
Den 2. dec. 2019

Glostrup Station



Situationen for halvandet år siden

• Dårligt indrettet station
• Letbanebyggeriet så småt begyndt – trafikale udfordringer de næste 6 år
• Snarlig fjernelse af p-pladser og cykelparkering



Nye muligheder med FIMO

• Mulighed for at eksperimentere med nye tiltag 
• Skabe erfaringer til den kommende Banegårdsplads (politisk proces)
• Målsætning: attraktiv Banegårdsplads, som flere benytter – mindre trængsel 



1. Kortlægning af forhold for cyklister

2. Brugerundersøgelse på stedet
- Kort interview og uddeling af visitkort (ca. 500 besvarelser)
- Hvad ønsker brugerne? : 

Belysning, oprydning, grønt, siddemulighed, toiletter, 
cafemiljø, gode cykelforhold (stativer, overdækning, pumpe)

3. Bredere undersøgelse af Megafon - Hvordan flytter vi bilisterne?
- Telefoninterview (ca. 500 borgere og 100 virksomheder)
- Barriere: folk foretrækker bil eller strukturelle grunde
- Dog potentiale for at få flere brugere: 
- ca. 10 % af ville bruge stationen mere, hvis der var bedre 

servicetilbud
- ca. 30% af borgerne og 20% af virksomheder mener at en 

mere attraktiv banegårdsplads kunne få dem til at bruge 
stationen mere

- Gentages midtvejs og til slut

Tema 1: Kortlægning og brugerundersøgelser 



Tema 1: Kortlægning og brugerundersøgelser 

4. Passagerpulsen fra Forbrugerrådet

- Hall of shame
- Indsamling af brugerønsker:
Rengøring, overholdelse af rygeregler, 
toiletter, gode adgangsforhold, elevator, 
belysning, trafikafvikling, læskure, 
tryghedsknap, én samlet adgang ved 
henvendelser)

5. SAnD

- Overvåge brugernes adfærd på pladsen:
Hvor kommer cyklisterne fra?, Bruger folk de forskellige faciliteter mm.?



Tema 2: Forbedre trafikinformation og wayfinding

• Hvilke type information er der brug for, hvor 
og hvordan formidles den bedst?

• Wayfinding – forbedre skiltningen  

- analyse af Rie Ollendorff Architects
- udvikling af prototyper
- oversigtskort 



• Bycykler (alm. og el)

- Donkey Republic

- Hubs på udvalgte steder + Kbh

- Øger mobiliteten på tværs af byen

• Løbehjul 

- Tier, Voi, Circ og Lime 

• Delebiler 

- Ladeinfrastruktur på plads først

Forstadsproblematik

Tema 3: Test af last-mile løsninger



Tema 4:  Et mere attraktivt trafikknudepunkt

• Cykelparkering - hvad fungerer bedst?
• Cykelservice 
• Formidling
• Siddemuligheder
• Beplantning
• Lys
• Legefaciliteter, bogbytte mm.
• Pakkeboks 
• Opladning
• Forplejning


