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Fremtiden byder på stor vækst i befolkningstal og 
antal arbejdspladser i hovedstadsregionen.  
Det sætter pres på trafiksystemet i regionen, hvor 
der i 2035 forventes 20% flere rejser. 
 
Da Region Hovedstaden ønsker at reducere den 
stigende trængsel og få flere borgere til at benytte 
de kollektive transporttilbud, stiller det desto stør-
re krav om udvikling af nye og attraktive løsninger 
indenfor mobilitet, teknologi og forretningsmodel-
ler hvis man skal kunne tilbyde et velfungerende og 
effektivt fremtidigt transportsystem. 

Bedre rammer for et sammenhængende hver-
dagsliv
For at være på forkant med udviklingen udarbejde-
de Region Hovedstaden derfor en Trafik- og mobi-
litetsplan - et initiativ under Vækst- og udviklings-
strategien ’ReVUS’ fra 2017. 
Trafik- og mobilitetsplanen indholder forslag til 
at forbedre mobilitet for borgere i hovedstadsre-
gionen samt pendlere udefra, når presset på det 
samlede transportnet i regionen er størst. 

TOB

Gennem analyser og debat med centrale aktører 
har arbejdet med planen identificeret strategiske
udviklingsområder og indsatser, der kan reducere 
den stigende trængsel og skabe et sammenhæn-
gende transportsystem. Et af udviklingsområderne 
er ”Knudepunkter der skaber sammenhæng” og 
derfor har Region Hovedstaden - under ledelse af 
Hovedstadens Letbane - igangsat udviklingsprojek-
tet ’Fremtidens kollektive transportknudepunkter i 
Hovedstadsområdet, der afdækker potentialet i at 
arbejde strategisk med forbedringer af fremtidens 
kollektive transportknudepunkter. Arbejdet med 
transitorienteret byudvikling, som dette oplæg 
omhandler, udgør del 4 i udviklingsprojektet - se 
figur 1.

Formålet er at generere ny viden og give inspirati-
on til politikere og fagfolk i stat, region og kommu-
ner samt til trafikselskaber, developere og andre 
aktører på området.   

Knudepunkternes ’tre-i-ener’
Resultatet af del 4 er tre redskaber, der kan bruges 
både til inspiration og konkret i udviklingen af et 
transportknudepunkt - ikke bare i hovedstadsre-
gionen, men overalt i landet, hvor man ønsker at 
tænke i transitorienteret bydudvikling (TOB), når 
man tilrettelægger sit knudepunkt. De tre redska-
ber består af følgende:

1. TOB Screeningsguide - der kan bruges til en 
slags 360-graders eftersyn af et givent knudepunkt. 
Den afdækker ved hjælp af seks dimensioner de 
udfordringer og muligheder, der er i forhold til 
såvel koblingen til byen som ved knudepunktet i sig 
selv. Screeningsguiden kan bidrage til at identifice-
re konkrete problemstillinger; give en status på den 
nuværende kvalitet og effektivitet, samt opstille og 
vurdere forslag til udvikling af knudepunktet. 

2. TOB Eksempelsamling - der sætter en ramme 
for forståelsen af de mange potentialer, der er i 
anvendelsen af transitorienteret byudvikling samt 
giver en række konkrete eksempler på hvilke tiltag 

KNUDEPUNKTERNES ‘TRE-I-ENER’
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TOB

TOB, der står for transitorienteret byudvikling, 
er den danske oversættelse af det amerikanske 
begreb TOD, Transit Oriented Development, 
der har revolutioneret måden, man udvikler 
trafikale knudepunkter på. Begrebet afspejler 
en helhedsorienteret tilgang til udvikling af 
knudepunkter, hvor man ikke kun kigger på 
stationens udformning og placering, men også 
inddrager de omkringliggende boliger, erhverv 
og institutioner i både planlægning og finansie-
ring af stationens funktioner og kvaliteter. 

Målet med TOB er at skabe et let tilgængeligt 
og attraktivt trafikalt knudepunkt, der både 
bidrager til et levende og multifunktionelt 
bymiljø, rækker ud til potentielle brugere og 
stimulerer lysten til at benytte kollektive trans-
portformer. 
I TOB arbejder man med begreber som effek-
tivitet, brugervenlighed og kvalitet i forhold til 
både stationen og koblingen til byen. 

Et godt eksempel på hvordan man kan tænke 
TOB, finder man i planerne for den svenske by 
Växjö. Her arbejde man med at udvikle stati-
onen i et tæt partnerskab mellem kommune, 
kommunes ejendomsselskab og en statslig 
aktør. 
Man planlægger bl.a. en ny stationsbygning, 
der integrerer kommunens rådhus med en ræk-
ke tryghedsskabende og attraktive funktioner, 
opholdsarealer, cafe og billetsalg. 

HVAD ER TOB? 

Figur 1: Region Hovedstadens analyser og rapporter om fremtidens mobilitet og transport (ReVUS 2017)

og planlægningsmæssige greb, man kan bruge i 
udviklingen af et knudepunkt. 

3. TOB Inspirationsoplæg - er resultatet af en ræk-
ke udviklingsmøder med fem kommuner; Helsin-
gør, Herlev, Hillerød, Høje Taastrup og Vallensbæk. 
Her har kommunerne sammen med eksperter og 
lokale interessenter debatteret transitorienteret 
byudvikling samt udviklet og konkretiseret ideer til 

forbedring af lokale knudepunkter. 
Derudover har de undersøgt og drøftet forskellige 
partnerskabs- og finansieringsmodeller for hver 
enkelt lokalitet. 
TOB-Inspirationsoplægget byder på ideer og kon-
krete forslag til, på hvilke måder de pågældende 
fem knudepunkter kan optimere og udvikle deres 
station og stationsområde (se figur 2). 
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TOB
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TOB IDÉOPLÆG

Figur 2: Proces for TOB inspirationsoplæg 

På ideudviklingsmøderne er der arbejdet systema-
tisk med de tre kvalitetsparametre, der skaber et 
velfungerende transportknudepunkt: 

1. Bedre bymiljø
2. God opkobling 
3. Effektive og brugervenlige skift 

Kvalitetsparametrene er udviklet i forbindelse med 
hovedstadsregionens screening af knudepunkter 
fra 2017 ”Fremtidens kollektive transportknude-
punkter i hovedstadsregionen” - se figur 3. 
Løsningsforslagene er siden blevet bearbejdet og 
er at finde i dette inspirationsoplæg. 

Partnerskaber på tværs af sektorer 
Derudover er der gennemført to workshops på 
tværs af kommunerne sammen med eksperter 
indenfor kollektiv transport, passageradfærd, way-
finding, ejendomsudvikling, mm.
Fokus for de to workshops har været dels at kvalifi-
cere hvilke parametre, der gør et kollektivt trans-
portknudepunkt vellykket og dels at drøfte, hvor-
dan kommunerne kan etablere nye partnerskaber 

og finde finansiering til deres projekter.  
Da en del af løsningsforslagene involverer flere 
grund-, spor- og ejendomsejere samt aktører på og 
omkring knudepunktet, blev det desto tydeligere, 
at en klar rollefordeling, stærke samarbejder og 
partnerskaber på tværs er en forudsætning for, at 
løsningsforslagene kan realiseres. 
Erkendelsen heraf har sat fokus på, at der i den 
videre proces må skabes de bedste muligheder for 
samarbejder på tværs af de mange interessenter 
omkring udvikling af stationerne - evt. understøttet 

af etablering af lokale og regionale TOB-netværk.  

De fem knudepunkter - hvorfor lige dem?
De fem kommuner – Helsingør, Herlev, Hillerød, 
Høje Taastrup og Vallensbæk - er udvalgt på bag-
grund af ønsket om at inkludere forskellige typer 
knudepunkter med en bredest mulig variation af 
udfordringer i analyser og udviklingsarbejde. 
De respektive steder udmærker sig bl.a. ved at 
repræsentere meget forskellige typer af opkoblin-
ger til den øvrige by, skiftezoner, adgangsforhold 
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og passagerflow. Desuden gennemgår de fem 
stationer allerede en række forandringer i større 
eller mindre grad. Hver kommune/knudepunkt er 
behandlet i et selvstændigt afsnit, hvor der rede-
gøres for de lokale forudsætninger, stedspecifikke 
egenskaber, udfordringer, potentialer, ideer og 
løsninger. 

Inspiration for alle 
Inspirationsoplægget henvender sig til alle, der 
arbejder professionelt med stationsudvikling, men 
især selvfølgelig til planlæggere og projektudvik-
lere omkring trafikale knudepunkter. Kommuner, 
der påtænker eller er i gang med at udvikle deres 
trafikale knudepunkt kan få hjælp til screeningen 
af deres knudepunkt, god inspiration samt konkre-
te bud på løsninger.
Knudepunkternes konkrete problemstillinger er i 
sagens natur forskellige, men samlet set kommer 
oplægget også omkring en række generelle emner, 
der kan være til inspiration også for andre stati-
oner i forhold til fx, hvordan man kan forbedre 
trygheden i og omkring stationen, arbejde proak-

tivt med wayfinding, anvende stationsbygningen 
på nye måder eller styrke koblingen til den lokale 
detailhandel og byudvikling. 

Det lokale knudepunkt
På de følgende sider beskrives det lokale knude-
punkts udfordringer og potentialer, og de ideer 
og løsninger, der er genereret på workshoppene, 
præsenteres i ord og billeder. 

TOB

Figur 3: Kvalitetsparametre
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HILLERØD STATION

Hillerød er, som både by og station, begunstiget af 
at ligge centralt i Nordsjælland. Byen har et stort 
opland i forhold til såvel uddannelser, erhverv og 
detailhandel som til kollektive transportformer og 
tilbyder dermed nordsjællændere at kunne vælge 
mellem lokalbaner, regionale busruter og S-tog (se 
figur 4). 
Stationen fungerer i dag som et trafikalt stjer-
neknudepunkt - over 17.000 passagerer (se figur 5) 
strømmer hver dag igennem stationen og Hillerød 
er da også den station i hovedstadsregionen - uden 
for ringbyen-, der har den største passagerandel. I 
følge fremskrivninger fra trafikmodelberegninger1 
vil den udvikling fortsætte – dog vil Hillerød Station 
kunne opleve et fald i andelen af påstigere og skift, 
når den nye Favrholm Station i Hillerød Syd efter 
planen kommer i drift i 2022/23 (se figur 5). I sta-
tionens kerneområde er der stort set lige mange 
boliger og arbejdspladser (se figur 6).
Uanset, om der kommer en sporsammenkobling af 
lokalbanerne på Hillerød, vil trafikken på den nye 
station få en betydning for andelen af skift mellem 
de kollektive transportformer. Skal Hillerød Station 
kunne bidrage til at optage en større del af den øn-

skede vækste i den kollektive transport på 20%, så 
skal der ske forbedringer og udvikling af stationen2.

Udviklingen er allerede i gang
Hillerød Kommune har længe arbejdet på at skabe 
bedre forhold for de rejsende gennem en både tra-
fikal og bymæssig omdannelse af Hillerød Station 
(se figur 7). Der ligger således allerede planer for 
opgradering af bl.a. busterminalen og for visse af 
adgangsvejene til stationsområdet. 
Nærværende inspirationsoplæg for Hillerød Station 
bygger således videre på de nævnte planer, samt 
på den viden, der er genereret af Hillerød Kom-
mune gennem de første faser af omdannelsen af 
stationen. 

En succes har mange faddere
Inspirationsoplægget er blevet til på baggrund af 
flere møder og workshops, hvor kommune, nære 
interessenter og udvalgte eksperter har samarbej-
det om først at udpege og kvalificere de tre største 
udfordringer for knudepunktet, og derefter identi-
ficere hvilke potentialer, der er i forhold til at arbej-
de med transitorienteret byudvikling (TOB), samt 

HILLERØD - NORDSJÆLLANDS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

Figur 4: Pendlerture med kollektiv trafik med Hillerød St. som 
anvendt rejseknudepunkt, 2035¹.
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HILLERØD STATION

• Adgangsveje og wayfinding

I det følgende er en sammenfatning af de væsent-
ligste pointer fra idéudviklingsprocessen. Herefter 
beskrives udfordringer og potentialer og de løs-
ningskoncepter, der blev identificeret og udviklet 
på de omtalte møder og workshops.
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b. BEFOLKNING OG ARBEJDSPLADSER 
 
 
En gennemgang af oplandet omkring de 8 knudepunkter tegner et billedet af, i hvor høj grad knudepunktet også servicerer 
nærområdet med destinationspunkter. Et stort antal destinationer i form af arbejdspladser og boliger betyder, at der er et 
tilsvarende stort potentielt kundeunderlag for den kollektive transport. 
 
På baggrund af data om befolkning og arbejdspladser i OTM er der udtrukket, hvor mange beboere og arbejdspladser der 
findes inden for stationsnærhedsområderne. Dette er afbildet i nedenstående figur 1, hvor der for de forskellige knudepunkter 
hhv. vises, hvor mange arbejdspladser og indbyggere, der er lokaliseret indenfor en afstand fra knudepunktet på 600m. 
 
 

 
Figur 1 Boliger og arbejdspladser i det stationsnære kerneområde på 600 m radius omkring knudepunkterne (2015) 

 
Målt på arbejdspladser i stationsnærhedsområdet på 600 m har Glostrup klart de fleste, efterfulgt af Høje Taastrup og 
Buddinge. Ishøj har langt færrest arbejdspladser inden for dette omkreds. 
 
Ballerup, Ishøj, Buddinge og Herlev udmærker sig derimod ved en høj befolkningstæthed omkring knudepunktet. 
 
Når området udvides til 1.200 m, er billedet i grove træk det samme. Målt på tilgængelige arbejdspladser ligger Glostrup og 
Herlev højest, efterfulgt af Høje Taastrup og Buddinge. Ishøj ligger igen lavest. 
 
Befolkningstætheden er til gengæld højest omkring stationerne Buddinge og Ishøj, men Glostrup, Ballerup og Herlev følger tæt 
efter. Lavest befolkningstæthed ses omkring Hillerød, Helsingør og Høje Taastrup. 
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c. PASSAGERPOTENTIALER 
 
 
 
 
Fra OTM er der udtrukket skiftemønstre på de 8 knudepunkter i 2015 og 2035. Ved brug af denne metode tegnes et billede af 
passagerpotentialer frem mod 2035 for de enkelte knudepunkter, hvor betydningen af de kommende års 
infrastrukturprojekter og forventet befolkningsvækst er indregnet. 
 
Fra modellerne er både antallet af lokale påstigere og antallet af skift mellem transportformerne i knudepunktet kortlagt. Figur 
3 viser det samlet antal rejsende igennem et knudepunkt, dvs. både dem der er lokale påstigere såvel som dem, som skifter i 
knudepunktet. Figur 4 viser antal skift i knudepunkterne isoleret set. 
 
Med fremskrivningen til 2035 ses, at der er sket en markant vækst i passagertallene på knudepunkterne, der ligger i Ringbyen. 
Det er især knudepunktet Glostrup, som vokser markant meden næsten tredobling af det beregnede passagertal.  Buddinge og 
Herlev følger efter med en fordobling. Passagertallet for Ballerup er derimod stort set uændret, mens Høje Taastrup og 
Hillerød får et lavere passagertal. I Hillerøds tilfælde er det Favrholm St. i Hillerød Syd, som forudsiges at ville overtage en del 
af kundegrundlaget. 
 
  

Ballerup Buddinge Glostrup Helsingør Herlev Hillerød Høje 
Taastrup 

Ishøj 

2015 7.751 3.710 9.693 6.562 5.901 17.077 13.539 6.790 
2035 7.836 7.081 25.429 8.377 13.441 16.054 10.920 7.996 

Vækst 
(pct.) 1% 91% 162% 28% 128% -6% -19% 18% 

Figur 3 Samlet antal lokale påstigere samt antal skift i knudepunkterne 2015 og 2035  

 
Ses der udelukkende på skift, sker der også en markant udvikling af knudepunkterne som formidler af skift mellem 
transportformerne fra 2015 til 2035 (figur 4). 
 
 

 Ballerup Buddinge Glostrup Helsingør Herlev Hillerød Høje 
Taastrup 

Ishøj 

2015 1.862 1.880 5.112 1.652 1.411 8.159 7.211 1.261 

2035 1.110 4.392 17.358 2.260 7.601 7.768 3.603 736 

Vækst 
(pct.) -40% 134% 240% 37% 439% -5% -50% -42% 

Figur 4 Antal skift mellem kollektive transportmidler i knudepunkterne 2015 og 2035  

 
En forklaring på en stor vækst i antal skift i knudepunkterne Herlev, Glostrup og Buddinge ligger således i etablering af 
letbanen i Ring 3, hvor der vil være skift til og fra letbanen. Udviklingen i Herlev er mest markant, idet antallet af skift mellem 
kollektive transportmidler 5-dobles fra 1.400 til 7.600 i døgnet. Her spiller den planlagte flytning af Herlev Station mod vest og 
dermed tættere på Letbanen i Ring 3, en afgørende rolle. Også Glostrup og Buddinge, hvor der er kobling til Letbanen i Ring 3, 
forventes at få 2-3½ gange så mange skift i 2035 som i dag.  
 
Derimod halveres antallet af skift på Høje Taastrup St. og Ishøj St. For Høje Taastrup er det en konsekvens af, at der bliver 
regionaltogsstop på Glostrup med skift til både S-tog og Letbanen i Ring 3, samtidig med at færre regional- og fjerntog vil 
stoppe i Høje Taastrup, når den nye bane København-Ringsted åbner i 2019. En forklaring på de færre skift på Ishøj St. kan 
være, at det er forholdsvis mere attraktivt at skifte mellem S-tog og Letbane i Ring 3 på Vallensbæk St.  
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Figur 6: Antal arbejdspladser og indbyggere i det stationsnære 
kerneområde på 600 m radius omkring knudepunkterne (2015)¹.

Figur 5: Tabel over udvalgte knudepunkters udvikling i antal 
påstigere i 2015 og 2035¹. 

hvilke løsningskoncepter, der er mulige indenfor de 
organisatoriske rammer, partnerskaber og finansie-
ringsformer. 

På TOB-idéudviklingsmødet for Hillerød Station 
deltog, Hillerød Kommune, lokale interessenter, 
trafikselskaber, grundejere, developere og borger-
repræsentanter. På mødet blev der åbnet op for 
konkrete potentielle samarbejdsprojekter, men 
også vist interesse for at etablere et TOB-netværk, 
der kan være et forum for aktører og interessen-
ter omkring stationens fortsatte udvikling. Der 
blev både kigget på udfordringerne og drøftet de 
mange ønsker og løsninger til forbedring af knude-
punktet, ligesom mulige tværgående samarbejder 
og partnerskaber også blev vendt. 

På idéudviklingsmødet blev der identificeret tre 
hovedudfordringer:
• En ufuldkommen og svært tilgængelig gangbro 

over banelegemet. 
• En nyrenoveret, men delvis tom stationsbyg-

ning med en meget lidt attraktiv stationsfor-
plads.

Figur 7: Illustration fra Hillerød Kommunes helhedsplan 2009 
- Stationszonen.

STATIONSZONEN

Helhedsplan

2009
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Figur 8: Diagram over den nuværende køreplan og lokalbane-
linjer, og én af de belyste muligheder hvor alle tog fra de tre 
nordlige linjer har forbindelse til Favrholm  (fuld gennemkør-
sel efter ombygning i Hillerød).
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Ingen gennemkørende tog - endnu
I dag kan de nord- og sydgående lokaltog ikke køre 
igennem stationen. En ombygning af sporerne (se 
figur 8) vil give de togrejsende fra Helsingør og 
Helsinge en direkte baneforbindelse til det kom-
mende Hospital Nordsjælland. En sammenkobling 
vil også give mulighed for at udvide S-togsbetjenin-
gen af Hillerød fra seks tog i timen til ni eller 12 tog 
i timen3.

Som sporene er i dag, hvor der er et åbent styk-
ke perron mellem lokaltogene, har man meget 
gode skiftemuligheder mellem busser og tog. Den 
lethed i skiftene skal tilgodeses på anden vis, hvis 
sporsammenlægningen bliver en realitet. Her vil 
en mere helhedstænkt overgang kunne højne 
kvaliteten af både tilgængelighed og skift mellem 
alle tilbuddene på Hillerød Station, ligesom en ny 
busterminal og omdannelse af stationsforpladsen 
vil kunne understøtte adgang og skift.

Den svære overgang 
Barrieren, som banelegemet i dag udgør, vil blive 
forstærket med en eventuel sporsammenkobling. 

Banelegemet deler i dag den øst- og vestlige del af 
Hillerød omkring stationen. I dag kan fodgængere 
passere skinnerne via den eksisterende gangbro. 
Brugere med kørestol, barnevogn eller cykel kan 
dog ikke benytte broen, der ikke er elevatorbetjent 
(se nr. 1 på figur 9 s. 10). Den nærmeste overgang 
for dem er at krydse sporerne syd for stationen via 
en tunnel (se nr. 2 på figur 9). Der ligger et stort 
potentiale i at forbedre forbindelsen tværs – både 
for at øge tilgængeligheden for flere personer på 
selve stationsområdet, men også for at fremme 
oplandets kobling til stationen samt styrke knude-
punktets bykvaliteter med en række nye services 
og anvendelsesmuligheder. 

Et opland i rivende udvikling
Flere byudviklingsprojekter spirer frem i stationens 
nære opland. Med opførelsen af det nye Hospital 
Nordsjælland nær Favrholm Station, frigives der et 
12 ha stort areal indenfor ca. 1.000 meter fra stati-
onen, når den gamle hospitalsgrund er tømt og klar 
til nye projekter i 2022. (se nr. 3 på figur 9). Derud-
over er der planlagt et campusprojekt (se nr. 4 på 
figur 9) på den østlige side af stationen ligesom en 

omdannelse af posthusgrunden på vestsiden også 
er i støbeskeen (se nr. 5 på figur 9).
Det er alle udviklingsprojekter, der i sig selv vil 
styrke Hillerød, men ved at indtænke og inddrage 
projektejere, som en del at den transitorienteret 
byudvikling, er der potentiale for at tilføre ekstra 
værdi til både stationen og byudviklingen i det hele 
taget. Det er et potentiale, som både developere, 
grundejere og politikere kan se, men det er ikke 
altid lige let at realisere. Udfordringerne opstår 
som regel i det samarbejde, der skal etableres 
mellem private- og offentlige parter, som sammen 
med statslige drifts- og ejendomsejere, skal kunne 
realisere projekterne indenfor de givne juridiske 
rammer. 

Klar vejvisning og opgradering af adgangsveje
I dag er både wayfinding og den fysiske tilgænge-
lighed på stationen en udfordring. 
Vest for Hillerød Station ligger bymidten i en af-
stand på under 600 m. Som forbindelsen fremstår 
i dag, er det dog uhyre svært for gæster og turister 
at finde vej både til og fra stationen til den sevær-
dige bykerne (se nr. 6 på figur 9). De eksisterende 

 1 UDFORDRINGER OG POTENTIALER

HILLERØD STATION



10

BYUDVIKLING:
Hospitalsgrunden

BYUDVIKLING:
Posthusgrunden

BYUDVIKLING:
Campus-området

Hillerød St.

EKSISTERENDE  
FUNKTIONER:
institutioner, fitness, virksomheder

ATTRAKTION:
UNESCO Verdensarv,
Parforcejagtlandskab

BYKERNEN

ATTRAKTION: 
Frederiksborg Slot

ATTRAKTION: 
FrederiksborgCenteret

3

4

5

6

7

1

2
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veje og stier, der leder til stationen, er ej heller 
særligt attraktive, oplevelsesrige eller lette at finde, 
hvilket har stor betydning for hvor langt brugerne 
af den kollektive trafik, kan motiveres til at gå. Der 
er heller ikke informationer om hvad, der er på 
den anden side af banelegemet, så her går man 
også glip af besøgende til både erhverv og de store 
naturtilbud, der ligger øst for knudepunktet. 

For byudviklingsprojekterne vil det ikke blot handle 
om den værdi, der kan skabes med en ny og bedre 
tværgående forbindelse. Overgangen skal kobles til 
de nye byområder, stier og veje med attraktive for-
hold for cykler og gående. Der er således et stort 
potentiale i at sammentænke forbindelsen med sti-
forbindelser mv. og i den sammenhæng også sikre 
en tydelig, intuitiv og let forståelig kommunikation 
af de mange funktioner og oplevelser, der findes 
omkring stationen.

En stationsbygning med mange muligheder
Mange brugere af kollektiv transport er vænnet til, 
at stationsbygningen er stedet, hvor man kan købe 
billetter, få information og vejvisning (se nr. 7 på 

figur 9). Med de digtale muligheder er tiden løbet 
fra den funktionalitet og også på Hillerød station 
sker der en fysisk og programmæssig omdannelse 
af bygningen, hvor der er skabt gode muligheder 
for, at erhverv eller detailhandel med interesse i 
lokaliteten kan leje sig ind. 

Med de rigtige lejere og tilbud, kan stationsbyg-
ningen blive et kraftcenter i området for både 
rejsende og andre brugere, og imødegå nogle af 
de udfordringer, som brugerne ofte tilkendegiver, 
at der er ved større knudepunkter – fx mangel på 
trygge ventezoner, caféer, fastfood/fingerfood, 
toilletter, etc.  
I dag står den nyrenoverede stationsbygning med 
en 7-Eleven og Lagkagehuset, hvor der er set en 
positiv effekt efter deres indflytning i stueetagen. 
På 1. og 2. sal er der stadig ledige lejemål, og det er 
en udfordring i at få lejere ind her, som kan og vil 
bidrage til og engagere sig i en positiv udvikling af 
stationen. 

Mange interesser på spil 
I omdannelsen af Hillerød Station handler det i 

høj grad om forandringer af arealer og inventar, 
på og omkring stationen, med mange forskellige 
ejere. Både DSB, Banedanmark, private grundejere, 
Freja Ejendomme og kommunen har interesser 
på spil og skal således ikke blot understøtte de 
mulige forandringer, men også engagere sig 
ressourcemæssigt heri (se figur 10 s. 12). Et 
forhold, der kan vanskeliggøre helhedstænkning og 
gennemførelse af de gode intentioner for udvikling 
af knudepunktet. 

For eksempel ejer DSB både stationsbygningen 
på den vestlige side af stationen og de 
omkringliggende arealer, der strækker sig 
fra posthusgrunden mod syd og Lokaltogets 
service- og værkstedsgrund mod nord. Her 
samarbejder Hillerød Kommune, DSB og Movia 
om omdannelsen af busterminalen, og kommunen 
bidrager til en fornyelse af stationsforpladsen. 
Men, det er ikke problemfrit at løse opgaver 
sammen indenfor de respektive juridiske, politiske 
og økonomiske rammer. 

Figur 9: Helhedsorienteret tilgang. Her vises den tværgånde 
forbindelse som bindeled mellem nye byområder mm. og 
bykernen mm., der er markeret med blå, bløde felter.
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Lokaltog A/S

Campus-udviklingsområde

På den østlige side af banen er ejerforholdene 
lidt mere komplekse på grund af udviklingen af 
campusområdet. Her har Freja Ejendomme stået 
for masterplanen og frasalget til en række private 
investorer, der har opkøbt matrikler til udvikling af 
boliger, erhverv og uddannelser. Developerne har 
lagt vægt på at udvikle projekter tæt på byliv, gode 
transportfaciliteter og naturskønne oplevelser4.
En velfungerende forbindelse på tværs af bane-
legemet vil bidrage hertil. Men, skal udfordrin-
gen med en mangelfuld overgang løses, skal der 
et stærkt samarbejde til, idet broens funktioner 
samt brolandingerne kan påvirke arealer hos både 
statslige organisationer (DSB, Banedanmark og DSB 
Ejendomme), private developere og grundejere, 
samt Hillerød Kommune. Skal der skabes fælles 
fodslag omkring løsningerne på og omkring Hille-
rød Station, er det afgørende at få de respektive 
parter til at tilslutte sig en fælles strategi og plan 
for stationsområdet, samt at forpligte sig i forhold 
til konkrete ansvarsområder og bidrag til udviklin-
gen. 

Statsejet skov (Naturstyrelsen)

Kommunaltejet arealer

Statsejet (DSB)

Statsejet (Banedanmark)

Statsejet (DSB Ejendomsudvikling)

Statens ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme)

Uddannelsesinsitu�oner (Selvejene)

Private ak�e-, anpart- eller andet selskab

Regionsejet areal (Region Hovedstaden)

Skinner ejet af Banedanamark (inkl. perroner mm.)

Forening, legat eller selvejende ins�tu�on 
(Boligselskab, Menighedsråd etc.)Figur 10: Ejerforhold/ejere af matrikler og elementer omkring 

stationen. Private boliger og de kommunalt ejede vejarealer 
er ikke markeret på kortet.

 2
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Figur 11: Inspirationsbillede fra vinderforslaget af en ny
fodgængerbro i Fatih Vatan Street, Istanbul, Tyrkiet.

 2 LØSNINGSKONCEPTER

På de følgende sider illustreres og beskrives løs-
ningskoncepter på de tre hovedudfordringer, som 
Hillerød Station står overfor. Løsningskocepterne 
tager udgangspunkt i de tre kvalitetsparametre for 
udvikling af velfungerende transportknudepunk-
ter: bedre bymiljø, god opkobling samt effektive og 
brugervenlige skift. 
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Stationsbroen skal styrke den nuværende og frem-
tidige transitorienteret byudvikling i Hillerød. Efter 
idéudviklingsmødet stod det klart, at den skal være 
meget mere end en traditionel gangbro. En ny og 
flerfunktionel bro over banelegemet har potentiale 
for at tilføre merværdi – ikke kun til det trafikale 
flow og skiftene mellem transportformerne, men 
også til selve byen, de omkringliggende områder 
og øvrige attraktioner i Hillerød. 

Stationsbroen skal være for alle brugere - gående, 
gangbesværede, kørestolsbrugere, personer med 
barnevogne, cyklister, osv. Den skal kunne lede 
og fordele brugerne til de forskellige perroner og 
funktioner samtidig med, at den fungerer som en 
oplagt øst-vest-forbindelse. Brolandingerne skal 
integreres i bymiljøerne på begge sider af banele-
gemet og kan eventuelt udvikles til nye byrum.
Broen bør indrettes med basale elementer som 
skraldespande og tryg belysning, samt være af en 
vis arkitektonisk og æstetisk kvalitet – fx kan der 
arbejdes med forskellige former for belægninger, 
beplantning, blomster ligesom den kan udvikles 
med nye funktioner som cykelparkering, bænke, 
udsigtspost, osv. I bedste fald kan den blive et iko-
nisk vartegn for Nordsjællands mest velfungerende 
knudepunkt.

EN VÆRDISKABENDE FORBINDELSE 
– STATIONSBROEN

Figur 12: Diagram for stationsbroen.

Carlsbergvej

Nordre JernbanevejSøndre Jernbanevej
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BEPLANTNING OG
VISUEL FORSKØNNELSE SKULPTUREL 

BELYSNING

BÅDE GANG- OG
CYKELFORBINDELSE
PÅ STATIONSBROEN

OPHOLD PÅ BROEN 
OG TILGÆNGELIG-
HED TIL PERRONEN 
FOR ALLE

High Line, New York, står som et prima eksem-
pel på hvordan en gangbro og -forbindelse kan 
være et rekreativt pusterum med fokus på træer, 
blomster og planter som et visuelt element. Små 
oaser giver mulighed for at nyde byrummet.

Dette brodesign er baseret på 
lethed, hvor det arkitektoniske 
udtryk skal være slank og lysende. 
Særligt om natten bliver Rinkeby 
bro, nær Stockholm, en skinnende 
lanterne.

I designet af Køges 
stationsbro har fokus 
særligt været på bro-
landlingen, hvor der 
med inspiration i Den 
Spanske Trappe er 
blevet skabt et møde-
sted og opholdsrum 
med udkig på bylivet.

Stationsbroen, der er en del af Viborg Baneby, bliver en forbin-
delse der binder to bydele sammen på en funktionsrig måde, 
hvor både gående, kørestole og cyklister kan komme på tværs 
og ned til perronerne. 

Under en bro i Sidney blev en 
fodgængerforbindelse synliggjort 
med en ”golden forest of trees”, 
for at skabe et trygt offenligt 
område.

BROLANDINGER SOM MØDESTEDER 

ARKITEKTONISKT LAND-
MARK: EN LET OG ÅBEN 
STRUKTUR

Figur 13: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for stationsbroen.
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Stationsbygningen har allerede gennemgået en 
gennemgribende renovering, der gør bygningen 
egnet til nye funktioner. Enkelte virksomheder, 
heriblandt 7-Eleven og Lagkagehuset er allerede 
flyttet ind i dele af stationsbygningens stueetage, 
men bygningen har både mulighed og behov for 
yderligere aktiviteter. 

Det kunne være relevant med stationsrelaterede 
erhverv fx turistkontor eller et kontorfællesskab. 
Derudover foreslås funktioner, der kan profitere 
af den store koncentration af potentielle kunder, 
og som tilfører en værdi til de mange brugere 
af stationen. Det kunne være funktioner såsom 
borgerservice, politistation, tandlæge, ungdoms-
klub, streetfood eller pendler-arbejdspladser. Der 
kan med fordel indtænkes midlertidige funktioner, 
hvor også byens foreningsliv kan inddrages. Uanset 
funktionerne skal der være nogle basale elementer 
som offentligt wifi, siddepladser og informations-
tavler tilgængeligt hele døgnet. Friholdes der en 
akse gennem stationsbygningen, som bindes op på 
omdannelsen af stationsforpladsen, vil der kunne 
skabes et samlet stationsområde. Stationsforplad-
sen skal samtidig indtænkes som en naturlig del af 
stationsbroens ramper, så det bliver et sammen-
bundet byrum. Pladsen kan være et opsamlings-
sted med kiss’n ride-afsætnings samt taxaholde-
pladser. Der kan samtidig indtænkes cykelparkering 
af flere varianter i stationsforpladsen og nærområ-
det hertil.

EN IMØDEKOMMENDE OG TRYG 
VELKOMST – STATIONSBYGNING 
OG -FORPLADS

Figur 14: Diagram for stationsbygning og -forplads.
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STREET FOOD

INVITERERNDE OG 
SYNLIG PASSAGE

CYKELPARKERING MM.

MIDLERTIDIG TURISTINFORMATION

Flere steder i verden omdannes og indrettes stationsbygninger af 
alle størrelser med street food el.lign., som Windsor Royal Station 
i England. Udover nyt interiør i den gamle stationsbygning, har de 
sørget for en åben, gennemgående og inviterende passage til at 
guide besøgende ind. En midlertidig turistinformation 

i stationsbygningens stueetage 
kunne blive et sommertiltag, 
hvor de mange førstegangs-be-
søgende kan blive blive opda-
teret på Hillerøds attraktioner 
og blive guidet ud i byen og op-
landet. Turiststanden kan blive 
et element, skabt i samarbejde 
med lokale aktører, og som kan 
varierer fra år til år. 

Cykelparkering, parkering af 
andre mikromobilitet-køretøjer, 
skal følge med tiden og de 
behov brugerne har, som fx her 
med ladcykelparkeringspladser.

BELÆGNING SOM BINDELED 
PÅ STATIONSFORPLADSEN

En ensartet belægning, der også 
forbinder på tværs af vejen, kan 
skabe et visuelt samlet indtryk 
af stationsforpladsen. Her ses en 
løsning fra Hedehusenes stations-
forplads af Juul Frost Arkitekter.

Figur 15: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for stationsbygning og - forplads.
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Der er to essentielle greb, der kan styrke den 
visuelle vejvisning til og fra Hillerød St. Der er de 
fysiske forbindelser og opkoblingen til det om-
kringliggende bymiljø, og der er en grafisk visuel 
orientering og formidling af ruter, funktioner og 
adgangsveje. 

De fysiske stiforbindelser og adgangsveje skal ind-
tænkes som en del af udviklingen af stationsbroen. 
De kan være forgreninger af broens rampeanlæg 
og på den måde forbedre opkoblingen til statio-
nen samtidig med, at der skabes nogle attraktive 
adgangsveje af høj bymæssig kvalitet. Det gælder 
både for gangforbindelser, men også for cykelstier, 
der skal være sikre og mere tydelige i bybilledet, 
end de er i dag. Som en del af kortlægningen af 
de enkelte bevægelsesmønstre kan der laves en 
samlet plan for færdslen omkring stationen, hvor 
bevægelsesmønstre kortlægges og bruges i udar-
bejdelsen af stationens opkobling til byen.

De visuelle elementer skal via oversigtskort, intui-
tiv skiltning og ledende elementer hjælpe bruger-
ne med at orientere sig både ind på stationen, inde 
på selve stationsområdet og fra stationen og ud i 
byen. Der skal tænkes i innovative måder at udvik-
le stationens servicedesign, så det understøtter og 
bidrager til det æstetisk udtryk, som stationsbroen 
sætter retningen for.

EN TYDELIG OG INTUITIV 
VEJVISNING 

Figur 16: Diagram for wayfinding.
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HILLERØD STATION

SKILTNING I 
BELÆGNINGEN

LET AFLÆSELIGT 
BYRUM

LEDENDE OG 
TRYG BELYSNING

Gadelampen Via Láctea er designet til at 
tegne linjer af lys på himlen. Lamperne kan 
stå enkeltvis eller som her, blive placeret 
lige efterhinanden, danner de en ubrudt 
linje der både leder og skaber tryghed i 
aftentimerne.

Attraktive cykelforbindelser tiltrækker 
flere brugere. De skal både være synlige i 
byrummet i sig selv, men også løbe forbi 
oplevelsesrige bymiljøer, som cykelstien på 
Superkilen, København.

Der er flere måder at guide 
brugere i belægningen. Det kan 
blive et grafisk element til at 
vise brugere på vej til services 
og transportmidler. Der er 
både de teknologiske og lysen-
de display eller analog malet 
linje, som kan informere og 
lede nye brugere på stationen. 

Bilfri-plads og fodgængerpassage i Footscray, Melbourne, 
hvor indretningen er formgivet til at lede mennesker sam-
tidig med at der er mulighed for spontan ophold.  

OPLEVELSESRIG 
ADGANGVEJ 

Figur 17: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for wayfinding.
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 3 FINANSIERINGSMODELLER OG 
NYE PARTNERSKABER 

Gennem udbygningsaftaler med grundejere og i 
forbindelse med det eksisterende samarbejde om 
Hillerød St. er der skaffet dele af finansierings-
grundlaget for sporomlægning og stibro. For at 
skabe en stibro af høj kvalitet og realisere de øvri-
ge ideer i dette oplæg, er der behov for yderligere 
finansiering.

Fondsmidler kan komme på spil og her er den 
overordnede fortælling en meget vigtigt del af 
ansøgningen. Derudover kan der tænkes i mere 
innovative samfinansingsmodeller. Co-funding 
giver mulighed for at bringe både store og små 
investorer på banen. Her kan Aalborg Kulturbro 
være til inspiration, hvor virksomheder, borgere og 
andre interesserede aktører havde mulighed for at 
købe en brometer og dermed være medsponsor af 
broen. 

Også i forbindelse med fremtidig byudvikling kan 
Hillerød Kommune lave udbygningsaftaler. En ud-
bygningsaftale er, når kommunerne indgår frivillige 
aftaler med private grundejere om at medfinan-

siere fysiske infrastrukturanlæg i forbindelse med 
en byudvikling. Det kan være stier, veje, pladser, 
parker mm. med developere, der bl.a. kan være 
med til at finansiere infrastruktur, byrum mm. fx i 
forbindelse med hospitalsgrunden eller posthus-
grunden. 

Måske er Hillerød stedet, hvor en dansk Business 
Improved District (BID) model skal prøves af. 
BID er en nonprofit-organisation (forening) af for-
retningsindehavere og/eller ejendomsejere, hvor 
målet er at forskønne, opgradere og drive byrum-
met i deres bydel eller kvarter, og de samarbejder 
på tværs af kommune og civilsamfund. Derved 
bliver en række opgaver løftet, som der ellers ikke 
ville være ressourcer til. Det kan både være fysiske 
forandringer og vedligeholdelse fx af den fremtidi-
ge bro. 

Hillerød Kommune kan med fordel have en facilita-
torrolle i en fælles strategiudvikling af knudepunk-
tet med de vigtigste interessenter. Når vision og 
helhedsplan er på plads kan arbejdet organiseres 

efter en interessentmodel, hvor kommunen søger 
sine strategier realiseret gennem et aftalebaseret 
samarbejde med grundejere og andre aktører. 
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HVORDAN KAN HILLERØD STATION 
STYRKES I FREMTIDEN?

En fælles fortælling 
Det er vigtigt at udarbejde en klar vision for udviklingen 
af Hillerød Stationsområde sammen med de relevante 
partnere. Visionen kan evt. bygges op om en fortælling 
om UNESCO´s verdenskulturarv, og hvordan knude-
punktet er med til at binde kultur, natur og by sammen. 

Drivkraft for udviklingen 
Den planlagte sporændring er drivkraften for de fysiske 
ændringer på Hillerød Station og åbningen af Favrholm 
St. vil alt andet lige påvirke skiftemønstrene på statio-
nen. Fremtidig byudvikling bl.a. på Posthusgrunden kan 
også kickstarte nye investeringer i området.

Fysiske ændringer 
En indbydende stationsbro med plads og tilgængelig-
hed for alle typer brugere samt æstetiske, arkitektoni-
ske og rekreative kvaliteter vil løfte hele knudepunktet 
og understøtte en overordnet fortælling. Stationsbyg-
ning og forplads byder velkommen, giver tryghed og 
tilbyder nye funktioner som cafe, wifi, indkøbsmulighe-
der og information. En videreudvikling af wayfindingen 
kan med et intuitivt og brugerorienteret design skabe 

overblik og lede brugerne sikkert og effektivt til deres 
mål. 

Organisering og samarbejde 
Hillerød Kommune kan med fordel påtage sig en facili-
tatorrolle i en fælles strategiudvikling af knudepunktet. 
Når vision og helhedsplan er på plads, kan arbejdet 
organiseres efter en interessentmodel, hvor kommunen 
søger sine strategier realiseret gennem et aftalebaseret 
samarbejde med grundejere og andre aktører. 

Finansieringsmuligheder 
Gennem udbygningsaftaler med grundejere og i forbin-
delse med det eksisterende samarbejde om Hillerød St. 
er der skaffet dele af finansieringsgrundlaget for spor-
omlægning og bro. For at skabe en bro af høj kvalitet 
og realisere de øvrige ideer i dette oplæg, er der behov 
for yderligere finansiering. Fondsmidler og innovative 
samfinansieringsmodeller kan også komme i spil. 
I forbindelse med fremtidig byudvikling kan Hillerød 
Kommune lave udbygningsaftaler med developere, 
der bl.a. kan være med til at finansiere infrastruktur, by-
rum, mm., fx i forbindelse med Hospitalsgrunden eller 
Posthusgrunden. Ydermere kan Hillerød måske være 
stedet, hvor en dansk Business Improved District (BID) 
model skal prøves af. 

 4 SAMMENFATNING

Figur 18: Den nuværende gangbro over banelegemet.



HILLERØD STATION

KILDER:
1 Fremtidens Kollektive Transportkunde- 
 punkt – Del 2

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/
trafik/Analyser-og-rapporter-om-trafik/
Trafik-_og_Mobilitetsplan/Sider/
default.aspx

2 Region Hovedstadens Trafik- og
 Mobilitetsplan.

https://www.regionh.dk/trafik/Trafik-
og-mobilitetsplan/Sider/Trafik-og-
Mobilitetsplan.aspx

3 https://www.bane.dk/Borger/Banepro- 
 jekter/Kommende-baneprojekter/Op- 
 gradering-af-Hilleroed-Station.

4 http://www.freja.biz/news/byliv-og-bo-
 liger-indtager-hilleroeds-banegaard 


