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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 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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Høje Taastrup Station er et betydeligt regionalt- og 
lokalt trafikknudepunkt med over 13.000 påstigere 
om dagen (se figur 5)1. Stationen faciliterer i dag 
skift mellem mange transportformer: Intercity-tog, 
regionaltog, S-tog, fjernbusser samt lokale- og regi-
onale busser.
De fleste rejsende til stationen kommer til fods 
eller med bus og i mindre omfang bil og cykel. Selv-
om tilbringertransport i bil spiller en mindre rolle, 
så er den alligevel større end for en række andre 
knudepunktsstationer i hovedstadsområdet. Dette 
indikerer, at stationen har et stort regionalt opland. 
Sammenlignet med andre knudepunkter har Høje 
Taastrup mange arbejdspladser i det stationsnære 
kerneområde, og der er rum for en fortsat udvik-
ling med flere arbejdspladser på endnu ikke udnyt-
tede arealer nær stationen. Gennem de senere år 
er der ligeledes etableret flere arbejdspladser i de 
eksisterende byggerier omkring stationen - en form 
for arbejdsplads-fortætning. Desuden går byudvik-
lingen i området hurtigere end forventet. Her tæn-
kes særligt på Høje Taastrup C-projektet med i alt 
ca. 1200 boliger og ca. 110.000 etagemeter erhverv 
samt detailhandel2. Denne udvikling kan øge passa-
gergrundlaget og det lokale opland til stationen.

Åbning af banen mellem København – Ringsted via 
Køge, samt etableringen af den kommende letbane 
med knudepunkt i bl.a. Glostrup vil ændre togbe-
tjeningen men samtidig frigøre banekapacitet på 
strækningen til Høje Taastrup. Denne kapacitet kan 
evt. på sigt bruges til at opgradere togbetjeningen 
på strækningen mellem Roskilde og København, til 
gavn for de mange eksisterende brugere samt for 
at understøtte de store igangværende byudviklings-
projekter.

Samarbejde om forbedret tryghed 
Til trods for, at stationsområdet har gennemgået 
en stor forbedring i forhold til kriminalitet, har 
området stadig et noget belastet image og udfor-
dringer med oplevet utryghed. Derfor har DSB, Hø-
je-Taastrup Kommune og lokalpolitiet samarbejdet 
om konkrete initiativer til at forbedre trygheden. 

Idéoplæg skal skabe synergi mellem stationsud-
vikling og bymidte
Baggrunden for dette ideoplæg har været et ønske 
om at udvikle ideer til helhedsløsninger for en 
forbedring af Høje Taastrup Station og stationsom-
råde i sammenhæng med de eksisterende virksom-

HØJE TAASTRUP - IKONISK STATION & STORT KNUDEPUNKT
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Oplandet til Høje Taastrup St. (figur 6 nedenfor) dækker et større geografisk område, primært langs vestbanen mellem 
København og Roskilde og videre mod Lejre og Hvalsø i nordvest og Viby og Borup mod sydvest. Derudover er der mange 
pendlere, der rejser til og fra Vestegnen og i områderne langs Køge Bugtbanen. 
 
I 2035 er der en tendens til at oplandet til Høje Taastrup bliver mindre og at oplandet er koncentreret på områderne tættere 
på stationen. 

 
2015 2035 

  
Figur 6 Pendlerture med kollektiv trafik med Høje Taastrup St. som anvendt rejseknudepunkt i 2015 og 2035 (Kilde: OTM) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Pendlerture med kollektiv trafik med Høje Taastrup 
St. som anvendt rejseknudepunkt, 2035.
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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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Idéoplægget sætter fokus på følgende tre udfor-
dringer omkring stationen: 

• Stationsbroen samt de bynære områder
• Adgangsforholdene  
• Kobling og skift - parkeringsforhold for både 

bilister og for cyklister

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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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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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.  
 
 

heder og funktioner i området og den byudvikling, 
der er igangsat i Høje Taastrup C.

Idéoplægget er blevet til på baggrund af flere mø-
der og workshops, hvor kommune, nære interes-
senter og udvalgte eksperter har samarbejdet om 
først at udpege og kvalificere de tre største udfor-
dringer for knudepunktet, og derefter identificere 
hvilke potentialer, der er i forhold til at arbejde 
med transitorienteret byudvikling (TOB). Desuden 
er der set på hvilke løsningskoncepter, der er mu-
lige indenfor de organisatoriske rammer, partner-
skaber og finansieringsformer. 
På TOB-idéudviklingsmødet deltog, udover Hø-
je-Taastrup Kommune, lokale interessenter bl.a. 
trafikselskaber, grundejere, developere, lokale 
virksomheder og nøglepersoner fra Høje Taastrup 
C projektet. På mødet blev der omtalt konkrete 
potentielle samarbejdsprojekter, og muligheden 
for at etablere et forum for aktører og interes-
senter 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 drøftet. 

Figur 7: Illustration fra Høje Taastrup Kommunes helhedsplan 
for Høje Taastrup C, 2016. 

Figur 6: Antal arbejdspladser og indbyggere i det stationsnære 
kerneområde på 600 m radius omkring knudepunkterne (2015).

Figur 5: Tabel over udvalgte knudepunkters udvikling i antal 
påstigere i 2015 og 2035¹. 
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Et nedslidt stationsområde 
Stationsområdet optræder flere steder temmelig 
nedslidt, og der er en række forhold, som trænger 
til forbedring. Dels trænger cykelparkeringen på 
stationsbroen til en opgradering, ligesom trafikaf-
mærkningen, der er malet direkte ovenpå belæg-
ningen, er slidt - hvilket forringer det æstetiske 
udtryk.
I stationsområdet får det ensartede byggeri kom-
bineret med manglen på udadvendte funktioner, 
omgivelserne til at fremstå monotont og uden 
nævneværdigt byliv til trods for at de mange 
rejsende til/fra stationen. Undersøgelser viser, at 
meget ensartet arkitektur og design kan give en 
oplevelse af at være i ingenmandsland og opfattes 
som et udtryk for mangel på ejerskab, hvilket igen 
kan inspirere til hærværk. Trygheden øges typisk 
de steder, hvor folk oplever byliv og et byrum, der 
er indbydende, vedligeholdt og renholdt. 

Sammenhæng og adgangsforhold 
Biltrafik og nye funktioner, bl.a. detailhandel og 
cafémiljø, er faktorer, som kan skabe liv og tryghed 

i stationsområdet.
I dag er der kun biltrafik og en kiss-and-ride plads 
på det sydlige stationstorv (se nr. 1 på figur 8 s. 9), 
mens selve stationsbroen er forbeholdt busser. På 
det nordlige stationstorv er der bustrafik samt en 
taxa-afsætningsplads (se nr. 2 på figur 8). Detail-
handelen i Høje Taastrup Bymidte er præget af, at 
mange butikker er koncentreret i City2, hvor de 
fleste handler. Det har gennem mange år været 
udfordrende at få detailhandel og nye arbejdsplad-
ser til at etablere sig langs Høje Taastrup Boulevard 
(se nr. 3 på figur 8) samt på stationstorvene, som 
det oprindeligt var tænkt i byplanen. 

Der er et stort potentiale i at forskønne Høje 
Taastrup Boulevard med et bedre bymiljø, hastig-
hedsdæmpende foranstaltninger og højere kvalitet 
i cykel- og fodgængerforbindelser. Dette vil sikre 
en kvalitativ forbedring af transportknudepunktets 
funktion og sammenhæng med det omkringlig-
gende byrum og øge muligheden for at tiltrække 
detailhandel og cafémiljø samt understøtte gang- 
og cykeltrafik til City2. 

Byudvikling som driver
Med byudviklingsprojektet for Høje Taastrup C er 
det planen at ændre trafiksepareringen, så dele 
af Høje Taastrup Boulevard åbnes for almindelig 
biltrafik og der etableres almindelig krydsninger 
i niveau med den omlagte Blekinge Boulevard. Et 
bærende element i Høje Taastrup C projektet er et 
oplevelsesrigt parkstrøg, som forbinder City2 med 
Høje Taastrup Boulevard. Der er et stort potentiale 
i at trække på elementer fra dette og medtænke 
Høje Taastrup Boulevard som en naturlig forlæn-
gelse af parkstrøget.
Høje Taastrup Station er et oplagt trafikalt og 
bymæssigt centrum i kommunen. Men der er 
også også behov for en bedre opkobling til resten 
af kommunen, bl.a. er der større virksomheder 
nord for Roskildevej, som savner logisk og direkte 
adgang til stationsområdet for gående og cyklister 
(se nr. 4 på figur 8). 

Rummelig stationsbygning 
Stationen er et ikonisk og tydeligt vartegn i områ-
det og signalerer klart, at her er et knudepunkt.

UDFORDRINGER OG POTENTIALER 1
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HØJE TAASTRUP STATION

BYUDVIKLING

DET REGIONALE 
FRITIDSOMRÅDE

BYUDVIKLING

BYOMDANNELSE:
GadehavegårdNYE

FUNKTIONER

Høje Taastrup St.

EKSISTERENDE 
FUNKTIONER:
CITY 2

’DEN GULE BY’

BYUDVIKLING:
Høje Taastrup C3

4

1

2

Figur 8: Helhedsorienteret tilgang. Her vises den tværgånde 
forbindelse som bindeled mellem de to stationsforpladser, 
nye byudviklingsområder, eksisterende funktioner mm., der 
er markeret med grønne, bløde felter.
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Ligesom på mange andre stationer er en række 
aktiviteter, som oprindeligt var tilknyttet togdriften 
(billetkontor, stationsdrift, restaurant m.m.), i løbet 
af årene blevet nedlagt og kun delvist erstattet 
af ny aktivitet (kiosk og café). Stationsbygningen 
er rummelig og velordnet, men benyttes mest 
til gennemgang, da perronerne er udstyret med 
udmærkede ventefaciliteter. Der er et potentiale 
for at skabe nye og evt. offentlige funktioner i sta-
tionsbygningen, som vil kunne understøtte bylivet 
uden, at den ikoniske arkitektur ødelægges. 

Som vist på figur 9 er der en del forskellige grund-
ejere i området, hvilket taler for at facilitere en 
fælles strategiproces. 

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.)

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 9: Ejerforhold/ejer af matrikler og elementer 
omkring stationen. Private boliger og de kommunalt 
ejede vejarealer er ikke markeret på kortet.

 2
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HØJE TAASTRUP STATION

På de følgende sider illustreres og beskrives løs-
ningskoncepterne på de tre hovedudfordringer, 
som Høje Taastrup Station står overfor. Løsnings-
koncepterne tager udgangspunkt i de tre kvalitets-
parametre for udvikling af velfungerende trans-
portknudepunkter: bedre bymiljø, god opkobling 
samt effektive og brugervenlige skift.

 2 LØSNINGSKONCEPTER

Figur 10: Inspirationsbillede fra Park am Gleisdreieck, Berlin, 
Tyskland.   
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Det helt essentielle for en livlig Høje Taastrup 
Boulevard, er at forskønne og revitalisere hele 
strækningen samt de to torve. Monotonien både 
i bygningerne og byrum skal brydes og forbindel-
sen skal kobles på Høje Taastrup C´s kommende 
parkstrøg. Her vil der kunne arbejdes med land-
skabelige og bymæssige elementer, som kan bryde 
det stringente. Stueetager kan aktiveres, og der 
vil kunne arbejdes med flere materialer og farver, 
punktvis byfortætning, beplantning, belægning, 
belysning, opholdsmuligheder og sammenhæn-
gende lege/sportsaktivitets forløb. På kort sigt 
kan lokale foreninger og ildsjæle inviteres ind til 
at skabe kunst eller lysprojekter samt midlertidige 
grønne elementer og sportsaktiviteter. Food trucks 
eller markeder kan bidrage til at skabe mere liv. 
Måske er det her i fremtiden, at pendleren på vej 
hjem har mulighed for at købe lokalt producerede 
grøntsager eller klare fitnesstræningen. Her har 
Høje-Taastrup Kommune mulighed for at arbejde 
mere proaktivt med midlertidig brug af pladser/
fortov.

EN LIVLIG BOULEVARD
– HELHEDSTÆNKNING OG 
ATTRAKTIVT BYMILJØ

Figur 11: Diagram for helhedstænkning og attraktiv bymiljø.

Høje Taastrup Blvd.

Høje Taastrup Blvd.
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Ved at bruge pladser og kantzoner langs byg-
ninger og veje til fx udeservering, aktiveres ofte 
mennesketomme arealer. 

Aarhus Universitet Campus består af store, strin-
gente blokbebyggelser i gul tegl. De massive struk-
turer brydes op af Universitetsparks bløde udfor-
mining og klare udtryk som landskabeligt element.

Der er mange måder at introducere 
farver i bybilledet. Det kan fx være 
som byrumsinventar, der er tydelig 
i sit udtryk, eller som midlertidige 
installationer.

Frederica C blev indtaget af en 
midlertidige by ”C-byen”, bygget 
op af skibscontainere, der skulle 
danne rammerne om eksperi-
merende, innovative og kreative 
aktiviteter. Som et led i byudvik-
lingen blev der skabt mulighed 
for byens borgere at indtage 
deres egne container med alt fra 
pop-up bibliotek, yoga, klubhus 
til atelie.

AKTIVERING AF STUE-
ETAGER OG BYRUM
FX MED UDESERVERING

AKTIVE FACADER MED
MIDLERTIDIGE FUNKTIONER

BRYD DET MONOTONE 
UDTRYK MED FARVER

Figur 12: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for helhedstænkning og attraktivt bymiljø.

FX KAN LANDSKABELIGE 
ELEMENTER BRYDE DET 
STRINGENTE

BRUGE KVALITETEN I GULE 
TEGL OG MODSPILLET.. 
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For at skabe logiske, direkte og trygge adgangs-
forhold og god wayfinding til og fra stationen, er 
der behov for at etablere klare og præcise forbin-
delser, som kan sikre forholdene for de forskellige 
trafikantgrupper i direkte sammenhæng/kobling 
med de byudviklingsmæssige, trafikale og byrums-
mæssige funktioner. Her kan arbejdes med en 
genkendelighed i wayfindingen som både kan være 
fysisk og digital. Fysisk i form af fx lys, beplantning, 
belægning og skilte. Digital i forhold til en platform 
som kan understøtte en samlet rejse i sammen-
hæng med mulige funktioner fx indkøb og andre 
aktuelle aktiviteter. Dette kan bl.a. skabe grobund 
for, at virksomheder og hoteller bliver synlige i 
byrummene og indtager dem med fx udeservering 
og andre rekreative aktiviteter. 

DIREKTE OG TRYGGE 
FORBINDELSER – OPGRADERING 
AF ADGANGSFORHOLD

Figur 13: Diagram for opgradering af adgangsforhold.
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ATTRAKTIVE STIFORBINDELSER

VEJVISNING OG
STRUKTUREL BELYSNING

Den semi-overdækket gangforbindelsen ved Dos 
Lago’s center, LA, USA, er skabt ud af en rust-
konstruktion og bambuspinde. Om aften oplyses 
hele strukturen og skaber derved en tryg rute for 
gåenden.

Attraktive cykelforbindelser tiltrækker 
flere brugere. De skal både være synlige i 
byrummet, men også passere oplevelses-
rige bymiljøer, som fx cykelstien her langs 
Superkilen, København.

Den prisvindende belysning 
langs Aalborg Havnefront 
bruger et bredt spektre af 
lyseffekter til at lede, skabe 
stemning, iscenesætte og 
give tryghed. Om dagen står 
lygtepælene som strukturer 
integeret i bybilledet.   

High Line, New York, viser hvordan en 
stiforbindelse kan være et rekreativt 
pusterum med fokus på træer, blom-
ster og planter som varierende visuelle 
elementer, hvor små oaser giver mulig-
hed for at nyde byrummene.

OPLEVELSESRIG 
ADGANGVEJ 

TRYGHEDSKABENDE 
BELYSNING

Figur 14: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for opgradering af adgangsveje.
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Parkering er en central udfordring for stations-
området. Det omfatter både pendlerparkering 
og eksisterende parkering til de omkringliggende 
funktioner, samt fremtidige ønsker til deleservices 
og micro-mobilitet.  Den fremtidige parkering bør 
være værdiskabende, således at bykvalitet, byfor-
tætning og økonomi går op i en højere enhed for 
både cykel- og bilparkering. Generelt kan parkering 
optimeres i et nyt design, hvor overfladeparkerin-
gen begrænses og flyttes i konstruktion i forbindel-
se med en fremtidige byudvikling tæt på stationen. 
Parkeringen bør være ”kloge” arealer til last mile 
løsninger, som kan håndtere pendlerparkering til 
både cykler og biler, og deleservices (delebiler, 
bycykler, ladcykler), delefunktioner (fx udlevering 
af pakker, cykelværksted mv), og muligheder for 
mikro-mobilitet (elløbehjul, mv.). Parkeringsløsnin-
gen skal kunne omdannes til yderligere byudvikling 
og byrum, hvis førerløse biler bliver en realitet i 
fremtiden.

PARKERING, BYRUM- OG 
BYUDVIKLINGSMULIGHEDER
– ALTERNATIVE 
PARKERINGSLØSNINGER 

Figur 15: Eksempler på områder, hvor der kan arbejdes med 
alternative parkeringsløsninger.
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CYKELPARKERING

I Marseille tilbyder de bil parkeringspladser 
nær stationer i kantzonen af byen, hvor 
brugerne af p-pladserne frit kan rejse videre 
med den offentlige transport (bus, letbane, 
metro osv.), for at undgå trafik prop i midt-
byen. Konceptet er kaldt RTM Car Park Relay.

Traditionel bilparkering på fladen, kan på en simpel måde dobbeludnyt-
tes fx med solceller på overdækninger til bilerne. Men det kunne også 
være fremtidige p-pladser til selvkørende busser som last-mile løsninger, 
hvor solcellerne sørger for bussernes brandstof.

Parkeringshuset Lüders, København, 
har udover sine knap 500 p-pladser, 
cykelparkering og kajak opbevaring også 
et aktivt tag, der er åbent hver dag for 
offentligheden. Konditaget på 8. etage 
giver rig mulighed for leg og træning.

Togstation med effektiv cykelparkerin i Randstad, 
Holland. Det er trygt at parkere sin egen cykel, 
men ellers står der lånecykler klar til brug. 

Cykelparkering skal følge med tiden og bruger-
nes behov, derfor er der fx kommet specifikke 
p-pladser til ladcykler eller cykel-hoteller, hvor 
mange cykler kan opbevares på lidt plads.

Figur 16: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for alternative parkeringsløsninger.

CYKEL-HOTEL

EFFEKTIVT 
SKIFT MELLEM 
TOG OG CYKEL

DOBBELUDNYTTELSE

FREMTIDIGT BEHOV?

PARK & RIDE MED BILLETTEN 
BETALT AF P-PLADSEN

P-HUS MED FLERE 
MULIGHEDER I DAG 
OG I FREMTIDEN

.. OG AKTIVT
BYRUM PÅ TAGET
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 3 FINANSIERINGSMODELLER OG 
NYE PARTNERSKABER 

Der er ikke foretaget et skøn over omkostningerne 
til en revitalisering af Høje Taastrup Blv., da det 
afhænger meget af hvilke tiltag der skal indgå i 
denne. Der kan arbejdes med fonds- og puljestøtte 
og en samfinansieringsmodel evt. inspireret af Kul-
turbroen i Aalborg, hvor virksomheder, foreninger 
og borgere kunne sponsorere en ”bro-meter”. At 
kommunen er medejer af arealudviklingsselskabet 
Høje Taastrup C P/S kan hjælpe til at drive udvik-
lingen, samle parterne og opstille offentlig-private 
finansieringsmodeller for nogle af løsningerne. 
Desuden kan der i takt med byudviklingen omkring 
stationen indgås udbygningsaftaler, der sikrer gode 
byrum og smarte parkeringsløsninger.

En udbygningsaftale er, når kommunerne indgår 
frivillige aftaler med private grundejere om at 
medfinansiere fysiske infrastrukturanlæg i forbin-
delse med byudvikling. Det kan være stier, veje, 
pladser, parker mm.

Høje Taastrup kan også blive 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 samarbejder på 
tværs af kommune og civilsamfund. Derved bliver 
en række opgaver løftet, som der ellers ikke ville 
være ressourcer til.

I forhold opgradering af cykelparkering har DSB en 
rolle i forhold til finansieringen.  

Der er mange tiltag der ikke kræver så stor investe-
ring, som kan sættes i gang på kort sigt både som 
permanente og midlertidige løsninger. Det kunne 
bl.a. være ved at øge mulighed for udeservering, 
foodtrucks og bidrage til at virksomhederne træk-
ker livet ud på gaden fx definere walk & talk ruter, 
opstille bænke, begrønning, belysning mm. 

Figur 17: Billeder fra Høje Taastrup nuværende 
stationsområde



19

HØJE TAASTRUP STATION

HVORDAN KAN HØJE TAASTRUP 
STATION STYRKES I FREMTIDEN?

En fælles fortælling
Det er vigtigt at skabe en fælles fortælling og vision 
for knudepunktet Høje Taastrup, den omkring-
liggende by og den byudvikling, der er sat i gang. 
Fortællingen skal skabe en ramme for og under-
støtte det videre arbejde med TOB og bidrage til ny 
branding og langsigtet transformation af området.  

Drivkraft for udviklingen
Ændringer i togbetjeningen kan forandre Høje Ta-
astrup Stations trafikale funktion. For at fastholde 
grundlaget for et godt knudepunkt skal stationens 
nære opland og image styrkes.
Det skal blive et stationsområde med høj bykvali-
tet – gøres til ’et sted i byen’ - samtidig med, at de 
rejsende fortsat tilbydes effektive skift og en god 
opkobling til resten af byen.
En vigtig drivkraft for denne forandring er den 
byudvikling og investeringslyst, der er i området i 
dag. Gennem byudvikling og fortætning er der mu-

lighed for at skabe helhedsløsninger, der kan give 
et løft til hele det stationsnære opland. 

Fysiske ændringer
Det monotone udtryk i bymiljøet omkring stati-
onen kan brydes ved at invitere biltrafikken ind 
sammen med de bløde trafikanter, og arbejde 
strategisk med nye udadvendte funktioner, som 
kan understøtte bylivet og bykvaliteten på Høje 
Taastrup Blv. Dette skal bidrage til gode sammen-
hængende og trygge forbindelser og opholdsmu-
ligheder i området. Særligt forbedret adgangsveje 
for gående og cyklister til de omgivende bydele, 
også områder nord for Roskildevej, er essentielle i 
de fysisk, ændrende tiltag.

En landskabelig og arkitektonisk helhedsplan vil 
kunne rammesætte forandringen. En opgradering 
af cykelparkeringsforholdende kan invitere flere til 
at cykle. Desuden er der behov for at arbejde stra-
tegisk med bilparkering i konstruktion i forbindelse 
med fortætning for at reducere terrænparkering 
og skabe levende byrum samt fortsat tilbyde en 

god service til pendlerne. De fysiske ændringer kan 
kickstartes med forsøgsprojekter, der tester både 
trafikale og bymæssige tiltag. 
 
Organisering og samarbejde
Virksomhederne i området har interesse i at bidra-
ge til en udvikling af stationsområdet for at for-
bedre områdets image, bymiljø og skabe de bedst 
mulige transportforhold for deres medarbejdere. 

Den igangværende byudvikling og mulighed for 
fortætning sætter også investorer, developere og 
grundejere i området i spil i forhold til at få skabt 
helhedsløsninger for stationsområdet. Fremadret-
tet kan kommunen påtage sig en facilitatorrolle i 
den videre strategiudvikling for stationen og invi-
tere til samarbejde, eksempelvis et TOB-netværk 
med de vigtigste interessenter. 

Kommunikative greb 
Hvis Høje Taastrup Stations image skal ændres er 
der brug for et stærkt kommunikative greb. Det 
kan både være gennem design i byrummet, gen-

 4 SAMMENFATNING
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nem kommunikation af de nye aktiviteter i områ-
det eller virksomheder der åbner funktioner op, så 
området bliver mere inviterende. 

Finansiering
At kommunen er medejer af arealudviklingssel-
skabet Høje Taastrup C P/S kan hjælpe til at drive 
udviklingen og opstille offentlig-private finansie-
ringsmodeller. Men det er også nødvendigt at tæn-
ke i innovative finansieringsmodeller for at skaffe 
midler til en større forskønnelse af Høje Taastrup 
Blv. fx via crowdfunding, hvor bl.a. private kan 
finansiere en ”brometer” eller udbygningsaftaler 
qua fortætningsmuligheder i nærområdet.

KILDER:
1 Fremtidens Kollektive Transportkunde- 
 punkt – Del 2

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

2 Høje Taastrup C Arealudviklingsselskab
https://højetaastrupc.dk

Figur 18: Koncepter fra helhedsplanen for Høje Taastrup C af 
COBE og Topotek 1. Diagrammerne viser en stragegi for en 
ny, gennemgående park som attraktor og identitet til områ-
det. Parken strækker sig fra stationen og skal indeholde en 
aktivietstilbud for hele kommunen.

Strategi 2:
Beliggenhed! Beliggenhed! Beliggenhed!

En grøn og aktiv park

Stationsnærhed

Skoler/Indkøbsmuligheder/Arbejdspladser

Parken skaber merværdi for alle 
byggefelter i bydelen. En bolig eller 
arbejdsplads ud til en stor, grøn 
park med lys, luft og liv!

Den gode infrastruktur skal formid-
les endnu bedre.

En bæredygtig bydel hvor du kan bo, arbej-
de, gå i skole, dyrke din fritid og komme til 
stationen inden for samme område.

DSB
Telemore

City2

Alka Forsikring

+

+

+

+
+

+

+

Danske Bank

Konference Hotel

KBH 
18 min.!

Roskilde 
15 min.!
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Fra vej til park

En aktiv park

En rekreativ park

Parken forvandler fobindelsen mellem 
stationen fra sort til grøn. Hvor der før var 
en bred vej, er der nu et levende og grønt 
byrum

De bedste aktivitetstilbud gør parken til en 
destination for hele kommunen.

Parken er for alle, men der ligges op til medejer-
skab for de nærtliggende boliger. Grillpladser, 
frugttræer, legeområder, tribune mm. er med til at 
give parken et udtryk af at være en offentlig have.

Strategi 1:
Parken som attraktion og identitet
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