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Indledning
Rudersdal Kommune besluttede i foråret 2010 at undersøge trafikløsninger for
trafikstrukturen mellem Kongevejen og Birkerød Parkvej, herunder vurdere mulighederne for at aflaste trafikken fra Tornevangsvej / Stationsvej til Bregnerødvej /
Birkerød Parkvej. Trafikplanen skal medvirke til at forbedre trafikmiljøet for både
biltrafikken og de bløde trafikanter på flg. hovedpunkter:
Ø Trafiksikkerheden for alle trafikanttyper
Ø Trygheden for de svage trafikanter, ikke mindst for kommunens skolebørn
og ældre.
Ø Reduktion af barriereeffekt med særlig vægt på forbedringer langs kommunens skoleveje.
Ø Sikre god fremkommelighed og tilgængelighed, ikke mindst for handicappede og ældre.
Ø Sikre let tilgængelighed til bymidte og station, såvel af hensyn til borgerne
som til handlende m.fl.
Ø Det visuelle miljø

nærmere skal vurderes med hensyn til bl.a. trafiksikkerhed, tryghed, arealbehov
og økonomi inden der tages endelig beslutning om valg af konkrete løsninger.

Målsætninger
Rudersdal Kommune har i Trafikhandlingsplanen 2007-11 formuleret en række
mål for hvert af de temaer, der er relevante i forhold til trafik. Disse målsætninger
videreføres i denne trafikplan.

Trafiksikkerhed

Generelt skal trafiksikkerheden for alle trafikanttyper forbedres. Dette
gøres gennem et målrettet og kvalificeret arbejde for at fremme trafiksikkerheden. Der fokuseres specielt på forbedring af trafiksikkerhed på
kommunens skoleveje.
Med udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens opstillede
mål fra 2000 tilstræbes at antallet af uheld reduceres med 40 % i peri-

På baggrund af kortlægning af de trafikale forhold samt de konstaterede problemstillinger ved trafikbelastningen, hastigheden, gennemkørende trafik, trafikkens
afvikling og trafiksikkerheden er formuleret et forslag til Trafikplan for Birkerød.

oden 1998-2011. Samtidig tilstræbes antallet af personskader reduceret med 50 % i samme periode.
Tryghed

Rapporten indeholder:
Ø Gennemgang af Trafikplan for Birkerød fra 2004
Ø Kortlægning af trafikkens omfang og hastighed, trafiksikkerhed mv.
Ø Forslag til ny trafikplan for Birkerød by
Ø Konsekvensvurdering af den nye trafikplan, hvad angår trafikbelastning
på vejnettet og øvrige afledte faktorer (trafiksikkerhed, rejsetider, barriereeffekt og støj)
Ø Anlægsoverslag for implementering af trafikplanen
Trafikplanen indeholder en række forslag til vejnetsinvesteringer, hvis principielle
udformning er skitseret. Alle forslag skal ses som ideskitser, der efterfølgende

Kommunen ønsker et højt niveau af oplevet tryghed ved færdsel på
såvel vej- som stinettet, ikke mindst for kommunens skolebørn og
ældre.

Barriereeffekt

Kommunen ønsker at fokusere på at reducere den oplevede utryghed
ved krydsning af og færdsel langs vejene. Herunder lægges særligt
vægt på forbedringer langs kommunens skoleveje.

Fremkommelig og

Generelt ønskes en god fremkommelighed og tilgængelighed i

tilgængelighed

kommunen. Dette gælder ikke mindst for kommunens handicappede
og ældre borgere, og kommunen ønsker at forbedre forholdene på

dette område.
Visuelt miljø

Kommunen lægger vægt på det visuelle miljø i form af smukke gaderum og en god harmoni mellem vejenes udformning, funktion og
omgivelser. Byrummene ønskes derfor indrettet med æstetisk vejudstyr i form af læskure, bænke mv.

Støjbelastning

Rudersdal Kommune ønsker, at trafikstøjen i boligområder reduceres,
så de vejledende grænseværdier i højere grad overholdes. Dette betyder, at især antallet af boliger, som har en støjbelastning på mere
end 65 dB(A), skal søges minimeret.

Luftforurening

Kommunen arbejder generelt for bæredygtig udvikling og derved et
ønske om, at emissionen af sundhedsskadelige stoffer fra trafikken
reduceres.

Energiforbrug og

Energiforbruget og CO2-udslippet fra vejtransporten bør så vidt muligt

CO2-udslip

begrænses. Dette kan blandt andet gøres ved at påvirke trafikanternes
transportmiddelvalg, eksempelvis ved overflytning af individuel biltrafik
til kollektiv trafik eller samkørsel.
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Forlængelse af svingbaner i krydset Birkerød Parkvej/Bistrupvej
Ændring af krydsudformning Tornevangsvej/Kajerødvej
Ændring af krydsudformning Bregnerødvej/Birkerød Parkvej
Ombygning af eksisterende fartdæmpere på Mosevangen
Etablering af cykelstier langs Ludvig Jensens Vej
Etablering af dobbeltrettet sti langs Tornevangsvej-Stationsvej mellem
Ludvig Jensens vej og Rolighedsvej
Ø Anlæg af stibro over banen ved Tornevangsvej

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Sammenfatning
Denne rapport indeholder et forslag til Trafikplan for Birkerød. Der er i rapporten
foreslået trafikinvesteringer i Birkerød, der samlet set skal medvirke til at forbedre
trafikmiljøet for alle trafikantgrupper i området. Trafikplanen er udarbejdet på
baggrund af de trafikale problemstillinger, der er konstateret ved kortlægning af
trafikmængder, hastigheder, trafiksikkerhed og utryghed i Birkerød By.
Trafikplanen indeholder i hovedtræk forslag til:
En reduktion af den gennemkørende trafik på Bregnerødvej-Kajerødvej ved
hjælp af hastighedsreduktion samt trafikomlægninger i krydsene Bregnerødvej/Birkerød Parkvej samt Tornevangsvej/Kajerødvej. Hertil kommer investeringer, der skal forbedre trafiksikkerheden, trygheden og tilgængeligheden for de bløde trafikanter.
Implementering af trafikplanen vil medføre en aflastning i biltrafikken på Bregnerødvej-Kajerødvej syd for banen. Aflastningen sker ved en overflytning af trafik til
Birkerød Parkvej og Bistrupvej. Det vurderes, at biltrafikken kan reduceres med
2.000 biler på Bregnerødvej-Kajerødvej, hvilket svarer til en reduktion på ca.
40 %. Stigningen i trafikken på Birkerød Parkvej og Bistrupvej er henholdsvis på
35% og 14%.
De trafikale forhold - trafiksikkerhed, tryghed og tilgængelighed - for de bløde trafikanter forbedres ved at etablere cykelsti langs Stationsvej, Tornevangsvej og
Ludvig Jensensvej. Desuden foreslås ombygning af nogle af de kryds, der i dag
opleves som utrygge at færdes i. Endelig er foreslået en stibro over jernbanen i
forlængelse af Birkerød Parkvej for at forbinde områderne nord og syd for jernbanen bedre og dermed øge tilgængeligheden til bl.a. Parkvejs skolen.

De miljømæssige konsekvenser ved implementering af planen er vurderet og beregnet. Trafikplanen medfører en øget rejsetid og omvejskørsel for de 2.000 bilister, der flyttes fra Bregnerødvej-Kajerødvej. Trafikarbejdet kan dermed forventes
at stige, hvorved CO2 udslippet stiger. Stigningen svarer til 20 personers årlige
CO2-udslip.
Støjbilledet ændres som følge af det ændrede trafikmønster. Der vurderes hørbare nedsættelser af trafikstøjen på Bregnerødvej-Kajerødvej. Samtidigt vurderes
støjen at stige med grænsen for hørbare ændringer på Birkerød Parkvej.
Der er udarbejdet et groft anlægsoverslag for implementering af trafikplanen. Det
fremgår af nedenstående at det samlede overslag er 21-22 mio. kr., heraf er 5,5
mio. kr. afsat til arealerhvervelse. Investeringer på 5 mio. kr. er primært rettet mod
bilister, mens investeringer på 11-12 mio. kr. er rettet mod de bløde trafikanter
Investeringsoversigt
Investeringer primært rettet mod bilister
Investeringer primært rettet mod bløde trafikanter
Arealerhvervelse
I alt

Konkret foreslås følgende investeringer:
Ø Ombygning af eksisterende fartdæmpere på Bregnerødvej og Kajerødvej

.
5 mio. kr.
11-12 mio. kr.
5,5 mio. kr.
21-22 mio. kr.

Figur 1: Eksisterende Trafikplan – Trafikhandlingsplan 2007-11
Note: Siden vedtagelse af Trafikhandlingsplan 2007-11 er Duemosevej etableret
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Eksisterende Trafikplan for
Birkerød
Biltrafik
Figur 1 viser klassificeringen af vejnettet i Birkerød, således som den fremgår af
Trafikhandlingsplanen 2007-2011 for Rudersdal Kommune.
Byområdet i kommunen er inddelt i to vejklasser afhængigt af vejenes funktion:
Trafikveje, som omfatter samtlige veje i kommunens overordnede vejnet. De betjener den gennemkørende biltrafik, trafikken mellem kommunen og omverdenen,
mellem de enkelte bysamfund og mellem de enkelte kvarterer i det større byområde.
Lokalveje, som omfatter alle de øvrige veje i kommunen. De betjener de lokale
områder og de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker. Der bør
ikke accepteres gennemkørende trafik på lokalvejene.
Trafikvejnettet i Birkerød består af følgende overordnede trafikveje:
Ø Kongevejen
Ø Birkerød Kongevej
Ø Bistrupvej –Ravnsnæsvej

Ø Vasevej
Ø Hørsholm Kongevej
Og følgende trafikveje:
Ø Birkerød Parkvej
Ø Bregnerødvej-Kajerødvej
Ø Duemosevej (etableret)
Ø Stationsvej-Tornevangsvej-Ludvig Jensensvej-Vestervang
Ø Rolighedsvej-Bakkevej
Ø Byagervej
Ø Søndervangen og Birkeporten
Hertil kommer forslag om forlængelse af Birkerød Parkvej under banen med tilslutning til Tornevangsvej.
Ved definitionerne på trafik- og lokalveje i den eksisterende trafikplan accepteres
gennemkørende trafik på trafikvejene.
Desuden er det målsætningen at trafikvejene tilstræbes forsynet med cykelstier,
kombinerede cykel og gangstier eller evt. cykelbaner på strækninger med smalle
vejudlæg.

Figur 2: Oversigt med busbetjente veje samt angivelse af stoppesteder
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kommelighed. I erhvervsområdet og ved Ebberød kører busserne ad overordnede
lokalveje.

Kollektiv trafik
Figur 2 viser busnettet i Birkerød. Med grå signatur er indtegnet de områder af
Birkerød, hvor der er mindre end 400 m. til et stoppested. En afstand på 400 m.
svarer til 6-8 min. gang, hvilket normalt vurderes at være en acceptabel gangafstand. Af kortet fremgår ikke antallet af busafgange ved de enkelte busstoppesteder, hvilket kan være meget forskelligt.
Birkerød betjenes af flg. linjer:
Frekvens i myldretiden
197

Holte st. – Birkerød st.

60 min.

327

Ebberød – Birkerød st.

30 min.

338

Kajerød – Birkerød st.

30 min.

385

Holte st. – Allerød

20 min.

500S

Kokkedal st. – Ørestad st.

10 min.

537E

Birkerød st.

10 min.

538E

Birkerød st.

10 min.

Det fremgår af figuren, at størstedelen af Birkerød er godt betjent med busforbindelser. Der er kun enkelte udækkede områder (dvs. mere end 400 m. til et stoppested) i den vestligste ende af Tornevangsvej ved HF Tornevang og i skovområderne Bistrup Hegn samt Rude Skov.
Bustrafikken bør som udgangspunkt køre på trafikvejnettet, da den helst skal
kunne komme hurtigt frem. I Birkerød er der enkelte busruter, der også kører ad
lokalveje og derfor som udgangspunkt ikke kan forventes at få den højeste frem-

I trafikplanen er der ikke foreslået virkemidler, der alene er rettet mod øget fremkommelighed for busserne, men de tiltag, der er medtaget i planen vil ikke have
en negativ effekt for busserne. Rudersdal Kommune samarbejder løbende med
Movia omkring en forbedret busbetjening i kommunen.
Der er en række mulige tiltag, der kan medvirke til at øge bussernes fremkommelighed på vejnettet:
Ø Busbaner (hele dagen eller kun i myldretiderne)
Ø Bussluser
Ø Flytte/nedlægge stoppesteder og eller fremrykning af stoppesteder
Ø Fartdæmpning ved at bruge bussen som flydende stopklods (fx indsnævring til et spor på en hævet flade med et stoppested på)
Ø Linjeomlægninger
Ø Signaltekniske tiltag, herunder udskiftning af ældre signalstyringsteknologi
Ø Parkerings- og standsningsrestriktioner (og håndhævelse af disse)
Ø Svingforbud
Ø Etablere svingbaner for at skille trafikstrømmene

Figur 3: Stinet – Trafikhandlingsplan 2007-2011

Note: Siden vedtagelse af Trafikhandlingsplan 2007-11 er Duemosevej etableret med stier. Desuden er anlagt stier langs Vasevej fra Bistrupgårdsvej til Fyrrebakken.
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Utrygheden i krydsene skyldes primært manglende oversigt og manglende cykelstier i kombination med bilisternes hastighed på de tilstødende strækninger.

Bløde trafikanter
Figur 3 viser stinettet i Birkerød som det fremgår af Trafikhandlingsplanen 20072011. Kommunens samlede stinet er sammensat af:
Hovedstier, som primært har en overordnet trafikal funktion og omfatter:
Ø Cykelstier/cykelbaner langs veje
Ø Separate stier
Ø Stiruter ad lokalveje
Ø Sikrede krydsninger med vejnettet
Lokalstier, som overvejende er mindre, separate stier i boligområder eller stier i
rekreative områder.
Generelt er Birkerød godt dækket ind med stier langs trafikvejnettet. Siden udarbejdelsen af Trafikhandlingsplanen 2007-2011 er Duemosevej anlagt med stier og
der er etableret stier langs Vasevej fra Bistrupgårdsvej til Fyrrebakken.

Figur 4: Udkørsel fra Tornevangsvej til Ludvig Jensensvej

For at opnå fuld sammenhæng i stinettet – og primært langs trafikvejnettet mangler stier langs følgende strækninger:
Ø Ludvig Jensensvej mellem Tornevangsvej og Gimlevænget
Ø Tornevangsvej og Stationsvej mellem Rolighedsvej og Ludvig Jensensvej
Ø Bakkevej nord for Thorsvej
Ø Søndervangen mellem Hovedgaden og Kongevejen
Udover de manglende cykelstier langs trafikvejnettet er der to kryds i området
nord for banen, der er særdeles utrygge for lette trafikanter at færdes i:
Ø Krydset Tornevangsvej/Ludvig Jensensvej
Ø Krydset Stationsvej-Kajerødvej-Tornevangsvej

Figur 5: Krydset Stationsvej-Kajerødvej-Tornevangsvej

Figur 6: Trafikregistreringer på udvalgte strækninger, trafikken er angivet som hverdagsdøgntrafik for de nævnte år
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Kortlægning
Første skridt i arbejdet med trafikplanen er at kortlægge de trafikale forhold i området. Kortlægningen består af registreringer af trafikmængder, hastighedsniveau
og rejsetidsmålinger samt vurdering af trafiksikkerheden.
Kortlægningen af trafikken er bl.a. brugt til at kalibrere trafikmodellen for Birkerød.
Modellen er efterfølgende anvendt til at gennemføre konsekvensberegninger af
de foreslåede virkemidler.

Trafikmængder
Figur 6 viser resultatet af trafiktællinger, der er gennemført på vejnettet i Birkerød i
2006, 2008, 2009 og 2010. Der er ikke gennemført relevante tællinger i 2007. De
angivne trafikmængder er hverdagsdøgntrafik.

Trafikken på Stationsvej er talt til 6.800 køretøjer i 2010. Konsekvenserne af åbningen af Føtex mm. er ikke belyst og medtaget i denne kortlægning. Ændringen i
trafikmønstret som følge af byudviklingen ved Stationsvej kan have konsekvenser
for trafikafviklingen i krydset Stationsvej/Bistrupvej
Fremkommeligheden på vejnettet afhænger i høj grad af hvor meget trafik, der
skal afvikles i spidstimerne – og herved hvor stor trængslen på vejnettet er.
På Figur 7 er indtegnet trafikkens fordeling over døgnet på henholdsvis Kajerødvej (syd for banen), Bistrupvej, Kongevejen og Duemosevej. Det fremgår, at trafikken på Kajerødvej er lidt mere jævnt fordelt over døgnet i forhold til f.eks. Duemosevej, der har to udprægede spidstimer hhv. om morgenen og eftermiddagen
(med afvikling af hhv. 14 % og 12 % af døgntrafikken).
16,00%
14,00%
12,00%

Tællingerne i 2010 er gennemført før diverse anlægsarbejder på bl.a. Vasevej og
Stationsvej påbegyndtes, og indeholder derfor ikke eventuelle midlertidige ændrede rutevalg. Ved tællingerne gennemført i 2010 er der udover trafikmængder
også angivet den gennemsnitlige hastighed.

10,00%
8,00%

Kajerødvej
Kongevejen

Duemosevej
Bistrupvej

6,00%

4,00%
2,00%

Det fremgår at:
Ø Trafikken på Duemosevej er steget fra 2009 til 2010 med omkring 900 køretøjer. Tællingen fra 2009 er taget umiddelbart efter åbningen af strækningen og stigningen kan være et udtryk for trafikanterne har ”opdaget”
strækningen
Ø Trafikken på Bregnerødvej og Kajerødvej (syd for banen) er steget med
200-500 køretøjer fra 2009 til 2010. Stigningen i trafikken kan være afledt
af stigningen på Duemosevej

0,00%

Figur 7: Trafikkens fordeling over døgnet på udvalgte strækninger

Som nævnt har de nye tællinger og registreringer indgået som en rekalibrering af
trafikmodellen for Birkerød. Resultatet af kalibreringen er vist som belastningskort
i bilaget bagest i rapporten.

Udtræk fra trafikmodellen viser:
Ø Ruten Bregnerødvej-Kajerødvej syd for banen belastes med ca. 4.000
gennemkørende køretøjer pr. hverdag. Heraf har de ca. 2.000 mål i Bymidten mens de øvrige 2.000 fortsætter mod hhv. Vestervang og Bistrupvej
Ø Hovedparten af den gennemkørende trafik på Bregnerødvej-Kajerødvej
kommer fra området omkring Bregnerødvej (vest), Lyngborghave, Pilegårdsparken mv. og erhvervsparken
Ø Der er stort set ikke gennemkørende trafik på Kajerødvej nord for banen
Ø Der er stort set ingen gennemkørende trafikanter på Kajerødvej syd for
Bregnerødvej

Hastighed og køretider
Trafikanter vælger som udgangspunkt den rute mellem to punkter, der er den hurtigste, hvilket ikke nødvendigvis er den korteste. Hvis man ønsker at påvirke trafikanternes rutevalg er ændringer i hastighedsniveauet et effektivt virkemiddel. Dette gælder for så vidt i både opad- og nedadgående retning.
Det er vigtigt at der opretholdes en acceptabel hastighed og fremkommelighed på
den del af vejnettet, hvor man ønsker trafikken - det overordnede vejnet. Hastighedsniveauet kan eventuelt sænkes på det lokale vejnet således at uhensigtsmæssig gennemkørende trafik minimeres.

Ø Den gennemsnitlige hastighed på Bregnerødvej (øst for Birkerød Parkvej)
er 37 km/t, mens 85 % -fraktilen er 46 km/t (den skiltede hastighed er 40
km/t)
Ø Den gennemsnitlige hastighed på Kajerødvej (syd for Tornevangsvej) er
36 km/t, mens 85 % -fraktilen er 47 km/t. (den skiltede hastighed er 40
km/t)
Som supplement til hastighedsmålingerne i snit er der gennemført en række rejsetidsmålinger på forskellige ruter gennem Birkerød. Målingerne er gennemført i
myldretiden om morgenen og eftermiddagen.
Tabel 1 viser køretiden mellem udvalgte destinationer på hhv. Kongevejen og
Bistrup. Det fremgår, at der er stor forskel på dels rejsetiden på retninger (med og
mod myldretidstrafikken) og dels om det er morgen eller eftermiddag.
Generelt er køretiderne lavere om eftermiddagen end om morgenen – heraf må
konkluderes at trængslen er størst om morgenen. På Kongevejen er rejsetiden
mellem Vestervang og Søndervangen 6,4 min. mod byen om morgenen, hvilket er
mere end dobbelt så lang tid som i de øvrige tidsrum.
Morgenspidstimen

Kongevejen (Vestervang-

På Figur 6 er vist resultaterne af hastighedsregistreringerne, som gennemsnitlige
hastigheder, på udvalgte strækninger. Af resultaterne fremgår at:
Ø Hastighederne på de målte lokalveje er lave

Mod øst/nord

Mod vest/syd

Mod øst/nord

Mod vest/syd

6,4 min.

2,7 min.

2,8 min.

2,6 min.

4,2 min.

2,9 min.

3,3 min.

3,0 min.

Søndervangen)
Bistrupvej (Birkerød Parkvej-

Biltrafikkens hastighed angives normalt som den gennemsnitlige hastighed for alle
målte biler og som 85 % fraktilen. 85 % fraktilen er den hastighed som 85 % af de
målte biler ”overholder”. Det vil sige 15 % af bilerne er målt med højere hastighed.

Eftermiddagsspidstimen

Byagervej)
Tabel 1: Køretidsmålinger for udvalgte destinationer

Resultaterne af køretidsmålinger er indlagt som hastigheder i trafikmodellen –
således at denne kan afspejle trafikbilledet så virkeligt som muligt.
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Figur 8: Trafikuheld i 5-årsperioden 2005 til 2009 opdelt på materiel- og personskadeuheld samt ekstrauheld
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For at målrette arbejdet med at begrænse antallet af trafikuheld og forbedre trafiksikkerheden generelt i kommunen, er det vigtig at vide, hvilken slags uheld der
sker, og hvor de sker.
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I Rudersdal Kommune er der rapporteret 660 trafikuheld i perioden 2005-2009,
heraf er de 248 ekstra uheld – dvs. i alt 412 uheld, hvis ekstrauheld udelades.

10
5
0

I alt 130 uheld har været med personskade og 148 personer er kommet til skade
ved disse uheld, heraf er 4 blevet dræbt. 174 uheld har været med lette trafikanter
involveret.

2005

2006

2007

2008

2009

Figur 9: Udvikling i antal tilskadekomne i 5-årsperioden fra 2005 til 2009

På Figur 8 er indtegnet de uheld der er sket i 5-årsperioden 2005-2009 i Birkerød.
Samlet antal uheld 2005-2009

Uheld - uden ekstrauheld
Uheld med personskade
Antal tilskadekomne (dræbte)
Antal uheld med lette trafikanter

Rudersdal

Birkerød by (svarende til

i alt

kortudsnit Figur 8)

412

87

130

23

148 (4)

24 (1)

174

37

Af Tabel 2 fremgår, at der er sket 87 uheld på vejnettet i Birkerød by, heraf 23
med personskade. 43 af de 87 uheld er sket på Bistrupvej, Ravnsnæsvej og Kongevejen. Det fremgår af stedfæstelsen, at uheldene er meget spredt beliggende
på strækninger og kryds – og der er således ikke direkte indikationer for udpegninger af ”sorte/grå” strækninger eller kryds.

Tabel 2: Trafikuheld i perioden 2005-2009

Antallet af tilskadekomne på vejnettet i kommunen har været jævnt faldende gennem hele perioden fra 39 i 2005 til 22 i 2009, jf Figur 9.
Ifølge målsætningen fra Trafikhandlingsplanen skal antallet af personskader i
kommunen som helhed reduceres fra et niveau på 33 personskader i 1998 til cirka 16 i 2011.

Ved halvdelen af uheldene i Birkerød har en (eller flere) let trafikant været involveret. Dette er en betydelig højere andel uheld med lette trafikanter end for kommunen som helhed, hvilket ikke er overraskende, idet der er tale om et udpræget
byområde.
Der er i nærværende arbejde ikke gennemført konsekvente beregninger af
uheldstæthed og –frekvens for alle kryds og strækninger. Uheldsbilledet i Birkerød
kan derfor ikke sammenlignes med f.eks. det forventede antal uheld på vejnettet.

Tabel 3 viser de kryds i Birkerød som er uheldsbelastede, når antallet af personskader tages som mål.
Uheld i alt

Antal

Antal tilskade-

(uden ekstra-

pers.skade-

komne

Uheldsfrekvens *)

uheld)

uheld

Bistrupvej/Stationsvej

5

3

3 (3)

0,18

Kajerødvej/Tornevangsvej

5

2

2 (2)

0,36

Kongevejen/Søndervangen

4

3

3 (1)

0,15

Bistrupvej/Skovgaardsvej

2

2

3 (3)

0,08

Evalueringen af projekterne i 2005 viste, at hverken på Kajerødvej eller på Bregnerødvej var det lykkedes at få 85 % -fraktilen ned på de 40 km/t, som var målsætningen. På Kajerødvej var 85 % -fraktilen faldet markant fra 63 km/t til 46 km/t,
et fald på 25 %. På Bregnerødvej var faldet mindre, fra 47 til 43 km/t. På begge
strækninger faldt årsdøgntrafikken betydeligt. På Kajerødvej faldt trafikbelastningen med 14 %, og på Bregnerødvej hele 27 %.
Som beskrevet i tidligere afsnit er biltrafikken på strækningen steget de seneste år
og særligt efter åbningen af Duemosevej. Hastighedsniveauet på strækningerne
er uændret.

Tabel 3: Uheldsopgørelse for udvalgte kryds i Birkerød i perioden 2005-2009 (tal i parentes er
antal lette trafikanter) *) Uheldsfrekvens angives i antal uheld pr. 10^6 indkørende biler i krydset

Tre af de fire uheld, der er sket ved Kongevej/Søndervangen, er sket i 2009.
På Vestervang ved nr. 37 er der sket tre uheld. Alle uheld er ”kun” med materielskade og alle er sket i forbindelse med parkeret køretøj.

Området omkring Birkerød Sø
I 2005 blev der etableret en hastighedszone i området omkring Birkerød Sø.
Hastighedsplanen for området fremgår af Figur 10. Hovedparten af vejene i området er udlagt som 40 km/t veje. Ved implementeringen blev der etableret nye
fartdæmpere samt ombygget eksisterende fartdæmpere på bl.a. Bregnerødvej og
Kajerødvej. Fartdæmperne er anlagt som pudebump med hensyntagen til at der
er bustrafik på strækningerne. Pudebump medfører ingen gener og har ingen hastighedsdæmpende effekt for busser, lastbiler og tunge køretøjer. Bumpene er
udlagt med en indbyrdes afstand, der efterlever de anbefalede maks. afstande for
en ønsket hastighed på 40 km/t- dvs. 100-150 m.

Figur 10: Hastighedsplan for området omkring Birkerød Sø
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Figur 11: Fartdæmper på Bregnerødvej

Figur 12: Fartdæmper på Kajerødvej ved baneskæring

Figur 13: Fartdæmper på Mosevangen

Figur 14: Forslag til Trafikplan for Birkerød
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Forslag til Trafikplan for Birkerød by
Der er udarbejdet et forslag til Trafikplan for Birkerød. Hovedprincipperne i trafikplanen for Birkerød bygger på at lokalvejnettet friholdes videst muligt for gennemkørende trafik.
De enkelte lokalområder af Birkerød betjenes fra det overordnede trafikvejnet
med ind- og udkørsel ved enkelte adgange. I princippet skal al ind- og udkørsel til
lokalområderne ske ad samme adgang.
Gennemkørende trafik på lokalvejnettet skal minimeres ved enten at reducere
hastigheden så meget at lokalvejene blive uattraktive, eller ved vejudformninger,
der naturligt leder trafikken ad de ønskede ruter.
Trafikløsningen medfører, at trafikbelastningen på det overordnede trafikvejnet
stiger, da trafikken presses ud på dette vejnet. Desuden medfører løsningen øgede kørelængder på grund af omvejskørsel.
For at opnå fuldt udbytte af løsningen er det afgørende at fremkommeligheden og
trafikafviklingen i krydsene på trafikvejnettet fungerer optimalt, således at det ikke
er en tidsmæssig fordel at gennemkøre lokalvejnettet.
Hovedprincippet i løsningen er, at området mellem Kongevejen og Birkerød Parkvej inddeles i tre lokalområder, der betjenes fra trafikvejnettet.
Løsningen er stort set implementeret i området nord for jernbanen, hvor hastigheden på Kajerødvej (og de øvrige lokalveje) er meget lav og den gennemkørende
trafik på lokalvejene derfor er meget begrænset.

En klassificering af vejnettet på kort i en trafikplan er sjældent nok til at trafikanterne vælger den ønskede rute. Såvel vejstrækninger som kryds skal udformes og
afmærkes således at vejene bliver ”selvforklarende” og kørsel sker i overensstemmelse med de ønskede hastigheder.
I bilag 1 er vedlagt resultaterne af de modelberegninger, der er lavet i forbindelse
med vurdering af de trafikale konsekvenser af trafikplanen. Nærværende afsnit
indeholder de tiltag, der foreslås iværksat for generelt at forbedre trafikafviklingen
i området. Forhold for de bløde trafikanter er selvstændigt beskrevet i et senere
afsnit.
Efterfølgende er afsnit, der beskriver miljømæssige og økonomiske konsekvenser
af Trafikplanen.
Figur 14 viser forslag til klassificering af vejnetttet ved Trafikplanen.
Trafikplanen implementeres ved en reduktion af den gennemkørende trafik
på Bregnerødvej-Kajerødvej ved hjælp af yderligere hastighedsreduktion på
strækningen samt ved trafikale omlægninger i krydsene Bregnerødvej/Birkerød Parkvej samt Tornevangsvej/Kajerødvej. Strækningen Bregnerødvej-Kajerødvej nedklassificeres til overordnet lokalvej.
For at neddrosle trafikmængden på Bregnerødvej-Kajerødvej skal hastigheden på
strækningen reduceres betydeligt. Desuden skal bilisterne naturligt ledes ad en
anden rute ved trafikregulering i de tilstødende signalanlæg.
For at ruten Birkerød Parkvej-Bistrupvej skal være et attraktivt alternativ for trafikanter fra områderne vest for Birkerød Parkvej til Bistrupvej skal hastigheden på
Bregnerødvej-Kajerødvej reduceres med ca. 10 km/t. Samtidigt skal fremkommeligheden i krydsene Birkerød Parkvej/Bistrupvej og Bistrupvej/Stationsvej sikres.
Herved vil de to ruter tidsmæssigt være ligeværdige.

En ombygning af krydset Birkerød Parkvej/Bregnerødvej, der leder trafikken fra
Bregnerødvej (vest) mod Birkerød Parkvej er et effektivt virkemiddel til at flytte
den gennemkørende trafik fra Bregnerødvej-Kajerødvej.
Der vurderes, at være tre mulige udformninger af krydset:
Ø Rundkørsel
Ø Vigepligtskryds
Ø Etablering af bundet højre/venstresving i krydset med reduceret grøntid
for ligeudkørsel
De to første muligheder forkastes grundet de mange lette trafikanter, der færdes i
krydset. Birkerød Parkvej er skolevej for mange skolebørn, som specielt kan have
problemer med at orientere sig i rundkørsler og prioriterede kryds.

Som forbedret hastighedsdæmpning på Bregnerødvej-Kajerødvej foreslås de eksisterende fartdæmpere ombygget til ensporede strækninger. Afstanden mellem
fartdæmperne er 100 m. hvilket betyder at der kan laves indsnævringer på 2*35
m. og et vigeareal på 20 m. i mellem de ensporede arealer. Figur 17 viser en principskitse for ombygningen.
En konsekvens af at hastighedsdæmpe Bregnerødvej-Kajerødvej er at Mosevangen kan blive et attraktivt alternativ. For ikke at overflytte trafik til denne er det
afgørende at hastigheden holdes meget lav. Strækningen er klassificeret til 30
km/t og fartdæmperne er udlagt herefter med en indbyrdes afstand på 75-100 m.
Fartdæmperne bør ombygges til 20 km/t.

Trafikale konsekvenser af Trafikplanen
Etablering af bundet højresving fra Bregnerødvej (vest) giver mulighed for at lede
trafikken fra Bregnerødvej til Birkerød Parkvej ved at reducere grøntiden for ligeudkørsel. Figur 15 viser et forslag til hvorledes krydset kan udformes. Vejkanten fastholdes mod nord på Bregnerødvej og forskydes ca. 5 m. mod syd for at
opnå areal til højresvingsbane og helleanlæg.
Tilsvarende kan krydset Tornevangsvej/Kajerødvej ombygges med svingbaner.
Herved er det muligt at regulere trafikken ved at minimere grøntiden for svingende
trafik fra Tornevangsvej mod Kajerødvej (syd). På figur 16 er optegnet skitse med
ombygningsforslaget. Af skitsen fremgår endvidere forslag til dobbeltrettet sti
langs banen, herom i afsnittet om bløde trafikanter. Vejarealet udvides ca. 5 m.
mod syd, hvilket betyder indgriben i den eksisterende cykelparkering. Det vurderes, at cykelparkeringen kan reetableres på øvrige arealer omkring stationen uden
gener for cyklisterne.
Der er rutebunden buskørsel i krydsene Bregnerødvej/Kajerødvej og Tornevangsvej/Kajerødvej. I forbindelse med ombygningerne bør der etableres detektering af
busser. Herved kan der arbejdes med busprioritering i krydsene.

I bilag er vedlagt belastningsplaner, der viser resultaterne af de gennemførte modelberegninger. Planerne viser trafikbelastningen for eksisterende forhold samt
efter implementering af trafikplanen.
Ved implementering af trafikplanen forventes 2.000 bilister overflyttet fra ruten
Bregnerødvej-Kajerødvej-Tornevangsvej-Stationsvej til Birkerød ParkvejBistrupvej. Dette svarer til en reduktion på ca. 40 % på Bregnerødvej-Kajerødvej.
På Stationsvej er reduktionen ligeledes 2.000 biler, hvilket svarer til en reduktion
på ca. 30 %.
Trafikken overflyttes til Birkerød Parkvej og Bistrupvej, hvor der således kan forventes en øget trafik på 2.000 biler, hvilket svarer til en stigning på 35 % på Birkerød Parkvej og 14 % på Bistrupvej.
Den øgede trafik i krydset Birkerød Parkvej/Bistrupvej medfører forringet fremkommelighed i krydset pga. den korte svingbane fra Bistrupvej til Birkerød Park-
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vej. Svingbanen anbefales derfor forlænget. På Figur 18 er vist hvorledes der ved
at rykke cykelstien mod vest (på tankstationens areal) samt indsnævre midterrabatten kan opnås at højresvingbanens magasinplads kan udvides fra 2 til 4 biler.
Der vurderes at være tilstrækkelig magasinplads fra Birkerød Parkvej.
Den øgede trafikmængde på Bistrupvej vurderes kun i mindre grad at have betydning for fremkommeligheden på Bistrupvej. Gennemregninger i DanKap viser
at forsinkelserne i krydsene på Bistrupvej kun vil forøges minimalt, hvilket forventes at kunne reduceres ved en mere optimal signalstilling. Omfordelingen af trafikken medfører at der vil være mere ligeudkørende trafik i krydset Bistrupvej/Stationsvej og tilsvarende mindre svingende trafik. Generelt afvikles ligeudkørende trafik lettere og hurtigere end svingende trafik.
Den forventede hastighedsreduktion på Bregnerødvej-Kajerødvej ved etablering
af ensporede strækninger kan påvirke bussernes hastighed på strækningen. I
myldretiden kan køretiden for busserne derfor blive forlænget.
·
Figur 15: Forslag til ombygning af krydset Bregnerødvej/Birkerød Parkvej

Trafikinvesteringer ved Trafikplanen
For at implementere trafikplanen kræves følgende trafikinvesteringer:
Ø Ombygning af eksisterende fartdæmpere på Bregnerødvej og Kajerødvej
til 1-sporede indsnævringer af ca. 100 m. længde med vigeplads
Ø Forlængelse af svingbaner i krydset Birkerød Parkvej/Bistrupvej
Ø Ændring af krydsudformning Tornevangsvej/Kajerødvej
Ø Ændring af krydsudformning Bregnerødvej/Birkerød Parkvej
Ø Ombygning af eksisterende fartdæmpere på Mosevangen (4 stk) suppleret med 1 ekstra fartdæmper

Figur 17: Forslag til ombygning af eksisterende fartdæmper på Bregnerødvej

Figur 16: Forslag til ombygning af krydset Tornevangsvej/Kajerødvej

Figur 18: Forslag til ombygning af krydset Birkerød Parkvej/Bistrupvej
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Generelle tiltag
Kortlægningen af trafikken i og omkring Birkerød har vist at fremkommeligheden
på det overordnede trafiknet – Bistrupvej og Kongevejen - er lavere i myldretiden
end udenfor myldretiden. Begge strækninger er præget af signalanlæg, prioriterede kryds og overkørsler. Disse er medvirkende til reduceret fremkommelighed for
såvel biltrafikken som bustrafikken. Strækningerne bør gennemgås med henblik
på at vurdere, hvorvidt det er muligt at reducere antallet af tilslutninger. Specielt
kan en forbedret fremkommelighed på Kongevejen medvirke til at denne vil være
et attraktivt alternativ i forhold til at sive gennem Birkerød by.
Signalsætningen i alle signalanlæg bør gennemgås og tilpasses det aktuelle trafikbillede. Flere af signalsætningerne er af ældre dato (> 5 år). Det bør tilstræbes,
at der etableres samordning ved signalerne på det overordnende vejnet. Som
beskrevet tidligere vil Trafikplanen medføre at svingbevægelserne i krydsene ændres, hvilket vil medføre behov for ændret signalsætning.
På sigt og i takt med den generelle drift og vedligehold bør alle gadesignaler
overgå til at være trafikstyrede. Ved anlæg af trafikstyrede signalanlæg er det
muligt at tilpasse grøn- og omløbstiderne efter den aktuelle trafikmængde. Herved kan der opnås en mere optimal trafikafvikling i krydsene. Desuden er det muligt i højere grad at samordne signalerne således at der kan opnås et bedre flow i
trafikken.

Forslag til tiltag for bløde trafikanter
Forholdene for de bløde trafikanter foreslås forbedret med hensyn til trafiksikkerhed og tryghed ved bl.a. at etablere manglende cykelstier langs trafikvejnettet,
forbedre forholdene i kryds og etablere genveje for trafikantgruppen.
I nedenstående er gennemgået principielle løsningsforslag, hvis endelige udformning besluttes i en detailprojekteringsfase. I forbindelse med detailprojekteringsfasen vil projekterne skulle undergå bl.a. en trafiksikkerhedsrevision, der kan medføre ændringer i forhold til de her skitserede løsninger.
Konkret foreslås følgende investeringer rettet mod de bløde trafikanter:
Ø Etablering af cykelstier langs Ludvig Jensens Vej
Ø Etablering af sti langs Tornevangsvej-Stationsvej mellem Ludvig Jensens
vej og Rolighedsvej
Ø Etablering af sikre krydsninger på Tornevangsvej ved Ludvig Jensensvej
og Henrik Thomsensvej
Ø Anlæg af stibro over banen ved Tornevangsvej
Figur 19: Eksisterende profil samt forslag til alternative profiler på Tornevangsvej

I det følgende er der redegjort for to alternativer for etablering af sti langs Tornevangsvej-Stationsvej mellem Ludvig Jensens Vej og Rolighedsvej:
1) Dobbeltrettet sti på sydsiden af vejstrækningerne
2) Enkeltrettede sti langs vejstrækningerne
De to alternative profiler er med det eksisterende profil vist på Figur 19.
Desuden er der redegjort for etablering af cykelsti på banebroen ved Kajerødvej.

Alternativ 1 - Dobbeltrettet sti
Der forslås etableret sti i eget tracé langs Tornevangsvej. Stien etableres som
dobbeltrettet sti (3 m. bred) på det grønne bælte mellem Tornevangsvej og jernbanen. Stien føres ved Kajerødvej under broen langs perronafsnittet og føres
langs bygningerne på Tornevangsvej frem til Rolighedsvej.
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Stien føres på et plateau ved bropillen under Kajerødvej – således som det ses på
sydsiden af banen. Perrontrappen flyttes. Langs stationen lægges stien tættest
ved bygningerne, og parkeringen genetableres mod vejanlægget (modsat i dag,
hvor parkanterne skal krydse cykelstien). Se skitse
Figur 21.
Etableringen af stien giver en god og sikker forbindelse (ude af niveau) for lette
øst/vestgående trafikanter.

Stationsvej etableres cykelsti og fortov (eksisterende) i begge sider. På Tornevangsvej foreslås et profil, hvor der etableres cykelsti i begge sider, men kun fortov i nordsiden. Der er i dag kun fortov på nordsiden af Tornevangsvej, sydsiden
af strækningen er facadeløs, og det vurderes acceptabelt at fortov her undværes.
Løsningen er helt traditionel og cyklister i krydset Tornevangsvej/Kajerødvej placerer og bevæger sig som i et standard signalreguleret kryds. Princippet er vist på
Figur 34 i bilag.

Svingende trafikanter i krydset Kajerødvej/Tornevangsvej, der skal fra øst mod
nord/syd kan enten anvende ”udvekslingsarealer”, hvor der i dag er cykelparkering, alternativt kan anvendes plateauet under broen frem til vestsiden af krydset.
Cyklister fra nord og syd mod øst kan ligeledes anvende ”udvekslingsarealet”.
Cyklister mellem nord og syd placerer sig og agerer i krydset på normalvis.
Løsningen forudsætter, at cykelparkeringsarealerne omlægges. Der kan evt. etableres direkte forbindelse under broen fra den østlige cykelparkering via plateauet
til S-togsperronen.
Principperne omkring krydset Kajerødvej/Tornevangsvej er vist på Figur 33 i bilag.
I krydset Stationsvej/Rolighedsvej ledes cyklisterne gennem krydset til og fra den
dobbeltrettede sti på Stationsvej. Idet den dobbeltrettede sti kun trækkes frem til
krydset, og ikke gennem krydset, vil der ikke opstå yderligere konflikter mellem
cyklister og adgang til buspladsen. Se skitse Figur 25.

Eksisterende forhold på Tornevangsvej
Principskitser omkring krydset ved Rolighedsvej og Kajerødvej er vist på Figur 22
og Figur 26.

Alternativ 2 – Enkeltrettede sti
Alternativet forudsætter etablering af cykelstier langs Stationsvej og Tornevangsvej mellem Rolighedsvej og Ludvig Jensensvej. Der foreslås et profil, hvor der på

Banebroen - Kajerødvej
Der ønskes etableret cykelsti på banebroen ved Kajerødvej, idet især cyklister i
dag føler sig utrygge på strækningen. Broen består i dag af en vejbro samt en
stistålbro. Profilet fremgår af Figur 20.
Etablering af sti på broen kan gennemføres ved anlæg af et brofag på østsiden af
broen. Faget anvendes til en delt sti på 3 m. Den eksisterende stibro anvendes
fortsat til fortov. Den eksisterende vejbro omprofileres til 1,5 m. cykelsti og 5,9 m.
kørespor. Profilet for løsningen fremgår af Figur 20.

Eksisterende banebro ved Kajerødvej
Etablering af cykelsti på banebroen kræver tilpasninger ved Kajerødvej mod nord,
idet cyklisterne skal føres fra cykelstierne på broen til vejbanen, hvor der i dag
ikke er cykelsti.

Eksisterende banebro ved Kajerødvej
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ikke blive særlig stejl, hvilket vil give en god komfort for cyklisterne. Se skitse Figur 23 og Figur 24.
På Ludvig Jensensvej fra Tornevangsvej frem til de eksisterende stier på Ludvig
Jensensvej anlægges cykelsti i begge sider. Vejarealet skal på strækningen udvides med ca. 4 m. idet der ikke kan etableres stier indenfor det eksisterende vejareal.
Der etableres en sikker krydsning ved krydset Ludvig Jensensvej/Tornevangsvej,
f.eks. som den eksisterende længere mod nord ved Gimlevænget. Krydsningen
kan evt. etableres som et signalanlæg.
Endvidere etableres en sikker krydsning ved Tornevangsvej/Henrik Thomsens
vej, hvor cyklister der ”siver” gennem lokalvejene fra det nordlige Birkerød kan
krydse vejen for at benytte stien langs Tornevangsvej.
Figur 20: Eksisterende profil samt forslag til nyt profil på banebroen

Trygheden og sikkerheden i krydset Tornevangsvej/Kajerødvej vil blive forbedret
betydeligt i takt med at biltrafikmængden i krydset reduceres. Ved løsning med
dobbeltrettet sti vil en stor del af cyklisterne desuden trækkes væk fra krydset ved
anlæg af stien langs perronen.

Øvrige tiltag
Der etableres en stibro over banen mellem Tornevangsvej og Birkerød Parkvej for
at reducere omvejen for cyklister og fodgængere, der skal krydse banen. Stibroen
vil forbinde stinettet på hver side af banen og vil hermed give optimal adgang for
bl.a. skolebørn til Parkvejsskolen. Banen ligger i afgravning og broen vil dermed

På Figur 27 er løsningen på Tornevangsvej-Stationsvej mellem Kajerødvej og
Rolighedsvej vist i sammenhæng med forslag om dobbeltrettet sti langs Tornevangsvej. Tilsvarende er på Figur 28 vist løsningen med enkeltrettede stier.
Reduktionen i trafikmængde samt hastighed på Bregnerødvej-Kajerødvej medfører at strækningen kan indgå i stirutenettet..

Figur 21: Forslag til etablering af sti langs Tornevangsvej – Krydset Tornevangsvej/Kajerødvej,

Figur 22: Forslag til etablering af dobbeltrettet sti langs Tornevangsvej – Krydset Tornevangs-

Alternativ 1

vej/Kajerødvej Alternativ 2
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Figur 23: Forslag til stibro og dobbeltrettet sti ved Tornevangsvej, Alternativ 1

Figur 24: Forslag til stibro og dobbeltrettet sti ved Tornevangsvej, Alternativ 2

Figur 25: Forslag til dobbeltrettet sti frem til krydset Rolighedsvej/Stationsvej, Alternativ 1

Figur 26: Forslag til dobbeltrettet sti frem til krydset Rolighedsvej/Stationsvej, Alternativ 2
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Figur 27: Oversigt med dobbeltrettet stiforbindelse langs Tornevangsvej-Stationsvej, Alternativ 1

Figur 28: Oversigt med enkelttrettet stiforbindelse langs Tornevangsvej-Stationsvej, Alternativ 2
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Øvrige konsekvenser
I foregående afsnit er virkemidler samt de direkte trafikale konsekvenser ved implementering af trafikplanen gennemgået. Det ændrede trafikmønster, som trafikplanen giver anledning til, medfører direkte og indirekte en række øvrige konsekvenser. I nærværende afsnit er konsekvenser for:
Ø Trafiksikkerhed, barriere og utryghed
Ø Trafikstøj
Ø Rejsetid
Ø Trafikarbejde
Ø Luftforurening og klima
Ø Tilgængelighed
nærmere belyst og beregnet.

Trafiksikkerhed, barriere og utryghed
Såvel trafiksikkerhed som barriere og utryghed hænger nøje sammen med dels
trafikmængde og hastighed og dels vejudformning.
Utryghed og barriere opleves af trafikanterne ved deres færden langs og på tværs
af vej- og stinettet. Mens trafiksikkerheden kan måles direkte i uheldsstatistikken.
Ændringerne i trafikmønstret medfører en væsentlig reduktion i barrieren på
Bregnerødvej-Kajerødvej. Dette vil forbedre trygheden på strækningen. Trafikmængde og hastighed reduceres så meget, at strækningen vil kunne udpeges
som stirute.
Tilsvarende vil barrieren på Bistrupvej øges. Barrieren på strækningen er allerede
i dag så høj, at krydsning af strækningen vurderes umulig udenfor de sikre krydsningspunkter.

Etablering af sti langs Tornevangsvej samt sikret krydsning for de lette trafikanter
ved bl.a. Tornevangsvej/Ludvig Jensensvej vil medføre en øget tryghed for færden på tværs af byen.
Ved løsningen forbedres trafiksikkerheden betydeligt i det mest uheldsbelastede
kryds, Tornevangsvej/Kajerødvej, og uheldstallet må herved forventes at falde.
Adskillelsen af bløde og hårde trafikanter vil generelt have en positiv effekt på
trafiksikkerheden.

Trafikstøj
Støj fra trafikken påvirker mange mennesker. Støjen kan give anledning til stresssymptomer, hvis man udsættes for en vedvarende påvirkning. Ændringer i trafikbelastningen, trafiksammensætningen eller den hastighed trafikken afvikles ved,
kan være afgørende for den oplevede støjpåvirkning. Som eksempel betyder en
halvering af trafikken en reduktion på 3 dB(A) i støjen, mens en reduktion af hastigheden fra 50 km/t til 30 km/t kan forventes at reducere støjen med 2,5 dB(A).
En halvering af trafikken samtidigt med at hastigheden reduceres fra 50 km/t til 30
km/t vil medføre en støjreduktion på 5,5 dB(A).
Der er ikke gennemført specifikke støjkortlægninger i forbindelse med trafikplanerne. Af nedenstående Tabel 4 fremgår overslagsmæssige beregninger af den
forventede ændring i støjbelastningen langs udvalgte strækninger angivet som
dB. Overslagene er foretaget med den anbefalede beregningsmetode for trafikstøj
– Nord2000. I tabellen er desuden angivet omtrentlige antal boliger (i 1. række)
langs strækningerne
Ændringen er angivet 10 m. fra vejmidten i 2 m. højde. Der er kun medtaget
strækninger, hvor trafikbelastningen ændres betydeligt ved implementering af

planen. I vurderingerne er der ikke taget højde for effekten af at anvende f.eks.
støjreducerende asfalt ved ombygning af strækninger. Effekten af støjsvag belægninger er 2-3 dB(A).
Det fremgår, at ændringerne i trafikbelastningen på Bregnerødvej og Kajerødvej
vil have en positiv effekt på støjbelastningen langs disse strækninger, det er vurderet at støjen vil reduceres med omkring 2 dB, hvilket vil være en hørbar ændring.
Den øgede trafikmængde på Bistrupvej vil medføre at støjen kan forventes at stige med 0,5 dB, hvilket ikke er hørbart. Ændringen i støjbelastningen på Birkerød
Parkvej er vurderet til 1,5 dB, hvilket er grænsen for en hørbar ændring.

Tabel 5 viser den forventede ændring i rejsetiden for bilisterne som følge af det
ændrede trafikmønster. Det fremgår, at Trafikplanen vil medføre en øget rejsetid
på 15.700 timer pr. år i forhold til eksisterende forhold. Dette svarer til at hver af
de berørte trafikanter får en øget rejsetid på ca. 1,5 min.
I tabellen er vist den samfundsøkonomiske omkostning baseret på ændringerne i
rejsetiden. Den samfundsøkonomiske omkostning er 2,4 mio. kr. pr. år, som følge
af den øgede rejsetid. Omkostningen er beregnet ud fra Transportministeriets
Teresa model. Heraf fremgår, at de vægtede timepriser for personbiler er 95
kr./time, for varebiler 297 kr./time og 411 kr./time for lastbiler – angivet som 2010priser.
Ændring i fht eksisterende

På Tornevangsvej-Stationsvej kan støjbelastningen forventes at falde med ca. 1
dB.

Rejsetid pr. år
Omkostning for rejsetid pr. år

+15.700 timer
+2,4 mio. kr.

Tabel 5: Forventet ændring i rejsetid og tidsomkostning
Ændring i støjbelast-

Antal boliger

ning
Bistrupvej (Birkerød Parkvej-Stationsvej)

+0,5 dB

38

Bregnerødvej (Birkerød Parkvej-Kajerødvej)

-2,5 dB

23

-2 dB

17

Kajerødvej (Bregnerødvej-Tornevangsvej)
Birkerød Parkvej (Bregnerødvej-Bistrupvej)
Tornevangsvej – Stationsvej (Kajerødvej-Bistrupvej)

+1,5 dB
-1dB

Luftforurening og klima
Luftforurening fra vejtrafikken har konsekvenser både lokalt, regionalt og globalt.

182
13

Tabel 4: Forventede ændringer i støjbelastningen langs udvalgte strækninger

Lokalt og regionalt har luftforureningen betydning for menneskers og planters
sundhed og globalt i form af klimapåvirkninger. Luftforureningen fra trafikken består af en lang række stoffer, der har forskellige miljø- og sundhedsmæssige effekter.

Rejsetider
Rejsetiden for trafikanterne afhænger af kørehastigheden på strækningerne samt
forsinkelsen/ventetiden i kryds.

I tilknytning til trafikkens energiforbrug sker der dannelse og udslip af kuldioxid
(CO2). Kuldioxid er den væsentligste menneskeskabte drivhusgas.
Udledningen af luftforurenende stoffer (emissionen) fra trafikken er primært afhængig af trafikarbejdet, men også af køretøjstype, hastighed og køremåde.
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I Tabel 6 er vist ændringen i trafikarbejdet samt ændringen i CO2 udledningen ved
trafikplanen. Trafikplanen vil medføre en øget omvejskørsel og trafikarbejdet kan
dermed forventes øget. Trafikarbejdet er beregnet at stige med 0,95 mio. km. pr.
år.
Af tabellen fremgår, at udslippet af CO2 kan forventes at stige med 195 tons pr. år.
Til sammenligning udleder en indbygger i Danmark ca. 10 tons CO2 pr. år. Det
øgede udslip fra trafikken som følge af trafikomlægningerne svarer således til 20
personers årlige udledning af CO2.
Ændring i fht eksisterende
Trafikarbejde pr. år
CO2 udledning pr. år

+0,95 *10^6 km
+195 tons

Tabel 6: Forventede ændringer i trafikarbejde og CO2 udledning

Tilgængelighed til Bymidte og station
Et af målene med trafikplanen er at sikre en let tilgængelighed til Bymidten og
stationen for både borgerne i Birkerød og handlende fra naboområder og nabokommuner.
Målet er ikke direkte målbart, men bl.a. ændringerne i rejsetid og trafikarbejde
indikerer de samlede ændringer for bilisterne.
Trafikplanen medfører omvejskørsel for trafikanter, der kommer fra områderne
udenfor området omkring Birkerød Sø, dvs. især trafikanter fra erhvervsområdet
og områderne ved Bregnerødvej og Duemosevej. Det forventes, at de trafikanter,
der flyttes væk fra Bregnerødvej-Kajerødvej, primært har mål udenfor Bymidten.
For trafikanter til Bymidten og stationen vil tilgængeligheden i princippet være

uændret (dog vil hastighedsreduktionen på Bregnerødvej-Kajerødvej have en
betydning for rejsetiden).
For de bløde trafikanter vil etableringen af Trafikplanens stier og genveje generelt
øge tilgængeligheden i byområdet. Særligt vil tilgængeligheden mellem østbyen
og Bymidten og stationen øges. Etablering af stibroen over banen vil medføre en
øget tilgængelighed mellem områderne nord og syd for banen.
Adgangsforholdene til stationsforpladsen og parkeringen ved stationen ændres
ikke.

Forlængelse af Birkerød Parkvej
I de indledende vurderinger af arbejdet med Trafikplanen er det undersøgt, hvorledes trafikbilledet kan forventes at ændres ved etablering af en forlængelse af
Birkerød Parkvej frem til Tornevangsvej.
I bilag er vedlagt de trafikbelastningskort, som er resultatet af modelberegningerne. Der er vedlagt belastningsplaner for følgende to situationer:
Ø Forlængelsen etableres uden øvrige vejnetsinvesteringer
Ø Forlængelsen etableres og hastigheden på Bregnerødvej-Kajerødvej reduceres
Ved etablering af underføringen uden vejnetsinvesteringer på det øvrige vejnet
kan opnås en overflytning af 1.100 trafikanter fra Bregnerødvej-Kajerødvej til underføringen. Analyserne viser, at det er muligt at overflytte mere trafik fra Bregnerødvej-Kajerødvej til underføringen ved at reducere hastigheden på BregnerødvejKajerødvej. Ved en mindre hastighedsreduktion kan overflyttes 4.000 bilister fra
ruten Bregnerødvej-Kajerødvej til Birkerød Parkvejs forlængelse. Samtidigt kan
trafikken på Tornevangsvej forventes at stige med 2.900 biler og med 700 biler på
Ludvig Jensensvej-Vestervang. På det øvrige vejnet vil forlængelsen kun medføre
mindre ændringer i trafikbelastningen.
Vurderingerne viser i hovedtræk, at underføringen primært flytter trafik – nemlig
fra Bregnerødvej-Kajerødvej til Tornevangsvej og Ludvig Jensensvej-Vestervang.
Underføringen og den heraf afledte omfordeling af trafik vil medføre en forringet
tryghed for skoleeleverne på vejnettet omkring Parkvejskolen, idet trafikbelastningen ud for skolen vil stige betydeligt. For at sikre at underføringen er et attraktivt
alternativ til de parallelle ruter (Bregnerødvej-Kajerødvej og Bistrupvej), skal hastigheden være forholdsvis høj (50 km/t), hvilket kan være svært foreneligt med
sikre skoleveje.

Trafikplanlægningen i kommunen skal være fremtidssikret og robust nok til at
klare de trafikale udfordringer, der kan forventes i fremtiden. På nuværende tidspunkt er den ekstra kapacitet underføringen vil give, ikke strengt nødvendig, idet
kapaciteten på det øvrige vejnet generelt er tilstrækkelig. De seneste 5 år er trafikken på kommuneveje i gennemsnit steget med 5 %. Det må forventes, at denne
udvikling som minimum fortsætter. Væsentlige ændringer i byudviklingen, f.eks.
fortætning, i og omkring Birkerød kan medføre ændringer i trafikbilledet, der betyder yderligere stigninger i trafikken på vejnettet.
Det forventes, at Bistrupvej vil kunne håndtere en trafikstigning på 10-15 % udover den stigning Trafikplanen giver anledning til. På den baggrund vurderes, at
Bistrupvej kan håndtere trafikken uden sammenbrud de næste 10-15 år. Der kan
være tale om en længere årrække, idet der er en tendens til at myldretidstrafikken
spredes over flere timer i takt med, at trængslen stiger. Trængslen på vejnettet i
Birkerød kan en årrække være nået et punkt, hvor de trafikale og miljømæssige
fordele ved etablering af underføringen kan modsvare den økonomiske udgift for
anlægget.
Det anbefales, at arealreservationen til vejanlægget opretholdes for at sikre muligheden for at kunne gennemføre en eventuel vejforbindelse på længere sigt. Det
anbefales, at de vejinvesteringer, der gennemføres inden en eventuel underføring
udformes således at disse kan indgå i en samlet plan med en forlængelse af Birkerød Parkvej. Herved undgås videst muligt at kortsigtede løsninger vil blokere for
langsigtede løsninger. Dette betyder samtidigt, at forlængelsen af Birkerød Parkvej skal være grundigt belyst med hensyn til udformning, både hvad angår vejprofil samt udformning af kryds – f.eks. krydset mellem forlængelsen og Tornevangsvej/Ludvig Jensens vej.
Udgiften til en underføring under banen er tidligere vurderet til 70 mio. kr. Det er
forvaltningens vurdering, at underføringen fortsat vil kunne etableres for 70 – 75
mio. kr.
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Anlægsoverslag
I nedenstående tabeller fremgår et groft anlægsoverslag for de investeringer, der
er nødvendige for at implementere Trafikplanen. For stiforbindelsen langs Tornevangsvej/Stationsvej samt banebroen ved Kajerødvej er angivet to alternative
priser, jf. gennemgangen tidligere.
Priserne er baseret på priser fra V&S anlæg 2009 samt erfaringspriser og er excl.
moms. Anlægsprisen er ekskl. landopmåling, geotekniske undersøgelser, vejbelysning, skilte samt eventuelle kabel- og røromlægninger.

Projekter primært rettet mod bilister

Det er forudsat, at jordbundsforholdene er egnet for anlæg af vej uden yderligere
tiltag/sikring end normal bundsikring. Derudover er afgifter til deponering af eventuelt forurenet jord ikke medtaget. Omkostninger for arealerhvervelse er skønnet
2
til en gennemsnitlig pris på 1.200 kr. pr m . Ejerforholdene for arealerne er ikke
vurderet nærmere og der er dermed sat den samme pris uanset ejerforhold. Der
er ikke medtaget udgifter til eventuelle øvrige erstatninger til lodsejerne. Der forventes ikke erhvervelse af hele ejendomme.

Ombygning af eksisterende hastighedsdæmpere på Bregnerødvej-Kajerødvej
Ombygning af eksisterende hastighedsdæmpere på Mosevangen
Ombygning af krydset Birkerød Parkvej/Bistrupvej (forlængelse af svingbane)
Ombygning af krydset Birkerød Parkvej/Bregnerødvej (etablering af svingbane)
Regulering af signalsætning i kryds

I alt - Vejprojekter
Cykelsti fra eksisterende cykelsti på
Cykelsti langs Ludvig Jensensvej fra Tornevangsvej til eksisterende sti
Ludvig Jensensvej langs Tornevangs- Sikker stikrydsning ved Tornevangsvej/Ludvig Jensensvej
vej og Stationsvej frem til Rolighedsvej Sikker stikrydsning ved Tornevangsvej/Henrik Thomsensvej
Ombygning af krydset Kajerødvej/Tornevangsvej (etablering af svingbaner)
Dobbeltrettet sti langs Tornevangsvej-Stationsvej
Enkeltrettede stier langs Tornevangsvej og Stationsvej
I alt
Øvrige stiprojekter
Etablering af ny stibro over banen ved Kajerødvej
I alt - Stiprojekter
Arealerhvervelse
Total – Vej og stiprojekter

ALTERNATIV 1
ALTERNATIV 2
(DOBBELTRETTET STI) ( ENKELTRETTEDE STIER)
0,8 mio. kr.
0,8 mio. kr.
0,2 mio. kr.
0,2 mio. kr.
0,8 mio. kr.
0,8 mio. kr.
2,0 mio. kr.
2,0 mio. kr.
1,0 mio. kr.
1,0 mio. kr.
4,8 mio. kr.
4,8 mio. kr.
1,0 mio. kr.
0,5 mio. kr.
0,5 mio. kr.
2,2 mio. kr.
4,5 mio. kr.

1,0 mio. kr.
0,5 mio. kr.
0,5 mio. kr.
2,2 mio. kr.

8,7 mio. kr.
3,0 mio. kr.
11,7 mio. kr.

3,5 mio.kr.
7,7 mio. kr.
3,0 mio. kr.
10,7 mio. kr.

5,5 mio. kr.

5,5 mio. kr.

22,0 mio. kr.

21,0 mio. kr.

Tabel 7: Investeringsoversigt for Trafikplanen

Alternativ 1: Hovedforslag inkl. etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Tornevangsvej under Kajerødvej med ny stibro over banen ved Kajerødvej.
Alternativ 2: Hovedforslag inkl. enkeltrettede cykelstier langs Tornevangsvej og enkeltrettede cykelstier og med ny stibro over banen ved Kajerødvej.
Etablering af stibro over banen mellem Tornevangsvej og Birkerød Parkvej kan tilvælges begge alternativer til et overslag på ca. 4 mio.kr.

Bilag

Figur 29: Trafikbelastning i Basissituation – Hverdagsdøgntrafik 2010

Figur 30: Trafikbelastning efter implementering af Trafikplan – Hverdagsdøgntrafik 2010

Figur 31: Trafikbelastning ved Underføring– uden tiltag på Bregnerødvej-Kajerødvej – Hverdagsdøgntrafik 2010

Figur 32: Trafikbelastning ved Underføring – med hastighedsreduktioner på Bregnerødvej-Kajerødvej– Hverdagsdøgntrafik 2010

Figur 33: Principskitse for alternativ 1 omkring krydset Kajerødvej/Tornevangsvej

Figur 34: Principskitse for alternativ 2 omkring krydset Kajerødvej/Tornevangsvej

