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1 BAGGRUND

I forbindelse med omdannelsen af Rantzausgade er det nødvendigt at omlægge de 

eksisterende busruter gennem gaden, busrute 12 og 66, i retning ud af byen. Der er 

undersøgt forskellige linjeføringsalternativer, hvilket er belyst  i andet notat.1

Særligt for det linjeføringsalternativ, som via Åboulevard kører til Borups Plads (be-

nævnt løsning 4 i omtalte notat), vil afstanden til et stoppested med busbetjening ud af 

byen, blive væsentligt forøget. Antages busbetjening alene med de nuværende stoppe-

stedsplaceringer, vil det nærmeste stoppested - for den nordlige delstrækning af Rant-

zausgade – ligge på Åboulevard ved Hornbækgade; og for den sydlige delstrækning af 

Rantzausgade ved Åboulevard nr. 50, som angivet på kortet på næste side.2 Afstanden 

mellem de to stoppestederne er ca. 750 m. Movia anbefaler generelt en afstand mellem 

stoppesteder på 400 m i tætbebyggede områder. 

I tætbebyggede områder i København opereres normalt med en planlagt oplandsradius 

på 400 m; altså at et område skal være busbetjent i en fugleflugtsafstand på max 400 m 

fra busstoppestedet. Dette svarer til den bebyggelse, der ligger i de to cirkler på kortet. 

Rantzausgade ligger altså allerede med de eksisterende stoppesteder på Åboule-

vard/Ågade inden for planlægningsafstanden på 400 m; og må derfor siges at være 

velbetjent. 

Fra Rantzausgade ved Brorsons Kirke er der en gangafstand til busstoppestedet ved 

Hornbækgade på ca. 450 m, ad ruten Rantzausgade-Jagtvej-Åboulevard. Fra Rantzaus-

gade ved Brorsons Kirke er der en gangafstand til busstoppestedet ved Åboulevard nr. 

34 på ca. 430 m, ad ruten Rantzausgade-Kapelvej-Åboulevard.

                                                            
1 ”Omlægning af buslinje 12 og 66 ifm. ensretning af Rantzausgade”, NIRAS for Københavns 
Kommune, december 2016.

2 Den sydlige del af Rantzausgade vil kunne benytte de eksisterende busstoppesteder på Åboule-
vard 34 syd for Rantzausgade og Åboulevard 60 v. HC Ørstedsvej.
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Figur 1 Opland for stoppested ved Hornbækgade og ved Åboulevard 50

Københavns Kommune ønsker undersøgt, om der kan indplaceres et nyt busstoppested 

på Åboulevard mellem Brohusgade og Laurids Skaus Gade. Et nyt stoppested her vil 

medføre, at gangafstanden til et busstoppested fra Rantzausgade reduceres markant. 

Etablering af et supplerende stoppested vil desuden reducere afstanden mellem stop-

pestederne markant. 

Der er derfor udført en screening af mulighederne for indpasning af et busstoppested 

på Åboulevard på den pågældende delstrækning.

2 FORUDSÆTNINGER

Det er forudsat, at busstoppestedet skal etableres i en buslomme, fremfor at holde i 

inderste kørespor langs kantstenen. Dette af hensyn til fremkommeligheden for biltra-

fikken, som særligt i eftermiddagsmyldretiden er massiv. 

Det er endvidere en forudsætning, at buslommen skal dimensioneres med plads til to 

holdende busser. Busserne har en længde på 12 m.

Stoppested v. 

Hornbækgade

Stoppested v. 

Åboulevarden nr. 50



3

2.1 Breddekrav til vejelementer

Etablering af  en buslomme kræver en reduktion af bredderne af de eksisterende vej-

elementer. Københavns Kommune opererer med nogle breddestandarder, som i nogle 

tilfælde er større end de bredder, Vejreglerne lægger op til. 

I tabellen herunder er angivet de forskellige breddemål.

Vejregler3 KK standard4

Anbefalet 

bredde (m)

Minimums-

bredde (m)

Anbefalet bred-

de (m)

Minimums-

bredde (m)

Kørebane m. bustra-

fik (60 km/t)
3,5 3,5 3,5 -

Kørebane 

u. bustrafik
3,5 3,0 3,5 3,25

Kørebane med bus-

og cykeltrafik
4,5 4,0

Cykelsti 2,25 1,8 2,5 -

Fortov 2,5 1,5
2,5 

inkl. bagkant

Min. 1 m gang-

bane

Tabel 1 Tværprofilbredder for vej-elementer, Vejregler og Københavns Kommune

2.2 Udformning af buslomme

Dimensionering af buslommen tager udgangspunkt i de dimensioner, der er angivet i 

Vejreglerne.5

Figur 2 Principtegning af buslomme

Minimumslængden af en buslomme for to 12 m busser er angivet til 48 m6; mens den 

anbefalede længde er på 60 m. Buslommen skal have en bredde på 2,7 m. Da buslom-

                                                            
3 ”Tværprofil i byer”, Vejregelrådet, april 2016

4 ”Designmanual for Byrum og Parker, Københavns Kommune, maj 2007

5 ”Kollektiv trafik og BRT”, Vejregelrådet, juni 2016
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men skal anlægges i lokaliteter, hvor det fysiske råderum er trangt, tager nærværende 

screening udgangspunkt i Vejreglernes minimums dimensioner.

3 LØSNINGER

Følgende lokaliseringer er screenet som værende mulige nye placeringer af nyt stoppe-

sted:

Figur 3 Alternative stoppestedsplaceringer

1. I højresvingsbanen i det signalregulerede kryds Åboulevard/Brohusgade

2. Vest for det signalregulerede kryds Åboulevard/Brohusgade

3. Under Åbuen

4. Ved Laurids Skaus Gade

Optimalt bør buslommen anlægges, så den går fri af eventuelle overkørsler. Det er ikke 

beskrevet i Vejreglerne, at buslommen ikke må anlægges forbi overkørsler, og der fin-

des flere eksempler i København og omegn på dette. Dette forhold er derfor ikke fysisk 

                                                                                                                                                      
6 Længden af buslommen kan reduceres helt til 42 m, hvor kilestrækningerne gøres meget korte. 
Af trafiksikkerhedshensyn frarådes det stærkt i denne lokalitet pga. den massive trafikbelastning. 

2

3

4

1
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afgørende for, hvordan buslommen kan placeres, men indgår alligevel i vurderingen, da 

det kan have konsekvenser for trafiksikkerhed og –afvikling lokalt. En sådan løsning, 

hvor buslommen anlægges forbi en overkørsel, skal afklares med politiet i den videre 

fase, da det beror på deres samtykke.

Oplandene (400 m radius) for de alternative stoppesteder fremgår af figuren herunder 

(de to løsninger ved Brohusgade set under ét).

Figur 4 Placering af muligt nyt stoppested på Åboulevard

I det følgende vurderes placeringerne ud fra trafiksikkerhed, fremkommelighed både for 

bus- og biltrafik, samt anlægsøkonomien forbundet hermed. 
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3.1 Nyt busstoppested i højresvingsbanen mod Brohusgade

3.1.1 Beskrivelse 

Busstoppet kan potentielt placeres umiddelbart før krydset, i den nuværende højre-

svingsbane mod Brohusgade, som vist på nedenstående kort. Bussen kører efter stop 

direkte ud i krydset, og det er derfor ikke nødvendigt at have den ene ”kile”, jf. figur 2. 

Minimumslængden af buslomme bliver derfor ca. 40 m.

Figur 5 Indplacering af buslomme i eksisterende højresvingsbane mod Brohusgade

Figur 6 De fysiske forhold på Åboulevard, umiddelbart syd for Brohusgade
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Højresvingsbanens bredde varierer mellem 4,1-4,8 m, smallest op mod krydset. Der er 

således tilstrækkelig bredde til at etablere et stoppested her, uden at indsnævre øvrige 

vejelementer. Det er dog nødvendigt at ombygge eksisterende kile mellem inderste 

kørespor og cykelstien.

3.1.2 Forbindelse til Rantzausgade

En stoppestedsplacering i denne lokalitet vil ligge ret centralt for Rantzausgade, og vil 

have en naturlig forbindelse til Rantzausgade via Brohusgade.

3.1.3 Trafikafvikling

Etableres et stoppested i højresvingsbanen på Åboulevard vil det være nødvendigt med 

et forbud mod højresving for den øvrige trafik. Dette skyldes, at den holdende bus vil 

spærre for den højresvingende trafik; og den højresvingende trafik vil derfor stuve til-

bage ud i det ligeudkørende spor på Åboulevard. 

Det vil derfor kun være muligt at foretage venstresving fra Åboulevard til Brohusgade. 

Dette vil medføre en trafikdæmpning lokalt på Brohusgade, men øge trafikken på de 

sidegader til Rantzausgade, hvor det er muligt at foretage højresving fra Åboulevarden.

Stoppested i højresvingsbanen udløser endvidere behov for en ændring i signalet Åbou-

levard/Brohusgade, da bussen vil skulle have ”før-grønt” for at kunne komme ud i selve 

krydset. Denne signalændring vil medføre, at der formentligt skal tages noget grøntid 

fra den ligeudkørende trafik på Åboulevard, hvilket vil resultere i en negativ påvirkning 

af fremkommeligheden for den ligeudkørende trafik.

3.1.4 Trafiksikkerhed

I dag afvikler højresvingsbanen blandet bil- og cykeltrafik. Etableres et stoppested i 

svingbanen, vil det som nævnt kræve svingforbud for den øvrige biltrafik. Det er således 

kun busser og cyklister, som afvikles i svingbanen. 

Iht. Københavns Kommunes standarder skal den anbefalede bredde af svingbanen være 

4,5 m, når busser blandes med cykeltrafik, jf. tabel 1. Dette medfører, at det lokalt op 

mod selve krydset er nødvendigt at indsnævre fortovet med ca. 0,4 m. Dette svarer til, 

at fortovet reelt kun bliver én fortovsflise bred lokalt op mod krydset. Signalstanderne 

skal også flyttes, hvorved den effektive bredde af fortovet vil blive så smal, at det da vil 

medføre utilfredsstillende og usikre forhold for fodgængere. På den baggrund vurderes 

det ikke at være en gangbar løsning at hente en øget bredde fra fortovet; særligt ikke, 

når ventende buspassagerer også skal kunne vente på fortovsarealet. 
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De øvrige kørespor er absolut minimumsmål, og det vurderes ikke muligt at hente en 

øget bredde til svingbanen herfra. Løsningen kræver derfor, at cyklister og busser blan-

des i en kørebane, som på den sidste 1/3 mod krydset er op mod 0,4 m smallere end 

Københavns Kommunes standardbredder. Bredden er dog stadig over Københavns 

Kommunes mindstemål på 4,0 m. Der vil angiveligt opstå situationer, hvor cyklister ikke 

vil respektere at skulle afvente af- og påstigning, hvilket kan føre til uhensigtsmæssige 

overhalinger. Særligt i denne lokalitet, hvor cyklister da kan risikere at komme ud i det 

inderste kørespor, vurderes dette at være en usikker løsning.

I denne lokalitet vil buspassagererne ikke skulle krydse cykelsti for på- og afstigning. 

Isoleret for buspassagerer er denne løsning derfor en god trafiksikker løsning.

3.1.5 Anlægsøkonomi

Anlægsoverslaget er beregnet under forudsætning af, at bredden af eksisterende højre-

svingsbane bevares. Arbejdet relaterer sig til etablering af ”før-grønt” i signalet, og 

medfølgende omprogrammering; ombygning af hellen mellem kørebane og cykelsti, 

samt etablering af forstærket belægning i svingbanen.

Anlægsoverslaget beløber sig til 438.000 kr. ekskl. moms. I tidligere notat er angivet 

overslaget for de nødvendige tiltag på selve Borups Plads, hvis bussen skal køre ad den-

ne rute. 7 Dette er anslået til 70.000 kr. ekskl. moms. Totalbeløbet for busløsningen 

bliver da 508.000 kr. ekskl. moms. I overslaget er indeholdt 25% til uforudsete udgifter, 

som afspejler usikkerheden ved beregningsforudsætningerne. Der er endvidere afsat 

20% til bygherreomkostninger og 20% til rådgiverydelser. Et mere detaljeret anlægs-

overslag fremgår af bilag 1. Det skal understreges, at der i anlægsoverslaget ikke er 

medtaget omkostninger til eventuelle ledningsomlægninger, da ledningerne forudsæt-

tes anlagt på ”gæsteprincippet”.

                                                            
7 ”Omlægning af buslinje 12 og 66 ifm. ensretning af Rantzausgade”, NIRAS for Københavns 
Kommune, december 2016.
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3.2 Nyt busstoppested ved Brohusgade

3.2.1 Beskrivelse 

Der er fysisk plads til at indplacere busstoppet umiddelbart efter krydset, ud for Åbou-

levard nr. 82, som vist på nedenstående kort. Med minimumslængden på 48 m afsluttes 

”kilen” lige ud for overkørslen til Henrik Rungs Gade. 

Figur 7 Indplacering af buslomme i længderetningen nord for krydset v. Brohusgade

Figur 8 De fysiske forhold på Åboulevard, umiddelbart nord for Brohusgade

Trafiksikkerhedsmæssigt er dette en særdeles dårlig løsning for de bilister, som skal 

svinge ad Henrik Rungs Gade fra Åboulevard. Holder der en bus i buslommen, har de 

svingende bilister et meget dårligt udsyn til eventuelle cyklister kommende fra krydset. 
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Strækningen ligger endvidere i en kurve, som vanskeliggør chaufførernes oversigtsfor-

hold ved udkørsel fra buslommen. 

Af ovenstående hensyn til trafiksikkerheden frarådes denne løsning. Løsningen er derfor 

ikke yderligere behandlet.  
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3.3 Nyt busstoppested under Åbuen

3.3.1 Beskrivelse 

Busstoppet kan potentielt placeres nord for Hans Egedes Gade, under Åbuen, som vist 

på nedenstående kort.

Figur 9 Indplacering af buslomme nord for overkørsel til Hans Egedes Gade

Figur 10 De fysiske forhold under Åbuen 
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Med en minimumslængde på 48 m kan der netop indplaceres en buslomme mellem 

overkørslen til Hans Egedes Gade og overkørslen til Laurids Skaus Gade.

Vejprofilet er her ca. 15,5 m, målt fra kantstenen mellem midterhellen og den yderste 

kørebane i nordgående spor til kantafgrænsning. I snittet er de to yderste kørebaner 

opmålt til 3,0 m hver, mens inderste kørebane er opmålt til 3,5 m. Cykelsti og fortov er 

hver opmålt til 2,5 m; og cykelstien er adskilt fra inderste kørebane med en ca. 0,5 m 

bred brostensbelagt rabat. Fra inderste fortovsflise er der en ca. 0,5 m bred kantzone til 

støttemuren. 

Alle tre kørespor er i absolut mindstemål, og det vurderes ikke muligt at tage noget 

bredde herfra. Cykelsti og fortov opfylder de ønskede breddekrav iht. Københavns 

Kommunes standarder, og kan reduceres til vejreglernes mindstemål til 1,8 og 1,5 m. 

Inddrages den brostensbelagte rabat samt kantzonen mellem inderste fortovsflise og 

støttemur kan der således hentes de påkrævede 2,7 m bredde til en buslomme, inden 

for vejelementernes minimumsbreddekrav. Det skal bemærkes, at det er ”bruttomål” 

på vejelementerne; og der således ikke er medregnet rum til kantsten, eller en ”buffer” 

fra fortovsflise til støttemur. I alle tilfælde skal løsningen godkendes hos politiet.

En principskitse af indpasning af buslommen i denne lokalitet fremgår af nedenstående 

skitse.

Figur 11 Principskitse for indpasning af buslommen under Åbuen
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3.3.2 Forbindelse til Rantzausgade

En stoppestedsplacering i denne lokalitet vil ligge rimeligt ift. Rantzausgade, men med 

et nordligere ”tyngdepunkt” end stoppestedsplaceringen ved Brohusgade. Stoppeste-

det forbindes til Rantzausgade via Jesper Brochmands Gade - Hans Egedes Gade, som 

den korteste rute. Alternativ forbinder også den grønne sti stoppestedet til Rantzausga-

de, men dette kræver, at gående benytter trappen fra stien mod Laurids Skaus Gade for 

at komme ned til stoppestedet under Åbuen.

3.3.3 Trafikafvikling

Buslommen vurderes at have en minimal påvirkning på den øvrige biltrafik på Åboule-

vard. 

Ved udkørsel fra buslommen vil bussen skulle flette ind i den inderste kørebane med 

den øvrige biltrafik, hvilket særligt i eftermiddagsmyldretiden kan være udfordrende. 

Som i løsningen ved Brohusgade, vurderes udfordringen i praksis dog at være minimal, 

da signalet ved Brohusgade vil give ”naturlige pauser” i trafikflowet ud af byen, hvor 

bussen vil kunne svinge ud i kørebanen.

3.3.4 Trafiksikkerhed

Som ved Brohusgade er bredderne på cykelsti og fortov reduceret til absolut mindste-

mål. Dette giver i sig selv en negativ trafiksikkerhedsmæssig påvirkning, fordi overha-

lingssituationer bliver risikable. Særligt i en lokalitet langs én af de mest befærdede veje 

i København, vil en smal cykelsti – og uden ”sikkerhedszone” mellem cykelsti og køre-

bane – opleves utryg.

Selve stoppestedet, hvor ventede passagerer vil stå på fortovet, er placeret på et meget 

smalt fortov. Der er lige netop bredde nok til, at en barnevogn kan passere en ventende 

person. Dette forudsat, at der ikke holder cykler eller andet langs støttemuren. Dette 

kan give nogle uhensigtsmæssige situationer, hvor fodgængere kan blive ”presset” ned 

på cykelstien, med fare for påkørsel. 

Et væsentligt punkt er forholdene for buspassagerne, når de skal krydse cykelstien for 

på- og afstigning. Iht. Færdselslovens §27 stk. 4 skal cyklister på cykelstien holde tilbage 

for på- og afstigende passagerer, hvis der ikke er en busperron. I praksis sker dette 

sjældent. Cykelstien bør derfor forsynes med en opmærksomhedsskabende afmærk-

ning, så der sikres en øget agtpågivenhed hos begge trafikantgrupper. 

3.3.5 Anlægsøkonomi

Vælges denne løsning kræver det en omprofilering af en del af vejprofilet. Over en ca. 

48 m lang strækning skal kantsten mellem inderste kørebane og cykelsti rykkes; inkl. en 
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flytning af vejbrønde, den brostensbelagte helle skal opbrydes, kantsten mellem cykelsti 

og fortov skal rykkes, og der skal optages en række fortovsfliser og brosten langs støt-

temuren. Buslommen skal anlægges med en forstærket belægning.

Anlægsoverslaget beløber sig til 849.000 kr. ekskl. moms. .  tidligere notat er angivet 

overslaget for de nødvendige tiltag på selve Borups Plads, hvis bussen skal køre ad den-

ne rute.
8

Dette er anslået til 70.000 kr. ekskl. moms. Totalbeløbet for busløsningen 

bliver da 919.000 kr. ekskl. moms. I overslaget er indeholdt 25% til uforudsete udgifter, 

som afspejler usikkerheden ved beregningsforudsætningerne. Der er endvidere afsat 

20% til bygherreomkostninger og 20% til rådgiverydelser. Et mere detaljeret anlægs-

overslag fremgår af bilag 1. Det skal understreges, at der i anlægsoverslaget ikke er 

medtaget omkostninger til eventuelle ledningsomlægninger, da ledningerne forudsæt-

tes anlagt på ”gæsteprincippet”.

                                                            
8 ”Omlægning af buslinje 12 og 66 ifm. ensretning af Rantzausgade”, NIRAS for Københavns 
Kommune, december 2016.
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3.4 Nyt busstoppested ved Laurids Skaus Gade

3.4.1 Beskrivelse 

Laurids Skaus Gade er ensrettet mod Ågade, og bruges kun midlertidigt af tung lastbil-

trafik fra anlægget af metrostationen Nuuks Plads. Det er ikke tilladt almindelig biltrafik 

at bruge overkørslen til Ågade her. 

I teorien kan buslommen placeres forbi overkørslen, men deraf medfølger risikoen for, 

at holdende busser spærrer for trafikken fra Laurids Skaus Gade. For ikke at busstoppe-

stedet placeres for nordligt i forhold til Rantzausgade, kan buslommen anlægges, så 

overkørslen fra Laurids Skaus Gade ligger i den ene kilestrækning. Dette er vist på ne-

denstående kort.

Figur 12 Indplacering af buslomme i længderetningen forbi overkørslen til Laurids 

Skaus Gade

Figur 13 De fysiske forhold på Ågade ved Laurids Skaus Gade
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Vejprofilet er bygget op på samme måde som under Åbuen. Profilet er ca. 15,5 m, målt 

fra kantstenen mellem midterhellen og den yderste kørebane i nordgående spor til 

facadekant. I snittet er de to yderste kørebaner opmålt til 3,0 m hver, mens inderste 

kørebane er opmålt til 3,5 m. Cykelsti og fortov er hver opmålt til 2,5 m; og cykelstien er 

adskilt fra inderste kørebane med en ca. 0,5 m bred brostensbelagt rabat. Fra inderste 

fortovsflise er der en ca. 0,5 m bred kantzone til facademuren. 

Alle tre kørespor er i absolut mindstemål, og det vurderes ikke muligt at tage noget 

bredde herfra. Cykelsti og fortov opfylder de ønskede breddekrav iht. Københavns 

Kommunes standarder, og kan reduceres til vejreglernes mindstemål til 1,8 og 1,5 m. 

Inddrages den brostensbelagte rabat samt kantzonen mellem inderste fortovsflise kan 

der således hentes de påkrævede 2,7 m bredde til en buslomme, inden for vejelemen-

ternes minimumsbreddekrav. Det skal bemærkes, at det er ”bruttomål” på vejelemen-

terne; og der således ikke er medregnet rum til kantsten, eller en ”buffer” fra fortovsfli-

se til støttemur. I alle tilfælde skal løsningen godkendes hos politiet.

En principskitse af indpasning af buslommen i denne lokalitet fremgår af figur 12 oven-

for.

3.4.2 Forbindelse til Rantzausgade

En stoppestedsplacering i denne lokalitet vil have det nordligste ”tyngdepunkt” i forhold 

til Rantzausgade, og vil således være det mindst centralt beliggende stoppested af de 

tre præsenterede lokaliteter. Stoppestedet forbindes til Rantzausgade via Laurids Skaus 

Gade, alternativt den grønne sti, som en mere direkte rute. Stiforbindelsen er dog ikke 

en mulighed for gangbesværede eller gående med f.eks. barnevogn, da den kræver, at 

gående benytter trappen fra stien mod Laurids Skaus Gade for at komme ned til stoppe-

stedet.

3.4.3 Trafikafvikling

Buslommen vurderes at have en minimal påvirkning på den øvrige biltrafik på Åboule-

varden. 

Ved udkørsel fra buslommen vil bussen skulle flette ind i den inderste kørebane med 

den øvrige biltrafik, hvilket særligt i eftermiddagsmyldretiden kan være udfordrende. 

Som i løsningen ved Brohusgade, vurderes udfordringen i praksis dog at være minimal, 

da signalet ved Brohusgade vil give ”naturlige pauser” i trafikflowet ud af byen, hvor 

bussen vil kunne svinge ud i kørebanen.
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Lastbiler fra metrobyggeriet ved Nuuks Plads, som fra Laurids Skaus Gade svinger til 

højre ad Ågade, er særligt for denne lokalitet, men vurderes ikke at udgøre en risiko for 

trafikafviklingen, da netop kun højresving er muligt her. 

3.4.4 Trafiksikkerhed

Som i de to øvrige forslag er bredderne på cykelsti og fortov reduceret til absolut mind-

stemål. Dette giver i sig selv en negativ trafiksikkerhedsmæssig påvirkning, fordi overha-

lingssituationer bliver risikable. Særligt i en lokalitet langs én af de mest befærdede veje 

i København, vil en smal cykelsti – og uden ”sikkerhedszone” mellem cykelsti og køre-

bane – opleves utryg.

Selve stoppestedet, vil muligvis kunne placeres i sammenhæng med skulpturen og det 

grønne rum, som afgrænser Laurids Skaus Gade mod Ågade. Hvis ikke, skal ventende 

passagerer – som i de øvrige forslag - stå og vente på et meget smalt fortov. De 1,5 m er 

lige netop den bredde, der skal til, for at en barnevogn kan passere en ventende person. 

Dette forudsat, at der ikke holder cykler eller andet langs facaden. Dette kan give nogle 

uhensigtsmæssige situationer, hvor fodgængere kan blive ”presset” ned på cykelstien, 

med fare for påkørsel. 

Et væsentligt punkt er forholdene for buspassagerne, når de skal krydse cykelstien for 

på- og afstigning. Iht. Færdselslovens §27 stk. 4 skal cyklister på cykelstien holde tilbage 

for på- og afstigende passagerer, hvis der ikke er en busperron. I praksis sker dette 

sjældent. Cykelstien bør derfor forsynes med en opmærksomhedsskabende afmærk-

ning, så der sikres en øget agtpågivenhed hos begge trafikantgrupper. 

3.4.5 Anlægsøkonomi

Denne løsning indeholder i overordnede træk samme elementer som løsningen under 

Åbuen. Over en ca. 48 m lang strækning skal kantsten mellem inderste kørebane og 

cykelsti rykkes; inkl. en flytning af vejbrønde, den brostensbelagte helle skal opbrydes, 

kantsten mellem cykelsti og fortov skal rykkes, og der skal optages en række fortovsfli-

ser og brosten langs facaden. Buslommen skal anlægges med en forstærket belægning.

Anlægsoverslaget beløber sig til 849.000 kr. ekskl. moms. I tidligere notat er angivet 

overslaget for de nødvendige tiltag på selve Borups Plads, hvis bussen skal køre ad den-

ne rute.
9

Dette er anslået til 70.000 kr. ekskl. moms. Totalbeløbet for busløsningen 

bliver da 919.000 kr. ekskl. moms. I overslaget er indeholdt 25% til uforudsete udgifter, 

som afspejler usikkerheden ved beregningsforudsætningerne. Der er endvidere afsat 

                                                            
9 ”Omlægning af buslinje 12 og 66 ifm. ensretning af Rantzausgade”, NIRAS for Københavns 
Kommune, december 2016.
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20% til bygherreomkostninger og 20% til rådgiverydelser. Et mere detaljeret anlægs-

overslag fremgår af bilag 1. Det skal understreges, at der i anlægsoverslaget ikke er 

medtaget omkostninger til eventuelle ledningsomlægninger, da ledningerne forudsæt-

tes anlagt på ”gæsteprincippet”.

4 OPSUMMERING

Det er i notatet undersøgt alternative muligheder for indplacering af et nyt stoppested i 

en buslomme på Åboulevard/Ågade i retning ud ad byen. Lokaliseringerne er screenet  

for det fysiske råderum, konsekvenser for trafikafvikling og trafiksikkerhed; og endelig 

er der beregnet et overordnet anlægsoverslag. 

Det skal indledningsvist bemærkes, at Rantzausgade med de to eksisterende stoppeste-

der på Åboulevard nr. 50 og på Ågade ved Hornbækgade, allerede ligger inden for en 

den planlægningsmæssige oplandsradius på 400 m. Det vil sige, at Rantzausgade også 

uden etablering af et nyt stoppested på Åboulevard/Ågade ”pr. definition” vil være  

vejbetjent af den eksisterende bustrafik. Afstanden mellem de to stoppesteder vil dog 

være ca. 750 m, hvilket er langt over Movias anbefalede afstandskrav på 400 m.

En lokalisering i højresvingsbanen mod Brohusgade vil medføre et forbud for højre-

svingende trafik ad Brohusgade. Dette vil medføre en trafikdæmpning i selve Brohusga-

de, men en øget trafik i de øvrige sidegader til Åboulevard, hvor højresving er mulig. 

Signalet i krydset Åboulevard/Brohusgade skal omprogrammeres, da bussen skal have 

”før-grønt” for at kunne komme ud i krydset. Dette vil medføre, at trafikafviklingen for 

den ligeudkørende trafik på Åboulevard vil blive forringet, hvilket formentligt ikke være 

en acceptabel konsekvens. Trafiksikkerhedsmæssigt vurderes løsningen at være en 

forholdsvis dårlig løsning for cyklister, da de skal blandes med bustrafik i en kørebane, 

som ikke i sin fulde længde overholder Københavns Kommunes anbefalede krav for 

kørebaner med blandet bus- og cykeltrafik. Dette øger risikoen for uhensigtsmæssige 

overhalinger. Isoleret for buspassagerer er løsningen god, da på- og afstigende passage-

rer ikke skal krydse cykelsti. Der er for løsningen – inkl. tiltagene på Borups Plads - be-

regnet et anlægsoverslag på 508.000 kr.

En lokalisering af busstoppestedet efter krydset, ud for Åboulevard 82, medfører, at 

buslommen anlægges forbi overkørslen til Henrik Rungs Gade. Trafiksikkerhedsmæssigt 

er dette en særdeles dårlig løsning for de bilister, som skal svinge ad Henrik Rungs Gade 

fra Åboulevard. Holder der en bus i buslommen, har de svingende bilister et meget 

dårligt udsyn til eventuelle cyklister kommende fra krydset. Strækningen ligger endvide-

re i en kurve, som vanskeliggør chaufførernes oversigtsforhold ved udkørsel fra bus-
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lommen. Af hensyn til trafiksikkerheden frarådes denne løsning, og løsningen er derfor 

ikke yderligere behandlet.  

En lokalisering af stoppestedet under Åbuen kræver, at hele buslommens bredde skal 

hentes fra cykelsti og fortov. Alle kørebaner er i absolut minimumsmål. Cykelsti og for-

tov skal derfor indsnævres til vejreglernes mindstemål til hhv. 1,8 og 1,5 m. Endvidere 

inddrages den brostensbelagte rabat samt kantzonen mellem inderste fortovsflise og 

støttemur for at hente de påkrævede 2,7 m bredde til buslommen.

Trafikafviklingsmæssigt vurderes denne placering af buslommen kun at medføre en 

minimal påvirkning på den øvrige trafik på Åboulevard.

Da bredderne på cykelsti og fortov er reduceret til absolut minimumsmål, kan overha-

lingssituationer blive risikable; og løsningen vil medføre usikre og utrygge forhold for 

cyklister og fodgængere - særligt fordi den er placeret op ad én af de mest befærdede 

veje i København. Selve stoppestedet er placeret på et meget smalt fortov; og der er et 

potentielt konfliktpunkt, når på- og afstigende buspassagerer skal krydse cykelstien. Der 

er for løsningen – inkl. tiltagene på Borups Plads - beregnet et anlægsoverslag på 

919.000 kr.

En lokalisering af stoppestedet nord for Laurids Skaus Gade bør placeres, så den ene 

kilestrækning anlægges forbi overkørslen. Herved kommer stoppestedet ikke længere 

væk fra Rantzausgade end højst nødvendigt, og den tunge trafik fra Laurids Skaus Gade 

kan stadig svinge ud på Åboulevard uden større problemer. Løsningen her har samme 

krav, som nævnt under løsningen under Åbuen. Vejprofilet er her omtrent det samme, 

og hele buslommens bredde skal hentes fra indsnævring af cykelsti og fortov.  Cykelsti 

og fortov skal derfor indsnævres til vejreglernes mindstemål til hhv. 1,8 og 1,5 m. End-

videre inddrages den brostensbelagte rabat samt kantzonen mellem inderste fortovsfli-

se og facadekant for at hente de påkrævede 2,7 m bredde til buslommen.

Trafikafviklingsmæssigt vurderes denne placering af buslommen kun at medføre en 

minimal påvirkning på den øvrige trafik på Åboulevard.

Da bredderne på cykelsti og fortov er reduceret til absolut minimumsmål, kan overha-

lingssituationer blive risikable; og løsningen vil medføre usikre og utrygge forhold for 

cyklister og fodgængere - særligt fordi den er placeret op ad én af de mest befærdede 

veje i København. Selve stoppestedet er placeret på et meget smalt fortov; og der er et 

potentielt konfliktpunkt, når på- og afstigende buspassagerer skal krydse cykelstien. Der 

er for løsningen – inkl. tiltagene på Borups Plads - beregnet et anlægsoverslag på 

919.000 kr.


