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Reserapport Studieresa Köpenhamn inom 
studiebesök med samordningsgrupp GMP  
Rapporteras av 
Mattias Sjöholm 

Avdelning Samhälle, enhet Samhällsplanering  

Resmål  
Köpenhamn, Danmark 

Datum för resan 
2022-06-08 till 2022-06-08 

Deltagare 
Mattias Sjöholm, avdelning Samhälle, enhet Samhällsplanering 

Jenny Ekeblad, avdelning Samhälle, enhet Samhällsplanering 

Toomas Almqvist, avdelning Samhälle, enhet Planering 

Nätverk/projekt 
GMP Samordningsgrupp inom GMP-nätverket (Göteborg-Mölndal-Partille) 

Syfte med resan  
Studiebesök gällande utvecklingsarbete kopplat till stora infrastrukturinvesteringar i 
samband med GMP:s studieresa till Lund och Köpenhamn 

Förberedelser inför resan 
Planering av dagordning och resplan tillsammans med representant från Västtrafik. 

Aktiviteter, formella och informella 
Vi besökte först Gottlieb Paludan Architects (som Västtrafik har anlitat för resecentrum 
Haga station) och Movia (Västtrafiks motsvarighet) som gav oss presentationer av en rad 
pågående kollektivtrafikprojekt i olika skeden. Sedan åkte vi både tåg, Metro, S-tog och 
buss och studerade deras trafiksystem. Vi gjorde även besök på flera intressanta platser 
längs vägen; Metrostationer, en BRT-hållplats (Bus Rapid Transit, buss med särskilt god 
framkomlighet), stadsrummet kring Nørreport station, samt en cykelfartsgata. 
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Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
Erfarenhetsutbyte tillsammans med Gottlieb Paludan Architects och Movia i samband 
med deras presentationer. 

Erfarenheter/exempel att ta med hem 
I Köpenhamn arbetas det med en rad olika utvecklingsprojekt för kollektivtrafiken, 
fortsättning för Metron, BRT på motorväg, letbane (spårväg som är ett nytt trafikkoncept 
för Köpenhamn). GPA (Gottlieb Paludan Architects) berättade om en rad olika BTR-
projekt som de varit involverade i, både i Danmark, i Stavanger och på Island. I ”ring 3” 
är letbanan tänkt att förbinda ”fingrarna” i Storköpenhamn och i ”ring 4” BRT på 
motorvägen. I samband med detta arbetas det mycket med stadsutveckling. De pratade 
bland annat om ”från bara BRT till city lifegenerator”, 
stationsutveckling/stadsutveckling. 

Längs ring 4 och den tänkta BRT-lösningen är syftet är att skapa tvärkopplingar förbi fem 
S-togsstationer. 120 000 personer bor eller arbetar i området. Framåt 2030 förutspås 
annars en kritisk trängsel i vägsystemet. Stationsnärhetsprinciper, tätare och högre nära 
stationer, gäller nu även BRT-stationer. Budget för satsningarna är 2 mdr Dkr för 
infrastruktur, varav staten står för hälften, och beräknas klart om 6-7 år. Trafikering 
kommer ske med spårvagnslikanande fordon. 

Letbane 

Konceptet innebär att förbinda åtta kommuner, organiserat i ett ”letbanesellkab”. Nätet 
omfattar 28 km, 29 stationer, i 5 minuters trafik. Relativt trånga plattformar har varit en 
utmaning. Väderskydd planeras med öppna sidor och inbyggt tekniskskåp.  

 

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
Dragning för enheten samhällsplanering. Presentation framtagen för att kunna hållas för 
tjänstepersoner som inte kunde åka med samt i kommande aktuella projekt. 

Bilder 
Klicka här för att ange text. 
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