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Baggrund

• Hovedstadens Letbane 

åbner i 2025

• Byudvikling er planlagt i 

Hersted industripark og i 

Gladsaxe Erhvervskvarter

• Beregninger peger på, at 

kollektiv til- og frabringer-

service med frekvens 

tilpasset letbanens ankomst-

og afgangstider kan øge 

passagergrundlaget.

Hovedspørgsmål

Hvordan kan selvkørende 

shuttles bidrage til en 

attraktiv, effektiv og pålidelig 

til- og frabringerservice for 

kollektiv mobilitet i relation 

til Hovedstadens Letbane?
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Hvad kan 
teknologien i dag

• Køretøj: Easymile EZ 10 

generation 2

• Automatisering: Betinget

automatisering (SAE level 3) med 

en steward til stede

• Plads i shuttle: 12 personer

• Rejsehastighed: Godkendt til 15 

km/t
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Hvad forventer vi af 
teknologien

I 2035 forventer vi at:

• Letbanen er i funktion

• Byudvikling som følge af Letbanen er 

en realitet (eller pågår)

• Fuld automatisering er muligt.

Forventningen er at de selvkørende 

shuttles vil kunne bidrage positivt til 

byudviklingen og udfylde de huller, som vi 

i dag mangler i den kollektive trafik – for 

eksempel til boliger og arbejdspladser. 
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Hvad forventer vi af teknologien



9

POTENTIALER

lincproject.dk



06-10-2021 10

Byrum

Potentialer

• Kan frigive byrumsarealer (fra stoppesteder)

• Mindre behov for vej- og parkeringsareal

• Reduceret afhængighed af bil

• Øget mobilitet

Udfordringer

• Samspillet mellem den selvkørende shuttle og 

menneskene uden for den 
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Service

Potentialer

• Mere transport for de samme midler

• Kan tilbydes mere individuelt

• Dør til dør transport

• Erstatte flextrafik

• Sammensmeltning med BRT

Udfordringer

• Rejsehastigheden

• Kapaciteten af det enkelte køretøj

• Det sociale rum inde i shuttlen

• Andre teknologier kan overhale 
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Digital infrastruktur

Potentialer

• Brugerne vil tilvælge en mere tilpasset og 

kompliceret  kollektiv rejse end i dag

• Deling af realtidsinformationer i app, 

der også benyttes til bookning 

(udvikling af rejsekort og 

rejseplanen)

• Samspil mellem køretøj og 

omgivelser

Udfordringer

• Selvkørende under alle forhold (SAE-niveau 5)

• On-demand kørsel

• Deling af realtidsinformation og 

datakompatibilitet i forbindelse med 

multimodale rejser

• Design af fælles mobilitetsapp 
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Finansieringsmodeller

Kommunen skal agere strateg og vise 

vejen – fx ved at involvere sig i et 

udviklings- og driftsselskab og tilbyde 

mobilitetsløsninger:

• Bedre kollektiv betjening

• Omdannelse af parkeringsarealer 

til bolig/erhverv

• Mere omkostningseffektive 

transportløsninger

Værdiforøgelsen kan finansiere 

byudviklingen.
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Visioner 

Selvkørende shuttles skal være en forlængelse af 

den primære eksisterende kollektive trafik og 

dermed øge rækkevidden og passagertallet i 

Hovedstadens Letbane. 

De selvkørende shuttles skal levere sømløs 

mobilitet i døgndrift for alle – uafhængigt af private 

transportmidler.

Bilen er ikke længere styrende for byplanlægningen 

i kommunerne langs med Hovedstadens Letbane.
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Hersted 
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Hersted industripark

Forandringer i byrummet:

• Smallere vejbaner

• Mere grønt

• Tættere bebyggelse

• Mindre parkering
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Gladsaxe Erhvervskvarter

Forandringer i byrummet:

• Mindre parkering

• Mindre bilafhængighed

• Mindre trængsel

• Mere plads til ophold og bevægelse

• Mere shared space
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Tidligere var biltrafikken dominerende på 

Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej. De lange 

lige og brede veje var hver morgen og 

eftermiddag fyldt af biler. 

Efterhånden som letbanen har vist sig 

driftsikker og stabil er passagertilgangen 

steget og steget.

Stigningen hænger desuden sammen med at 

der er forskellige og attraktive tilbud, når 

erhvervskvarterets ansatte stiger af letbanen 

på enten Gladsaxevej eller Gladsaxe 

Trafikplads. 

Stoppestederne omtales som mobilitetshubs.

lincproject.dk
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Fra de to hubs er der gode stiforbindelse ud mod alle 

kroge af området. Det er attraktivt for ansatte på 

virksomheder, der ligger tæt på Letbanen. 

I sommerhalvåret indgår delecyklerne eller 

elløbehjulene som et attraktivt tilbud for dem, som skal 

lidt længere væk fra Letbanen. 

For de fleste er det dog de førerløse shuttles, der sikrer 

forbindelsen mellem letbane og virksomhedens 

hoveddør.

lincproject.dk
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Næste skridt

• Kommunerne må tage styringen og sikre 

at udviklingen ikke sker andre steder.

• Behov for at arbejde med mulige 

tværkommunale selskabskonstruktioner, 

der kan understøtte udviklingen.

• Den tekniske udvikling kræver test, 

evaluering og justering som en iterativ 

proces.

• Behov for en fælles vision. 


