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Nordiskt trafikplanerarnätverk- Köpenhamn  
Rapporteras av 
David Palmqvist 
Stora projekt 2 

Resmål  
Köpenhamn 

Datum för resan 
2022-09-15 till 2022-09-16 

Deltagare 
David Palmqvist, Stora projekt, Stora Projekt 2  

Magnus Ståhl, Samhälle, Samhällsplanering 

Nätverk/projekt 
Årsträff med Nordiskt trafikplanerarnätverk 

Syfte med resan  
Årsträff med Nordiskt trafikplanerarnätverk. Nätverket består av 2-3 personer från 
respektive stad Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo, Reykjavik och 
Helsingfors. 

Förberedelser inför resan 
Framtagande av presentation som fokuserade på årets tema med stadsutveckling i 
hamnområden där vi valt att redogöra för utvecklingen på Lindholmen och de 
infrastrukturprojekt med koppling till Lindholmen som staden arbetar och planerar för.  

Trafikkontoret 
 

  
  

Reserapport 
Utfärdat 2022-09-19 
Diarienummer 05033/22 
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Aktiviteter, formella och informella 

Dag 1. Värdstaden arrangerar studiebesök som denna gång fokuserade på Köpenhamn 
metro, det regionala bussbolaget samt stadsutvecklingen i Nordhavn. 
Dag 2. Medlemsstäderna presenterar relevanta projekt med fokus på årets tema ur ett 
trafikplanerarperspektiv.  
 

Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
Presentation kring stadsutveckling och mobilitet på Lindholmen, både hur vi arbetat men 
också vad vi planerar och bygger med bland annat den nya spårvägen. 

Erfarenheter/exempel att ta med hem 
Storstäderna i Norden har mycket liknande förutsättningar för sin stadsutveckling där 
gamla avvecklade hamnområden ofta omvandlas. 
Köpenhamn finansierar metroutbyggnaden genom stadsutvecklingsprojekten i till 
exempel Nordhavn. Samtidigt renoveras och byggs både kaj och nya hamnbassänger för 
småbåtar i de nya områdena för att skapa attraktiva miljöer. Ur ett göteborgskt perspektiv 
är det spännande hur de får ekonomi i dessa exploateringar samtidigt som metron 
finansieras. 

Metrons stationer är troligen intressanta referenser för kommande underjordisk 
spårvagnshållplats vid Stigberget då de är nybyggda och i en skala som är rätt lik den som 
är aktuell i Göteborg.  

Utmaningarna med parkering liknar de i Göteborg men P-talen i Nordhavn är på extremt 
låga nivåer efter ett politiskt beslut om bilfritt område och motsvarar omkring 0,1 bpl/100 
BTA. 

Köpenhamn bygger och planerar för ett flertal gång- och cykelbroar över deras hamn-
/kanalområde som har stora likheter med de utmaningar vi har i Göteborg vad gäller tung 
båttrafik och lutningar på broarna.  

Malmö berättar om hur de jobbar med medborgardialog och workshoppar för att göra rätt 
prioritering av gaturummen i deras nya stadsdel Nyhamn. De har utvecklat ett arbetssätt 
som de ska sprida internt och också kan användas av andra.  

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
Samhällsplanerings enhetsmöte 
Kommunikation direkt till personer i staden med projekt som kan beröras. 
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Bilder 

 

Strukturbild över Nordhavn 
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Självkörande metro ger unik utblick. 
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Mittförlagda perronger ger en samlad resenärsyta.

 

Nätverket väntar på nästa metro. Mycket täta avgångar och relativt korta och små tågsätt 
är konceptet Köpenhamn valt. 
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Små trappor binder ihop lägenheter i bottenplan med gatan i ett försök att skapa mer 
levande gaturum. 
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