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1

Indledning

I forbindelse med ombygningen af Køgevej til sivegade i bymidten mellem Parkvej og
Høje Taastrup Vej har det været et mål, at trafikken bliver reduceret så meget, at gaden
vil være et attraktivt handelsmiljø med sikre forhold for fodgængere og cyklister. Samtidig skal der fortsat være gode adgangsmuligheder til parkeringspladserne på denne
strækning.
Overordnet set ønskes trafik uden ærinde i Taastrup by derfor ledt udenom byområdet.
Det har således været en målsætning at få overflyttet mest mulig trafik til Hveen Boulevard eller andre overordnede veje uden for Taastrup by. Desuden ønskes trafik uden
ærinde på den ombyggede del af Køgevej - men med mål i Taastrup by - overflyttet til
andre veje i området, herunder især til Vesterparken. Denne er derfor blevet ombygget
for at afvikle den øgede trafik, idet der er blevet etableret delte stier for fodgængere og
cyklister langs vejen. For at forbedre krydsningsmulighederne er der etableret hævede
flader i en række kryds. Samtidig er der skiltet med en vejledende hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Trafikken ønskes ikke øget på de øvrige lokalveje i Taastrup by udover, hvad ændringer i vejvalg for lokaltrafikken giver anledning til. For at begrænse
den gennemkørende trafik på Østerparken er der etableret en række indsnævringer og
bump på vejen.
For at vurdere om målene er opfyldt, er der foretaget en række tællinger af trafikken før
og efter ombygningen af Køgevej og parallelvejene Vesterparken og Østerparken.
Desuden er trafikken talt på en række lokalveje, hvor det primære sigte har været at få
vurderet trafikbelastningerne og det generelle hastighedsniveau på disse veje.
Undersøgelsens hovedformål er
• at redegøre for i hvilket omfang saneringen af Køgevej har flyttet trafik til de
omkringliggende veje i midtbyen, samt om dette har givet anledning til problemer,
• at redegøre for om trafikmængden på Køgevej svarer til det forventede, og om
der er trafiksikkerhedsmæssige problemer på Køgevej,
• at redegøre for trafikforholdene på Vesterparken ved stationsforpladsen, herunder evt. fremkommelighedsproblemer for busserne, der svinger ind til stationen.
Kommunen har modtaget en række henvendelser fra borgere om konkrete trafikproblemer. Undersøgelsen skal bedømme alvorligheden af disse trafikproblemer:
• Frygt for øget trafik på Vestervej
• Støj på Vesterparken grundet øget trafik og hævede flader med chaussésten.
• Trafiksikkerhedsproblem på Østerparken, hvor forholdene for cyklisterne er
problematiske.
• Trafiksikkerhedsproblem i krydset Østerparken/Skolevej, hvor et stort antal af
eleverne til Borgerskolen passerer.
• Trafiksikkerhedsproblem på Valbyvej grundet hastighed og lastvognstrafik.
• Frygt for øget trafik på Strongvej.
• Frygt for øget trafik på Markvangen.
• Frygt for øget trafik på Dorphs Allé.
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Tællinger af trafikken i bymidten
Biltrafikken er talt i en række snit og kryds på Køgevej, Østerparken og Vesterparken
før og efter ombygningen af disse veje i Taastrup Bymidte. Trafiktællingerne er dels
foregået som automatiske tællinger over en uge dels som manuelle tællinger i en begrænset tidsperiode. På figur 1 er vist, hvor der er foretaget tællinger.

Figur 1. Trafiktællinger i Taastrup By i 2003 og 2005.
Som følge af en betydelig usikkerhed på nogle af de maskinelle tællinger benyttes her i
den udstrækning, det er muligt, resultater af de manuelle tællinger. Disse tal er opskrevet til et hverdagsdøgn ved hjælp af resultaterne fra de maskinelle tællinger. Som følge
af denne opskrivningsmetode vil resultaterne være behæftet med en del usikkerhed. .
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1 Trafikken på vejene i bymidten
På figur 2 og figur 3 er vist døgntrafikken hhv. før og efter ombygningen af Køgevej,
Vesterparken og Østerparken.
1.1

Trafikken før ombygningen

Figur 2. Biltrafik på en hverdag før ombygningen af Køgevej mellem Parkvej og Høje
Taastrup Vej1 .
Før ombygningen kørte der på en hverdag knap 21.000 biler på Køgevej i viadukten,
mens niveauet var godt det halve syd for Parkvej. Trafikken blev lidt mindre ned gennem Køgevej for atter at øges nord for krydset ved Høje Taastrup Vej. Trafikken fordelte sig syd for banen nogenlunde ligeligt på Vesterparken, Østerparken og Parkvej (øst
for Østerparken).

1

Udregnet som gennemsnitlig årlig biltrafik på et hverdagsdøgn i 2003.
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Trafikken på Vesterparken faldt syd for stationspladsen med ca. 2.000 biler og yderligere med ca. 1.000 biler syd for Gasværksvej. På Østerparken var der ligeledes et – om
end væsentligt mindre - fald i trafikmængden fra nord til syd.
1.2 Trafikken efter ombygningen
I løbet af de godt to år mellem før og efter analysen er trafikken i Hovedstadsområdet
generelt vokset 4-5 %. Trafikken skulle alt andet lige forventes at være vokset tilsvarende på Køgevej i 2005. Uden en ombygning af Køgevej kunne man således forvente,
at der i 2005 ville køre ca. 1.000 biler mere i viadukten i forhold til i 2003.

Figur 3. Biltrafik på en hverdag efter ombygningen af Køgevej mellem Parkvej og Høje
Taastrup Vej2.
Efter ombygningen er trafikken på Køgevej nord for Parkvej faldet med ca. 2.500 biler
og syd for Skolevej med ca. 6.000 biler. På Høje Taastrup Vej vest for Køgevej er
trafikken faldet med ca. 1.800 biler. En stor del af gennemfartstrafikken mellem Roskildevej og Hveen Boulevard / Køgevej syd for Hveen Boulevard benytter således nu
alternative vejforbindelser. Det er derfor sandsynligvis overvejende bilister med ærinde
2

Udregnet som gennemsnitlig årlig biltrafik på et hverdagsdøgn i 2005.
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i Taastrup, der fortsat benytter Køgevej. En nærmere dokumentation heraf vil kræve, at
der gennemføres en nummerskrivningsanalyse.
På den ombyggede strækning af Køgevej er trafikken syd for Parkvej faldet med ca. 45
%, således at der i dag på en hverdag kører ca. 6.500 biler. Som vist på figur 4 og 5 er
trafikniveauet omtrent konstant mellem kl. 12 og 18. Syd for Parkvej kører der omkring
250 biler i timen i hver retning – lidt mere mod syd end mod nord.
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Figur 4. Trafikkens fordeling på en hverdag på Køgevej syd for Parkvej efter ombygningen.
På den sydlige del af Køgevej nord for Høje Taastrup Vej er trafikken lidt mindre.
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Figur 5. Trafikkens fordeling på en hverdag efter ombygningen på Køgevej syd for Pile
Allé.
Gennem begrænsning af grøntiden for den ligeudkørende trafik på Køgevej i de to
signalregulerede kryds ved Parkvej og Høje Taastrup Vej er det således lykkedes at
formindske trafikken i myldretiden til halvdelen af niveauet før ombygningen. Også
andelen af tunge køretøjer er faldet.
Trafikken på Køgevej mellem Parkvej og Høje Taastrup Vej er ikke begrænset så meget
som oprindeligt forudsat. Selv om døgntrafikken er omtrent dobbelt så stor som den
ønskede trafik på 3.000-4.000 biler, er myldretidstrafikken kun ca. 25 % større. Der er
ikke tale om en bestemt absolut grænse, der bør overholdes, idet ulemperne forøges
gradvist i takt med en øget biltrafik. Da trafikken samtidig afvikles på to kørebaner

Vurdering af trafikkken i Taastrup
bymidte rev.doc

Side 5 af 31

31-10-05/PT
Rev: 18-11-05/PT

Rambøll Nyvig as

adskilt af ramblaen, må det anses for fuldt forsvarlig at afvikle denne trafikmængde på
en sivegade.
Trafikken på Vesterparken er vokset med ca. 900 biler ved Køgevej og nord for Ahornvej og ca. 3.000 ved Høje Taastrup Vej. På nær ved krydset ved Køgevej er der ikke
problemer med trafikafviklingen, idet biltrafikken fra sidevejene er meget begrænset.
Der er foretaget en registrering af, hvor mange lette trafikanter, der passerer Vesterparken ved de enkelte sideveje.
Fodgængere

Cyklister og
Alle lette
knallertkørere
trafikanter
Stationsforpladsen vest
10
27
37
Ahornvej
20
18
38
Fredensvej
167
121
288
Vestervej
43
30
73
Gasværksvej
34
78
112
Alle
274
274
548
Tabel 1. Krydsende fodgængere, cyklister og knallertkørere på Vesterparken torsdag
den 6.10.2005 kl. 15-1730.
Som det ses, er Fredensvej langt den foretrukne forbindelse mellem boligområdet vest
for Vesterparken og bymidten. Der er ønsker om en supplerende fodgængerovergang
over Vesterparken. Det vil derfor være fornuftigt at anbringe den her.
På Østerparken er trafikken på et hverdagsdøgn uændret i den nordlige ende, mens den
er faldet med ca. 700 biler ved Skolevej. Der kan om morgenen være kødannelser for
trafik i nordgående retning, som skal holde tilbage for modsatrettet trafik.
På Parkvej er trafikken vokset med ca. 500 biler på strækningen mellem Køgevej og
Østerparken, mens den er faldet lidt øst for Østerparken.
På Skolevej er trafikken vest for Østerparken faldet med ca. 800 biler, mens den er
uændret øst for.
På lokalvejene er trafikken før ombygningen kun talt på Vestervej og Strongvej. På
Vestervej er trafikken uændret, mens den er vokset med ca. 100 biler på Strongvej. I det
sidste tilfælde er tallene så små, at der kan være tale om tilfældige variationer.
Generelt er trafikken på lokalvejene alle de målte steder relativ beskeden og ingen
steder usædvanlig i forhold til, hvad man normalt kan forvente på lokalveje.
Der er på baggrund heraf ingen grund til at tro, at saneringen af Køgevej, Vesterparken
og Østerparken har fået et væsentligt antal bilister til at benytte andre lokalveje i stedet.
På Valbyvej er der efter ombygningen talt en trafik på 800-1.200 biler, mens der på
Dorphs Allé er talt en trafik på 800-1.100. En del af denne trafik er sandsynligvis trafik
fra nærliggende boligområder, der skal handle ind i Netto eller bymidten. Den tunge
trafik udgør 2-3 % af trafikken – sandsynligvis bl.a. varetilkørsel til og fra Netto. På
Markvangen er ligeledes talt en samlet biltrafik i samme størrelsesorden, som sandsynVurdering af trafikkken i Taastrup
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ligvis hænger sammen med, at denne vej udgør en smutvej fra de nærliggende boligområder til Blåkildecentret og Sydskellet. Derimod udgør den tunge trafik kun ca. 1 % af
trafikken. Trafikken på Dorpfs Allé, Markvangen og Valbyvej er under alle omstændigheder væsentligt lavere end trafikken på Parkvej og Skolevej, hvor der kører hhv. 6.000
og 3.900 biler i døgnet.
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2 Trafikken i krydset Køgevej / Parkvej – Vesterparken
Trafikken i eftermiddagsmyldretiden i krydset mellem Køgevej og Parkvej er vist på
figur 6.
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Figur 6. Biltrafik torsdag den 3.4.2003 og torsdag den 6.10.2005 kl. 16-17 i krydset
Køgevej / Parkvej.
2.1

Trafikken før ombygningen

Før ombygningen var den største trafikstrøm i myldretiden om eftermiddagen den ligeudkørende trafik fra nord på Køgevej, mens den venstresvingende trafik fra nord var
næststørst. På tredje – og fjerdepladsen kom den ligeudkørende trafik fra syd på Køgevej og den højresvingende trafik fra Parkvej. Trafikken mellem Køgevej og Vesterparken var noget mindre, mens de øvrige trafikstrømme i krydset var små.
Trafikken på Køgevej nord for Parkvej lå på et niveau, hvor der ofte har været en kø af
biler helt op til Roskildevej.
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2.2

Trafikken efter ombygningen

Parkvej

Vesterparken

Køgevej

Figur 7. Oversigtsplan over krydset Køgevej / Parkvej efter ombygningen.
Efter ombygningen er den ligeudkørende trafik på Køgevej reduceret væsentligt, som
følge af begrænsningen af den grønne tid for de ligeudkørende. Ved tællingen blev der
registreret op til ca. 275 biler på en time, der kørte ligeud fra nord i krydset. Dette er
væsentligt mere end forventet. Normalt kalkuleres med en spildtid på et par sekunder,
før den første bil har passeret stoplinien. Derefter kommer de efterfølgende biler med
knap 2 sekunders interval. Med 8 sekunder grønt skulle dette give 3-4 biler pr. omløb.
Der er her registreret op til ca. 9 biler pr. omløb. En forklaring herpå må være, at bilisterne starter hurtigt, når der bliver grønt, og desuden udnytter hele den tid, hvor signalet viser gult. Sandsynligvis er der også trafikanter, der kører over for rødt, når alene
den højre- og venstresvingende trafik fra nord afvikles.
Derimod er der tilstrækkelig tid til at afvikle den venstresvingende og rigelig tid til den
højresvingende trafik fra nord, såfremt de ligeudkørende ikke spærrer herfor.
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Figur 8. Køgevej set mod nord i krydset ved Parkvej.
For at belyse dette problems størrelse, blev der foretaget en registrering af, hvor mange
gange de ligeudkørende biler fra nord spærrer for den venstresvingende trafik mod
Parkvej. Trafikafviklingen var klart dårligst i starten af analyseperioden, hvor dette
skete i over halvdelen af perioderne. Efter kl. ca. 16.30 var der ikke problemer med
afviklingen.
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Figur 9. Ligeudkørende og højresvingende bilister fra nord i krydset Køgevej / Parkvej
torsdag den 6.10.2005.
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Som det ses er der flest ligeudkørende og højresvingende i starten, samtidig med at der
er omtrent lige mange, der vælger at køre ligeud, som svinge til højre. Problemerne med
trafikafviklingen kan således skyldes, at nogle bilister benytter Køgevej og ikke Vesterparken, selv om de ikke har ærinde på Køgevej. Den samlede trafik fra nord og syd ind
på Køgevej er således over 500 biler i timen. Hvis alle de ca. 100 parkeringspladser på
Køgevej bliver benyttet, og bilerne i gennemsnit parkerer 12 min., vil dette medføre en
ærindetrafik til Køgevej i denne størrelsesorden. På baggrund af erfaringer fra andre
steder, er det næppe sandsynligt, at opholdstiden er så kort. En belysning heraf vil kræve en nærmere undersøgelse.
Der foreligger ikke registreringer af, hvor langt køen af biler nord for krydset kan
strække sig. Men lige som før ombygningen vil der sandsynligvis være tider på dagen,
hvor køen når helt op til Roskildevej. En del trafikanter til området syd for banen vælger derfor sandsynligvis at køre via Selsmosevej og Kirkevej i stedet for at benytte den
nordlige del af Køgevej.

Figur 10 Krydset Køgevej / Kirkevej set fra vest.
I krydset Køgevej / Kirkevej skyldes evt. kødannelser på Kirkevej, at bilkøen ikke
afvikles på Køgevej, idet der samlet set er tilstrækkelig kapacitet i krydset.
Ifølge oplysninger fra HUR bliver busser i myldretiden om eftermiddagen ofte forsinkede, fordi ligeudkørende biler holder i kø og spærrer for højresvingende busser.
Om eftermiddagen tager det 3 - 5 minutter at komme fra Klovtofte krydset til Taastrup
station3. Uden for myldretiden kan strækningen tilbagelægges på et par minutter.

3

Oplyst af Peter Kertesz, HUR pr. mail den 30.9.2005.
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Hvis man ønsker at begrænse trafikken på Køgevej syd for Parkvej, må man acceptere,
at der om eftermiddagen forekommer lange kødannelser på Køgevej nord for krydset.
Hvis man derimod synes, at afviklingen af biltrafikken på Køgevej er et stort problem,
må man give mere grøntid for den ligeudkørende trafik mod syd i krydset ved Parkvej.
Men det vil så medføre en forøget trafik på sivegaden. Problemet kan også afhjælpes
ved en yderligere forlængelse af højre- og venstresvingsbanerne, men dette vil være en
dyr løsning.
Om morgenen har busserne ifølge HUR ofte problemer med at komme til og fra Stationsforpladsen, når køen af holdende biler på Vesterparken bliver lang. På Vesterparken kan man derfor overveje at ændre den nuværende venstresvingsbane til en ren
indsvingningsbane til stationsforpladsen. Den nuværende ligeudbane skal herved ændres til venstresvingsbane, mens højresvingsbanen skal være en kombineret højre- og
venstresvingsbane. Der er her ikke taget stilling til den detaljerede udformning – herunder evt. dårlige oversigtsforhold for venstresvingende trafikanter på Vesterparken og
Parkvej.
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3

Trafikken i krydset Køgevej / Høje Taastrup Vej - Skolevej

Trafikken i eftermiddagsmyldretiden i krydset mellem Køgevej og Høje Taastrup Vej –
Skolevej er vist på figur 11.
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Figur 11. Biltrafik torsdag den 3.4.2003 og torsdag den 6.10.2005 kl. 16-17 i krydset
Køgevej / Høje Taastrup Vej – Skolevej
3.1

Trafikken før ombygningen

Før ombygningen var de største trafikstrømme i myldretiden om eftermiddagen den
ligeudkørende trafik på Køgevej. De næststørste trafikstrømme var den højre – og venstresvingende trafik på Køgevej fra syd og den ligeudkørende trafik fra Høje Taastrup
Vej til Skolevej. Den ligeudkørende trafik fra Skolevej til Høje Taastrup Vej var noget
mindre, og de øvrige trafikstrømme i krydset var små. Der var ikke problemer med
trafikafviklingen i krydset.

Vurdering af trafikkken i Taastrup
bymidte rev.doc

Side 13 af 31

31-10-05/PT
Rev: 18-11-05/PT

Rambøll Nyvig as

3.2

Trafikken efter ombygningen

Figur 12. Krydset Køgevej / Høje Taastrup Vej – Skolevej efter ombygningen.
Efter ombygningen er trafikken på Køgevej reduceret betydeligt både nord og syd for
krydset. Den ligeudkørende trafik mellem Høje Taastrup Vej og Skolevej er uændret.
Den højresvingende trafik fra Høje Taastrup Vej til Køgevej er øget, mens den er faldet
i den modsatte retning. Også den højresvingende trafik fra Køgevej mod Skolevej er
faldet betydeligt.
For at formindske den ligeudkørende trafik på Køgevej og gøre det mere attraktivt at
benytte Høje Taastrup Vej og Vesterparken blev der etableret en separat fase for svingende trafik mellem Høje Taastrup Vej og Køgevej syd for krydset. Denne blev indrettet som eftergrønt for trafik fra Køgevej og førgrønt for trafik fra Høje Taastrup Vej,
idet de almindelige regler for signalregulering blev fulgt.
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Figur 13. Krydset Køgevej / Høje Taastrup Vej set mod syd.
På grund af krydsets geometri og afmærkningen vil venstresvingende cyklister på Køgevej fra nord til Skolevej føle det naturligt at placere sig på kørebanen i krydsets sydvestlige hjørne og her afvente, at signalet skifter til grønt i retningen fra Høje Taastrup
Vej mod Skolevej. Herved vil disse cyklister imidlertid blokere for de højresvingende
biler. Der vil næppe være nogen uheldsrisiko forbundet hermed, da bilisterne tydeligt
kan se de ventende cyklister. Men de vil forhindres i deres retmæssige fremkørsel med
en konflikt til følge. Dermed vil der være et utryghedsproblem for cyklisterne, hvis
bilerne forsøger at køre indenom.
For at vurdere om højresvingspilen kan undværes er denne blevet afdækket i dagene den
5.- 7. oktober 2005. Forvaltningen har observeret trafikafviklingen torsdag den 6. oktober 2005 i kl. 1520 – 1550 og igen kl. 1640- 1730. I den første periode blev noteret, hvor
mange biler fra Høje-Taastrupvej mod Køgevej Syd, der afventede grønt lys, om disse
blokerede for de ligeudkørende, samt hvor mange af de ventende biler, der først blev
afviklet i det følgende omløb. I ca. ¼ af omløbene måtte enkelte biler vente til det følgende omløb. I ingen af omløbene blokerede de højresvingende biler for de ligeudkørende. I den 2. periode observeredes, hvor ofte køen af ventende biler strakte sig bagud
til rundkørslen. Dette skete i 6 omløb, hvor også rundkørslen i ét tilfælde blev blokeret.
Der er tre mulige løsninger herpå:
A. Helt at undvære de separate faser for den svingende trafik og udvide grøntiden for
trafikanterne på Høje Taastrup Vej og Skolevej. Det vurderes, at der ikke vil være nogen væsentlige kapacitetsmæssige problemer forbundet hermed.
B. At sløjfe højresvingspilen fra Høje Taastrup Vej, men samtidig reducere grøntiden i
venstresvingspilen fra Køgevej Syd. Herved udvides grøntiden for trafikanterne på Høje
Taastrup Vej og Skolevej. Der er imidlertid kun eftergrønt i 12 sek, således at det er
begrænset, hvor meget tid der kan gives ekstra til trafikken fra Høje Taastrup Vej.
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C. At flytte den separate fase for de svingende biler, således at der bliver førgrønt for
trafikanter fra syd. Dette vil imidlertid kræve en ombygning af krydset, således at der
etableres separat venstresvingsbane med normalt trelys signal.
På baggrund heraf må løsning A foretrækkes.
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4

Trafikken i krydset Østerparken -Skolevej

Trafikken i eftermiddagsmyldretiden i krydset mellem Østerparken og Skolevej er vist
på figur 14.
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Figur 14. Biltrafik torsdag den 3.4.2003 og torsdag den 6.10.2005 kl. 16-17 i krydset
Køgevej / Høje Taastrup Vej – Skolevej.
4.1

Trafikken før ombygningen

Før ombygningen af Østerparken var de største trafikstrømme i myldretiden om eftermiddagen den ligeudkørende trafik på Skolevej samt den svingende trafik mellem Skolevej og Østerparken. De øvrige trafikstrømme i krydset var små. Der var ikke problemer med trafikafviklingen i krydset. For krydsende fodgængere og cyklister kan det
føles utrygt at krydse vejen. Imidlertid bevirker den hævede flade i krydset og indsnævringerne i øvrigt på Skolevej, at bilerne kører langsomt gennem krydset. Inden for de
seneste 5 år har politiet registreret ét uheld i krydset, som skyldtes kørsel i beruset tilstand. Normalt kan man forvente, at der vil ske flere uheld i et firfløjet kryds med en
tilsvarende trafik.
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4.2 Trafikken efter ombygningen
Efter ombygningen af Østerparken nord for krydset er trafikken blevet mindre, således
at problemerne tilsvarende er blevet formindsket.

Figur 15. Krydset Skolevej / Østerparken – Strongvej.

Figur 16. Krydset Skolevej / Østerparken – Strongvej set mod øst.
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Driftsbyen har i samarbejde med politiet overvejet forskellige muligheder for at forbedre forholdene i krydset. Det har således været overvejet at etablere en rundkørsel. Dette
vil kunne forbedre afviklingen af biltrafikken, men vil gøre det mere usikkert at passere
krydset for de lette trafikanter – herunder specielt skolebørn til og fra Borgerskolen.
Ligeledes har en signalregulering af krydset været drøftet. Men i betragtning af de få
uhelt, der er registreret, og den mindre biltrafik gennem krydset efter ombygningen af
Køgevej og Østerparken vurderes der ikke umiddelbart at være behov for at ombygge
krydset. Udformningen af krydset må således i sikkerhedsmæssig henseende betragtes
som optimal. Afmærkningen er dog noget nedslidt og trænger derfor til opfriskning.

Figur 17. Skolevej set mod øst ud for AOF Daghøjskolen og ud for Borgerskolens
indgang.
Det har ligeledes været overvejet at finde en anden løsning på udformningen af Skolevej
ud for indgangen til Borgerskolen.
Det nuværende indsnævring kombineret med den anbefalede hastighed på 30 km/ t
bevirker, at bilisterne kører med en gennemsnitshastighed på ca. 33 km/t og at 15 %
kører mere end 40-42 km/t. Dette må betragtes som lidt over det acceptable i forhold til
den anbefalede hastighed på 30 km/t.
Der er indenfor de seneste 5 år registreret 2 uheld på Skolevej mellem Køgevej og
Østerparken I begge tilfælde skyldtes uheldene manglende agtpågivenhed hos lette
trafikanter. I det ene tilfælde kørte en knallert ind i hellen, der indsnævrer kørebanen. I
det andet påkørte en cyklist, der kørte i den forkerte retning på cykelstien, en bil, der var
på vej ud fra parkeringspladsen ved Fakta. Bilernes lidt for høje hastighed giver således
ikke anledning til flere uheld.
Der er på baggrund heraf ikke umiddelbart behov for at ombygge vejstrækningen. Der
foreligger derfor på nuværende tidspunkt ikke nærmere overvejelser om alternative
udformninger.

Vurdering af trafikkken i Taastrup
bymidte rev.doc

Side 19 af 31

31-10-05/PT
Rev: 18-11-05/PT

Rambøll Nyvig as

5 Biltrafikkens hastigheder på vejene

Figur 18. Oversigt over hastigheder på veje i Taastrup Bymidte i 2005.
I forbindelse med tællingerne blev bilernes hastigheder også registreret. Figur 18 viser
dels tal for den gennemsnitlige hastighed dels tal for 85 % fraktilen, dvs. den hastighed,
som 85 % af bilerne holder sig under.
Som det fremgår ligger gennemsnitshastighederne mellem 18 og 41 km/t, og 15 % af
bilerne kører hurtigere end 24 til 49 km/t.
På Køgevej syd for Parkvej blev der før ombygningen registreret en gennemsnitshastighed på 35-38 km/t, mens 15 % kørte over 45-46 km/t, heraf 6-9 % over den tilladte hastighed på 50 km/ t.
Efter ombygningen er den gennemsnitlige hastighed reduceret til 19 - 23 km i timen,
mens 15 % kører over 24-30 km/t.
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Figur 19. Køgevej syd for Gasværksvej set mod nord.
Den vejledende hastighedsbegrænsning på 30 km/t har sammen med de uoverskuelige
forhold med mange parkerede og parkerende biler og krydsende lette trafikanter antagelig medvirket til at få bilisterne til at køre langsomt og skærpet trafikanternes opmærksomhed. Chaussébelægningen forhindrer ikke i sig selv bilister i at køre hurtigere end
de anbefalede 30 km/t. Dette gør under 15 % af bilisterne i retning væk fra hhv. Parkvej
og Høje Taastrup Vej (i modsat retning mod de signalregulerede kryds kører de langsommere), og kun nogle få af disse kører over 50 km/t.
Det må derfor konstateres, at vejudformningen og den lidt usikre trafiksituation med
krydsende fodgængere, cyklister tæt ved kørebanen og biler, der kører ud og ind fra ppladserne, har bragt hastigheden betragtelig ned i forhold til før ombygningen.
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Figur 20. Køgevej nord for Gasværksvej set mod syd.
Oversigtsforholdene specielt ud for Gasværksvej er ikke gode for bilister, der krydser
Køgevej mod øst eller skal ind på Køgevej og svinge til venstre mod nord. Det bør her
overvejes at sløjfe enkelte parkeringsbåse syd for Gasværksvej.
Det har været overvejet at skærpe hastighedsbegrænsningen på Køgevej med påbudsskilte og kontrol af overholdelsen heraf. Dette kræver politiets og justitsministeriets
godkendelse. Vejdirektoratet benytter følgende håndregel for beslutninger vedrørende
etablering af hastighedszoner: Når den gennemsnitlige hastighed svarer omtrent til
hastighedsbegrænsningen, og 85 % fraktilen ligger max. 10 km/t højere, vil der ikke
være behov for yderligere fartdæmpende foranstaltninger. På baggrund heraf må udformningen vurderes som tilstrækkelig god. Der vil derfor ikke umiddelbart være behov
for yderligere foranstaltninger.
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Figur 21. Vesterparken syd for Gasværksvej set mod nord.

Figur 22. Østerparken syd for Parkvej set mod syd.
På Vesterparken og Østerparken er der blevet skiltet med vejledende hastighedsbegrænsninger på 40 km/t i forbindelse med ombygningen af vejene med fartdæmpende
foranstaltninger. Der foreligger ikke målinger af hastigheder før ombygningen af vejene. På begge veje er hastighederne højest i den sydlige ende, hvor afstanden mellem de
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fartdæmpende foranstaltninger er lidt større end i den nordlige ende, men forskellene er
små. Hastighedsniveauet er generelt 7-8 km/t højere på Vesterparken end på Østerparken. Da gennemsnitshastighederne er mindre end den anbefalede hastighed på 40 km/t
og 85% fraktilen under 50 km/t, vurderes der ikke at være behov for yderligere fartdæmpende foranstaltninger.

Figur 23. Krydset Parkvej / Østerparken set mod øst.
På Parkvej er der registreret en gennemsnitshastighed på 40-41 km/t og en 85 % fraktil
på 49 km/t. Dette er i overkanten af det ønskelige i forhold til den anbefalede hastighed
på 40 km/t.
På lokalvejene vest for Vesterparken og øst for Østerparken er hastighedsniveauet
omtrent det samme som på Østerparken. Enkelte steder er der registreret hastigheder
svarende til Vesterparkens. Det har været overvejet at indføre en hastighedszone på 40
km/t omfattende Vesterparken og lokalvejene vest og øst for bymidten. Alle steder
ligger gennemsnitshastigheden under 40 km/t og 85 % fraktilen under 50 km/t. Med de
registrerede hastigheder synes der derfor ud fra en generel sikkerhedsmæssig betragtning ikke umiddelbart at være behov for etablering af yderligere foranstaltninger.
Den generelle erfaring er, at hastigheden nedsættes i forbindelse med trafiksaneringer,
herunder skiltning af hastighedszoner. Men dette skal ses i forhold til en situation, hvor
hastigheden ofte har været højere, end det er tilfældet på vejene i Taastrup By. En undersøgelse fra Mørkhøjområdet i Gladsaxe, hvor der blev etableret en 40 km zone i
1996, viste, at de gennemsnitlige hastigheder faldt med mellem 19 og 32 %. Beboerne
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var tilfredse med projektet. Samtidig mente 75 %, at en hastighedsgrænse på 40 km/t
eller lavere var passende4.
Etablering af en hastighedszone på 40 km/t vil derfor sandsynligvis forøge trygheden
for beboerne i området. Det er derimod tvivlsomt, om etablering af en sådan zone vil
have nogen effekt på uheldsbilledet.

4

“Gladsaxe Kommune. Hastighedsplanlægning i Mørkhøjkvarteret. Evaluering af trafikpuljeprojekt”.
Rapport nr. 182, Vejdirektoratet 1999.
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6 De miljømæssige konsekvenser af ombygningen
Samlet set er der sket en forbedring af trafikmiljøet i bymidten.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere endeligt, hvad trafiksikkerheden angår. Der skal således foreligge statistik for helst mindst 3-5 år efter ombygningen,
førend evt. ændringer i uheldsbilledet kan vurderes med rimelig statistisk sikkerhed. Der
er tale om en utraditionel trafikal udformning af en vej med en så stor trafik. Der savnes
således et erfaringsgrundlag for at kunne sige noget mere præcist om den forventede
udvikling i uheldstallet. Selv om bilerne kører langsomt, vil uheld kunne ske, hvis trafikanterne ikke passer ordentligt på. Der er således dårligt udsyn fra bakkende biler, der
har parkeret. Der er også dårlige oversigtsforhold for krydsende trafikanter, hvis parkerede biler spærrer for udsynet. Herudover begrænser trærækkerne i midten af vejen
oversigtsforholdene, især for trafikanter fra Gasværksvej, der krydser Køgevej.
Trafikken på Køgevej er reduceret fra ca. 11.500 til ca. 6.500 biler på en hverdag, hvilket i sig selv skulle give en reduktion i uheldstallet på ca. 1/35.
Biltrafikkens hastighed har herudover stor indflydelse på trafiksikkerheden – lavere
hastighed giver færre og mindre alvorlige uheld. Erfaringer viser, at en reduktion af den
gennemsnitlige hastighed på 10 % giver en reduktion i antallet af dødsuheld på 34 % og
en reduktion i antallet af personskadeuheld på 27 %. På Køgevej syd for Parkvej er
hastigheden reduceret ca. 40 % i gennemsnit over døgnet.
Ved ombygningen af Køgevej er de eksisterende cykelstier nedlagt, og cyklisterne og
bilisterne færdes på samme areal. Da hastigheden er lav, forventes dette ikke at medføre
flere uheld. Før ombygningen er der sket mange uheld med lette trafikanter involveret.
En stor del af disse er sket i forbindelse med, at cyklister er kørt fra cykelstien ud på
kørebanen, eller at højresvingende bilister er kørt ind i cyklister på cykelstien. Nogle af
disse uheld vil formentlig forsvinde.
Nogle cyklister vil finde det mere utrygt at færdes på Køgevej efter ombygningen. Før
ombygningen gav en separat cykelsti en klar adskillelse mellem de cyklende og kørebanen – til gengæld med risiko for at komme i karambolage med oplukkende bildøre.
Efter ombygningen er der udlagt en smal cykelstribe i en lidt afvigende belægning som
en del af kørebanen. Belægningen er her mere jævn, men kan blive glat i regnvejr (og
især om vinteren, hvis der er frost). På grund af de snævre pladsforhold ligger vandrenden umiddelbart ved siden af cykelstriben. Man har her valgt at prioritere bredere fortove på bekostning af risikoen for, at cyklister kører galt.
På lokalvejene øst og vest for Taastrup Bymidte sker der relativt få uheld, og disse
forekommer normalt spredt og tilfældigt. Der kan fx være tale om kørsel i beruset tilstand, eller at en trafikant ikke overholder sin vigepligt og overser en anden trafikant.
Desuden vil kørehastigheden være afgørende for, om uheldet indtræffer, og hvor alvor5

I ”Miljø og trafik i kommuneplanlægningen” udgivet af Miljøstyrelsen i 1992 er der angivet følgende formler for
uheldsreduktionen i forhold til årsdøgntrafikken (ÅDT):
Antal uheld efter = Antal uheld før * (ÅDT efter / ÅDT før)0,65. ÅDT er normalt ca. 10 % lavere end hverdagsdøgntrafikken.
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ligt det bliver. Hvis lokalvejen derfor indbyder til at køre hurtigt, vil blot en enkelt bilist
med en for høj hastighed kunne afstedkomme færdselsuheld og desuden gøre det utrygt
at færdes for lette trafikanter.
Støjniveauet er antagelig uændret på Køgevej. Den mindre trafik bevirker i sig selv en
reduktion i støjniveauet. Til gengæld giver chausséstensbelægningen et øget støjniveau6.
Den nedsatte hastighed har ingen betydning ved det lave udgangsniveau.
Trafikken medfører udslip af luftforurenende stoffer. Det drejer sig primært om kuldioxid (CO2), kvælstofilter (NOx), kulbrinter (HC), kulilter (CO) og partikler. Disse stoffer
er medvirkende til at forringe det globale og regionale miljø med hensyn til bl.a. drivhuseffekt, skovdød, forsuring og kvælstofdeponering.
Ombygningen af Køgevej har ikke skabt væsentligt mere trafik, men har medført omvejskørsel for noget trafik samt en ændring af hastigheden på de berørte veje. Det vurderes, at disse ændringer er så små, at det kun vil medføre mindre ændringer af det
samlede udslip af luftforurenende stoffer.
Trafikken medfører også en lokal luftforurening, som kan indebære sundhedsfarer for
trafikanter og beboere. Der er fastsat vejledende grænseværdier for koncentrationen af
luftforurenende stoffer i de enkelte gaderum. Det drejer sig om kulilte (CO) og kvælstofdioxid (NO2). Disse grænseværdier overskrides kun i lukkede gaderum, hvor der er
forholdsvis meget trafik. Dette har næppe været tilfældet på Køgevej, men der er ikke
foretaget en beregning heraf. Det vurderes dog, at luftkvaliteten på Køgevej er blevet
forbedret. De øvrige berørte veje er så åbne, at der ikke her skønnes at være problemer
med koncentrationen af luftforurenende stoffer.
De visuelle forhold på Køgevej er forbedret væsentligt. Det er desuden blevet lettere at
passere Køgevej. Det kan dog være utrygt for de mest sårbare fodgængere - svagtseende
og blinde - at passere Køgevej uden for de signalregulerede kryds ved Parkvej, Dorphs
Allé og Høje Taastrup Vej. Men dette svarer til situationen før ombygningen.
Vesterparken har fået en mere harmonisk udformning, og det er blevet langt mere trygt
at cykle efter anlægget af de delte stier. Barrierevirkningen er formindsket nord for
Gasværksvej efter anlæg af de hævede flader, selv om trafikken er øget. Mod syd er det
blevet lidt sværere at passere, men barrierevirkningen er med de registrerede hastigheder lille.
Støjniveauet er øget væsentligt ved de hævede flader på Vesterparken som følge af
belægningen på ramperne i krydsene. Der er ikke foretaget en nøjere vurdering heraf.
En støjreduktion kan opnås ved at erstatte chausséstensramperne med en asfaltbelægning.

6

Ifølge “Beregning af vejtrafikstøj - en manual.” (Rapport 240) vurderer Vejdirektoratet, at en brostensbelægning giver en forøgelse i støjniveauet på ca. 3 dB(A). En halvering af trafikken reducerer tilsvarende
støjniveauet 3 dB(A), mens hastighedsreduktionen kun har mindre betydning.
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Figur 23. Østerparken nord for Skolevej set mod nord.
På Østerparken har den vejledende hastighedsbegrænsning på 40 km/t og de fartdæmpende foranstaltninger sænket hastigheden og skabt mere trygge forhold. Der foreligger
dog ikke hastighedsmålinger før ombygningen.
Ved de fartdæmpende foranstaltninger kan cyklister blive klemt, hvis bilerne trækker ud
til siden for at vige for modkørende trafik. Udover at være generende skaber dette
utryghed for cyklisterne, men vil sandsynligvis næppe give anledning til uheld.
Indsnævringerne er sammen med bumpene er effektivt virkemiddel til at begrænse
biltrafikken og dens hastighed. Hvis man ønsker at forbedre cyklisternes tryghed kan
man overveje, om en løsning med delte stier som på Vesterparken vil være at foretrække. Dette kan evt. indebære, at noget af parkeringen må fjernes. Ifølge oplysninger fra
Driftsbyen fungerer de delte stier på Vesterparken tilfredsstillende, selv om de er smallere, end det anbefales i vejreglerne.
Støjen på Østerparken er sandsynligvis generelt blevet lidt mindre, men er antagelig
ikke ændret væsentligt i nærheden af bumpene. Dette er ikke undersøgt nærmere.
På Skolevej er trafikmiljøet forbedret en anelse som følge af den mindre trafik. På de
øvrige lokalveje har ændringerne været små, idet ombygningen generelt ikke har haft
store konsekvenser for trafikken på disse veje.
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7 Konklusion
7.1

Trafikafvikling

På Køgevej nord for Parkvej kan trafikken kun afvikles om eftermiddagen med nogen
forsinkelse, fordi ligeudkørende biler i krydset ved Parkvej spærrer for de svingende
biler. Hvis man ønsker at begrænse trafikken på Køgevej syd for Parkvej, må man
acceptere, at der om eftermiddagen forekommer lange kødannelser på Køgevej nord for
krydset.
Om morgenen er der ikke lavet detaljerede trafiktællinger, men trafikken på Vesterparken kan give problemer med afviklingen af trafikken til og fra stationsforpladsen. På
Vesterparken kan man derfor overveje at ændre den nuværende venstresvingsbane til en
ren indsvingningsbane til stationsforpladsen. Den nuværende ligeudbane skal herved
ændres til venstresvingsbane, mens højresvingsbanen skal være en kombineret højre- og
venstresvingsbane. Der er her ikke taget stilling til den detaljerede udformning – herunder evt. dårlige oversigtsforhold for venstresvingende trafikanter på Vesterparken og
Parkvej.
På Køgevej syd for Parkvej vil biltrafikken afvikles uden problemer, selv om der på
nogen tider kan være kødannelse i krydset fra syd. Hvis man synes, at afviklingen af
biltrafikken på Køgevej er et stort problem, må man give mere grøntid for den ligeudkørende trafik mod syd i krydset ved Parkvej. Men herved vil man øge trafikken på sivegaden. Problemet kan evt. også afhjælpes ved en yderligere forlængelse af højre- og
venstresvingsbanerne, men dette vil være en dyr løsning.
I krydset mellem Køgevej og Høje Taastrup Vej holder venstresvingende cyklister fra
nord og spærrer for biler, der skal til højre fra Høje Taastrup Vej. Her bør signalreguleringen ændres, idet den særlige fase for svingende bilister mellem Høje Taastrup Vej og
Køgevej Syd fjernes og grøntiden øges for trafikanter fra Høje Taastrup Vej og Skolevej.
På nær ved krydset ved Køgevej er der ikke problemer med trafikafviklingen på Vesterparken, idet biltrafikken fra sidevejene er meget begrænset. En udbygning af stationsområdet vil dog forøge trafikken. Dette må indgå i evt. overvejelser om udbygning af
krydset mellem Køgevej og Vesterparken samt tilslutningen af centerparkeringen til
Vesterparken.
På Østerparken er trafikken faldet lidt. Som følge af de fartdæmpende foranstaltninger
kan der om morgenen være kødannelser for trafik i nordgående retning, som skal holde
tilbage for modsatrettet trafik.
Saneringen af Køgevej, Vesterparken og Østerparken har ikke fået et væsentligt antal
bilister til at benytte andre lokalveje i stedet. Generelt er trafikken på lokalvejene alle de
målte steder relativ beskeden og ingen steder usædvanlig i forhold til, hvad man normalt
kan forvente på lokalveje. Dette gælder bl.a. Dorphs Allé, Markvangen og Valbyvej,
som udover at betjene de lokale beboere også giver nærliggende boligområder forbindelser til omverdenen. Trafikken på disse veje er under alle omstændigheder væsentligt
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lavere end trafikken på Parkvej og Skolevej, som betjener lokal trafik til og fra større
boligområder.
7.2

Trafiksikkerhed

Der er sket et væsentligt fald i bilernes hastigheder på Køgevej som følge af ombygningen. Bilernes hastighed har en afgørende betydning for, om der sker uheld. Den nedsatte
hastighed formindsker derfor risikoen. Der kan dog ikke gives nogen endegyldig garanti
for trafiksikkerheden på den ombyggede del af Køgevej. Specielt giver de parkerede
biler anledning til dårlige oversigtsforhold for krydsende lette trafikanter. Der er på
baggrund af de registrerede hastigheder ikke umiddelbart belæg for at påbyde en hastigheds-grænse på 30 km/t i stedet for den vejledende hastighedsbegrænsning. Der bør dog
foretages flere målinger af hastigheden – specielt på den midterste del af Køgevej.
På grund af cyklisternes snævre forhold bør specielt deres situation følges nøje. Herunder bør der lægges vægt på en grundig vintervedligeholdelse, således at glatføreuheld
begrænses mest muligt. Også af hensyn til fodgængerne bør vintervedligeholdelsen
udføres særligt omhyggeligt og forebyggende på de jetbrændte chaussésten.
Oversigtsforholdene er dårlige for bilister, der krydser Køgevej fra Gasværksvej. Det
bør derfor overvejes at sløjfe enkelte parkeringsbåse syd for Gasværksvej.
På Parkvej er der etableret fartdæmpende foranstaltninger, Alligevel er hastigheden i
overkanten af det ønskelige, idet der er en anbefalet hastighed på 40 km/t.
På de øvrige veje i bymidten er bilernes gennemsnitshastighed under 40 km/t og 85 %
fraktilen under 50 km/t. Ved disse hastigheder vil den sikkerhedsmæssige effekt af
etablering af en 40 km zone antagelig være beskeden. På lokalvejene sker der relativt få
uheld, og disse forekommer normalt spredt og tilfældigt. Der kan fx være tale om kørsel
i beruset tilstand, eller at en trafikant ikke overholder sin vigepligt og overser en anden
trafikant. Desuden vil kørehastigheden være afgørende for, om uheldet indtræffer, og
hvor alvorligt det bliver. Hvis lokalvejen derfor indbyder til at køre hurtigt, vil blot en
enkelt bilist med en for høj hastighed kunne afstedkomme færdselsuheld og desuden
gøre det utrygt at færdes for lette trafikanter.
På baggrund af de registrerede hastigheder og uheld samt karakteren af disse uheld
vurderes der ikke generelt at være behov for fartdæmpende foranstaltninger på de veje,
hvor hastigheden er blevet målt. Dette gælder bl.a. Dorphs Allé, Markvangen og Valbyvej. Derimod vil fartdæmpende foranstaltninger eller en hastighedszone sandsynligvis
forøge beboernes tryghed.
På Skolevej mellem Køgevej og Østerparken er der inden for de seneste 5 år sket et par
uheld, som imidlertid skyldtes manglende agtpågivenhed hos lette trafikanter. Der er på
baggrund heraf ikke umiddelbart behov for at ombygge vejstrækningen. I krydset mellem Skolevej og Østerparken er registreret ét uheld, som skyldtes kørsel i beruset tilstand. I betragtning heraf og den mindre biltrafik gennem krydset efter ombygningen af
Køgevej og Østerparken vurderes der ikke umiddelbart at være behov for at ombygge
krydset. Udformningen af krydset må således i sikkerhedsmæssig henseende betragtes
som optimal. Afmærkningen er dog noget nedslidt og trænger derfor til opfriskning.
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Selv om trafiksikkerheden overvåges løbende, bør der under alle omstændigheder foretages en nærmere vurdering af trafiksikkerheden, når anlægget har været 3-5 år i brug.
7.3

Støjniveau

Selv om biltrafikken på Køgevej er blevet halveret i forhold til tidligere, har chaussestensbelægningen forøget støjniveauet tilsvarende. Støjniveauet vil derfor være uændret
i forhold til før ombygningen.
På Vesterparken er støjniveauet blevet klart forværret – i mindre grad på grund af den
øgede trafik, men især som følge af de hævede flader og belægningen på ramperne. Det
må derfor overvejes at ændre belægningen på ramperne til en mere støjsvag belægning
som fx asfalt.
7.4

Barrierevirkning

Barrierevirkningen som følge af biltrafikken på Køgevej vil fremover være lille, idet
ramblaen i midten af vejen gør det nemt for almindelige lette trafikanter at passere
kørebanerne én ad gangen. Den signalregulerede fodgængerovergang syd for Dorphs
Allé gør sammen med signalreguleringerne ved Parkvej og Høje Taastrup Vej det muligt for også de mest sårbare fodgængere - svagtseende og gangbesværede – forholdsvis
let at passere Køgevej.
Også på Vesterparken er forholdene for krydsende lette trafikanter forbedret – til trods
for den øgede trafik. Der vil derfor næppe på baggrund heraf være behov for etablering
af signalreguleringer i nogle af krydsene. Der er ønsker om en supplerende fodgængerovergang over Vesterparken. Det vil være fornuftigt at anbringe den ved Fredensvej,
hvor der er flest krydsende fodgængere.
7.5

Utryghed

I forhold til situationen med cykelstier før ombygningen af Køgevej vil nogle cyklister
sandsynligvis føle det mere utrygt at færdes på det smalle cykelareal på kørebanen. Til
gengæld slipper de for at passere tæt forbi holdende biler og bildøre, der åbnes – ligesom der ikke er problemer med at dele cykelarealet med knallerter.
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