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1. INDLEDNING 
Tårnby Kommune har startet en proces op for udvikling og etablering af et nyt 
erhvervsområde ”Kirstinehøj III” beliggende syd for Tømmerupvej mellem Englandsvej og 
Amager Landevej. I denne forbindelse ønskes der etableret en forbindelsesvej som kobler 
det nye erhvervsområde Kirstinehøj III direkte til Englandsvej. 
 
Det eksisterende vejnet i nærheden af Kirstinehøj erhvervsområder er i dag stærkt 
trafikeret, med en årsdøgntrafik på Englandsvej på i størrelsesordenen 12-16.000 køretøjer, 
og en årsdøgntrafik på Tømmerupvej og Kirstinehøj på i størrelsesordenen 6-7.000 
køretøjer. På den vestlige side af Englandsvej er der en årsdøgntrafik på både Ugandavej og 
Tømmerupvej på i størrelsesordenen 3-3.500 køretøjer. 
 

 

Figur 1: Placering af et nyt samlet erhvervsområde ”Kirstinehøj III” syd for de to eksisterende 

erhvervsområder Kirstinehøj I og II. Som udgangspunkt foretages der ingen justeringer af det orange område, 

mens udviklingen primært er planlagt på det blå og det grønne område. 

Tårnby Kommune har et ønske om at fredeliggøre Tømmerup ved at reducere 
trafikmængderne betragteligt på Tømmerupvej gennem Tømmerup. Det er således Tårnby 
Kommunes ønske med etablering af et nyt stort erhvervsområde at udforme en ny 
forbindelsesvej, så den så vidt muligt flytter trafik fra Tømmerupvej til Kirstinehøj. 
 
I denne rapport analyseres 3 forskellige udformninger af en ny vejforbindelse ved hjælp af 
mikrosimuleringsværktøjet VISSIM, hvor det er muligt at simulere trafikafviklingen gennem 
et sammenhængende trafiksystem og derigennem fastlægge den nødvendige udformning og 
dimensionering af veje og kryds for at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling. 
 
Efter første behandling af denne rapport har Tårnby Kommune bedt Sweco om at udbygge 
rapporten med yderligere et scenario, hvor der tages udgangspunkt i løsningsforslag 2, men 
hvor Tømmerupvej lukkes permanent for trafik umiddelbart øst for Englandsvej. Denne 2. 
version af rapporten er således udbygget med dette ekstra scenario, 2B. 



4 Kirstinehøj III, revision 2  

 Date: 15.10.2021  

 Document supervisor: Morten Mortensen  

 

2. GRUNDLAG 
Som baggrund for udarbejdelse af denne trafikale analyse, har Tårnby Kommune leveret 
følgende materiale: 
 

• Notat om afgrænsning af Kirstinehøj og Kirstinehøj 3. 
• Signaldokumentation for signalanlægget Englandsvej-Kirstinehøj-Ugandavej. 
• 4 idéskitser til forslag til udformning af ny forbindelsesvej. 
• Adgang til eksisterende trafiktællinger i kMastra tælledatabase. 

 
For udviklingsområdet Kirstinehøj III har Tårnby Kommune desuden suppleret med 
overordnede rammer for bebyggelsesprocent og ønsker til koncept for adgangsforhold og 
intern trafikstruktur. 
 
I tillæg til dette har Sweco foretaget en besigtigelse af området tirsdag den 25. maj 2021 fra 
kl. 07:30 til 09:00 samt fra kl. 14:30 til 16:00. 
 
Den 06. maj 2021 blev der udført krydstællinger af krydsene Englandsvej-Kirstinehøj-
Ugandavej og Kirstinehøj-Tømmerupvej fra kl. 06:00 til 09:00 og igen fra kl. 15:00 til 18:00 
med videoregistrering. Disse tællinger er efterfølgende bearbejdet og lagt ind i 
tælledatabasen kMastra, så Tårnby Kommune efterfølgende har adgang til disse. 
 
Til beregning af forventet trafik til/fra udviklingsområdet Kirstinehøj III har Sweco anvendt 
Vejregeludvalgtes Turratekatalog for anlæg og planlægning, september 2020.  
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3. EKSISTERENDE FORHOLD 
Før etablering af erhvervsområderne Kirstinehøj I og Kirstinehøj II fremstod Tømmerup 
Landsby som en fritliggende landsby i åbent landskab, trafikbetjent af Englandsvej i nord-
sydgående retning og Tømmerupvej i øst-vestgående retning.  
I løbet af 1980érne og 1990érne blev Kirstinehøj I etableret med vejforbindelse via 
Tømmerupvej, øst for Tømmerup, og efter år 2000 blev Kirstinehøj II etableret, med ny 
adgangsvej fra Englandsvej med den nyetablerede vej Kirstinehøj. 
 
I dag betjenes det samlede erhvervsområde Kirstinehøj I og II i øst via Tømmerupvej og i 
vest via Englandsvej. Vejen Kirstinehøj fungerer som intern forbindelsesvej i 
erhvervsområdet, men ikke som gennemfartsvej grundet det forgrenede forløb. 

TØMMERUP OG KIRSTINEHØJ 
Af Lokalplan 69, ”Tømmerup By, Tårnby” fremgår det, at dele af Tømmerup må betegnes 
som bevaringsværdig, hvorfor lokalplanen har bevarende karakter. Det betyder dels noget i 
forhold til den eksisterende bebyggelse i Tømmerup, men også noget i forhold til den 
påvirkning trafikken har på området.  
Da udviklingen af de to erhvervsområder Kirstinehøj I og II har været medvirkende til en 
øget trafikmængde ad Tømmerupvej gennem Tømmerup, har det fra start været planlagt at 
den del af Tømmerupvej der ligger øst for Englandsvej skulle forlægges nord om 
Tømmerup. Af Figur 2 ses en skitse af dette fra Lokalplan 69. 
 

 

Figur 2: Skitse fra Lokalplan 69, “Tømmerup By, Tårnby” med forslag om forlægning af Tømmerupvej nord om 

Tømmerup samt lukning af eksisterende del af Tømmerupvej gennem Tømmerup. 

I Lokalplan 69 beskrives det, at denne plan om at forlægge Tømmerupvej nord om 
Tømmerup by og lukke Tømmerupvej øst for Englandsvej stammer fra amtets vejplan, hvor 
det foreslås med det formål at forbedre trafik- og miljøforholdene i Tømmerup. 
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Med etablering af Kirstinehøj I er princippet om at forlægge Tømmerupvej nord om 
Tømmerup også beskrevet i Lokalplan 47B ”Kirstinehøj Erhvervsområde” med henvisning 
til at den tunge trafik til/fra erhvervsområdet kan foregå mere trafiksikkert, og at 
Tømmerup landsby kan blive fredeliggjort. 
Med den videre etablering af Kirstinehøj II tages der i forhold til vejbetjeningen også 
udgangspunkt i en forlagt Tømmerupvej, som kobler Kirstinehøj I og II direkte til 
Englandsvej nord om Tømmerup. Dette beskrives i Lokalplan 94 ”Erhvervsområde ved 
Englandsvej”. 

VEJNETTET 
Af Figur 3 ses det overordnede vejnet ved Tømmerup og erhvervsområderne Kirstinehøj I 
og II. Mod nord betjenes området dels af Englandsvej og dels af Amager Landevej. Mod syd 
betjenes området af Englandsvej og mod vest af Ugandavej og Tømmerupvej. 
Før Københavns Lufthavn blev etableret, var Amager Landevej den centrale nord-sydgående 
vej mellem København og Dragør. Englandsvej har sidenhen overtaget som central 
forbindelsesvej, og forbinder også området med Øresundsmotorvejen. 
Erhvervsområderne Kirstinehøj I og II forbindes med Englandsvej via Kirstinehøj og 
Tømmerupvej, mens erhvervsområderne forbindes med Amager Landevej via 
Tømmerupvej. 
 

 

Figur 3: Det overordnede vejnet ved Tømmerup og erhvervsområderne Kirstinehøj I og II. 

Syd for Tømmerupvej er Englandsvej en 4 sporet overordnet trafikvej med 
hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Nord for Tømmerupvej er Englandsvej en 2 sporet 
overordnet trafikvej med hastighedsbegrænsning på 60 km/t. 
Der er cykelsti i begge sider af Englandsvej. 
På Figur 4 ses det nordlige vejben af krydset Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej. 
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Figur 4: Englandsvej set mod nord fra det signalregulerede kryds Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej. 

Kirstinehøj er en 2 sporet lokalvej med hastighedsbegrænsning på 50 km/t. 
På Figur 5 ses det østlige vejben af krydset Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej. 
Ved Englandsvej er der cykelsti i begge sider af Kirstinehøj og fortov i den nordlige side af 
vejen. Ved Tømmerupvej er der ikke etableret cykelsti langs Kirstinehøj, men fortov i begge 
sider af vejen. 
 

 

Figur 5: Kirstinehøj set mod øst fra det signalregulerede kryds Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej. 

Tømmerupvej er en 2 sporet trafikvej med hastighedsbegrænsning på 50 km/t mellem 
Englandsvej og Kirstinehøj og 60 km/t øst for Kirstinehøj. 
Tømmerupvej er forsynet med cykelsti i begge sider af vejen. Ca. 250 meter øst for 
Kirstinehøj og frem mod Amager Landevej er der desuden fortov i vejens nordlige side. 
På Figur 6 ses Tømmerupvej umiddelbart vest for krydset Tømmerupvej/Kirstinehøj. 
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Figur 6: Tømmerupvej set mod øst umiddelbart vest for krydset Tømmerupvej/Kirstinehøj. 

TRAFIKTÆLLINGER 
I forbindelse med denne trafikanalyse er der den 06.05.2021 foretaget krydstællinger i 
krydsene Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej og Tømmerupvej/Kirstinehøj. I tillæg til dette 
har Tårnby Kommune udført snittællinger på flere af de overordnede veje i området. 
 

 

Figur 7: Trafikmængder på årsdøgnniveau (ÅDT) på vejnettet ved Tømmerup og Kirstinehøj 

For at kunne vurdere de overordnede trafikstrømme til og fra et kommende nyt 
erhvervsområde ”Kirstinehøj III”, er svingbevægelserne fra krydstællingerne i krydsene 
Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej og Tømmerupvej/Kirstinehøj analyseret. Disse to kryds 
udgør til sammen afgrænsningen af eksisterende erhvervsområder Kirstinehøj I og II. Det 
antages at den overordnede trafikfordeling til det eksisterende erhvervsområde vil være 
tilsvarende for det kommende erhvervsområde. I Figur 8 er den overordnede 
trafikfordeling til og fra Kirstinehøj I og II vist samlet for hele døgnet. Den helt overvejende 
adgangsvej til/fra erhvervsområdet er Englandsvej nord for Kirstinehøj, hvor 50% af 
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trafikken færdes. Efter dette kommer Amager Landevej med 25%. Det er således 75% af 
trafikken til/fra Kirstinehøj der orienterer sig mod nord og Øresundsmotorvejen. 
  

 

Figur 8: Samlet overordnet trafikfordeling til/fra Kirstinehøj på døgnniveau i 2021. 

Nedenfor gives et mere detaljeret overblik over trafikfordelingen i hhv. morgen- og 
eftermiddagsspidstimen, for trafikken til/fra Kirstinehøj. 
 
I morgenspidstimen (kl. 07:30 til 08:30) kører 72% af trafikken ind i Kirstinehøjområdet, 
mens de resterende 28% af trafikken kører ud af Kirstinehøjområdet. 
 
I eftermiddagsspidstimen (kl. 15:00 til 16:00) kører 42% af trafikken ind i 
Kirstinehøjområdet, mens de resterende 58% af trafikken kører ud af Kirstinehøjområdet. 
 
I Tabel 1 er retningsfordelingen vist, dels for den samlede trafik (ÅDT) og dels for den ind- 
og udkørende trafik i både morgen- og eftermiddagsspidstimen. 
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Retning ÅDT Morgenspidstime Eftermiddagsspidstime 

Indkørende Udkørende Indkørende Udkørende 

Englandsvej 
nord 

50 % 55% 44% 45% 41% 

Amager 
Landevej 

25% 24% 32% 28% 29% 

Englandsvej 
syd 

15% 10% 13% 13% 16% 

Ugandavej og 
Tømmerupvej 

10% 10% 10% 14% 14% 

Tabel 1: Retningsfordeling af eksisterende trafik til/fra erhvervsområdet Kirstinehøj I og II. 

Disse retningsfordelinger anvendes til at beskrive den overordnede retningsfordeling for 
den fremtidige trafik til/fra et nyt erhvervsområde ”Kirstinehøj III”. 

BESIGTIGELSE 
Sweco foretog den 25.05.2021 en besigtigelse af området i tidsrummet kl. 07:30-09:00 og kl. 
14:30-16:00. 
 
Tømmerupvej og Englandsvej er præget af en del gennemkørende trafik, som i 
myldretidsperioderne skaber kødannelse frem mod krydsene på Englandsvej. 
Af krydstællingerne ses det, at over 50% af trafikken gennem krydset 
Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej er gennemkørende trafik ad Englandsvej. Tilsvarende 
ses det, at over 65% af trafikken gennem krydset Tømmerupvej/Kirstinehøj er 
gennemkørende trafik ad Tømmerupvej. I Figur 9 ses et eksempel på kødannelse, primært 
bestående af gennemkørende trafik ad Englandsvej, hvor de ligeud kørende trafikanter 
blokerer for svingbanerne 
 

 

Figur 9: Kødannelse i krydset Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej for den nordgående trafik, set mod syd. 

Foto taget i eftermiddagsmyldretiden. 

 
Svingbevægelser i krydset Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej mellem det østlige og det 
nordlige vejben skaber kortvarige tilbagestuvninger længere bagud end svingbanernes 
længde, hvormed den svingende trafik blokerer for den øvrige trafik i det pågældende 
vejben. Dette opstår dog hyppigst, når der holder lastbiler i svingbanerne, og trafikken 
afvikles for det meste fuldstændigt i hvert omløb (under grøntiden i signalanlægget). 
I Figur 10 ses den svingende trafik mellem det nordlige og det østlige ben i krydset 
Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej, dog uden tilbagestuvning af betydning. I Figur 11 ses 
en kortvarig tilbagestuvning i højresvingsbanen på Kirstinehøj forbi ligeudbanen, primært 
forårsaget af en højresvingende lastbil. 
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Figur 10: Tæt trafik i svingbevægelserne mellem Kirstinehøj og Englandsvej (nord) i krydset 

Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej i eftermiddagsmyldretiden. 

 

 

Figur 11: Tilbagestuvning i højresvingsbanen på Kirstinehøj, som strækker sig længere tilbage end 

højresvingsbanens fulde længde i krydset Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej i eftermiddagsmyldretiden. 

Under besigtigelsen blev der ikke observeret farlige eller utrygge situationer for cyklister 
eller fodgængere i området. Helt generelt er der etableret gode forhold for de bløde 
trafikanter i form af cykelstier langs vejene, stiadgang i eget tracé ad Høgsbrovej og 
signalregulerede overgange i de store signalanlæg på Englandsvej. 
 
Der blev observeret meget få fodgængere eller cyklister i området. Dette kan til dels 
tilskrives vejret, da det var udpræget bygevejr under besigtigelsen. Trafiktællingerne viser 
dog også at det primært er gennemkørende cyklister der kører langs Englandsvej og 
sekundært langs Tømmerupvej der færdes i området. 
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4. MULIGE TILTAG 
 
I forbindelse med Tårnby Kommunes planarbejde med at etablere det nye store 
erhvervsområde Kirstinehøj III syd for Tømmerupvej, undersøges det her hvordan 
udformning og opkobling af en ny forbindelsesvej nord om Tømmerup bedst muligt støtter 
op om kommunens ønsker for de trafikale sammenhænge i området. 
De overordnede mål med udformningen er: 

• At etablere en forbindelsesvej som giver en direkte adgang mellem Englandsvej og 
Kirstinehøj III 

• At undgå at nygenereret trafik til/fra Kirstinehøj III kører gennem Tømmerup 
• At reducere eksisterende trafik gennem Tømmerup i videst muligt omfang 

TÅRNBY KOMMUNES OPSTILLEDE FORSLAG 
Tårnby Kommune har opstillet 4 forslag til placering af ny forbindelsesvej mellem 
Kirstinehøj og Tømmerupvej, med forskellige forslag til opkobling ved Tømmerupvej samt 
adgangsveje til det Kirstinehøj III.  
 
I Figur 12 (forslag A) er adgangsvejen til Kirstinehøj III tænkt udført som et signalreguleret 
4-benet kryds ved den nye krydsning mellem Kirstinehøj og Tømmerupvej – markeret 
østligst på skitsen. Det eksisterende vigepligtsregulerede 3-benede kryds mellem 
Kirstinehøj og Tømmerupvej nedlægges, mens der etableres et nyt vigepligtsreguleret 3-
benet kryds ved adgangsvejen til Kirstinehøj I. I vest kobles den nye adgangsvej på 
Kirstinehøj som et nyt vigepligtsreguleret 3-benet kryds. 
 

 

Figur 12: Udsnit af Tårnby Kommunes skitserede forslag A til etablering af ny forbindelsesvej nord om 

Tømmerup. 

I Figur 13 (forslag B) er adgangsvejen til Kirstinehøj III tænkt udført som et signalreguleret 
5-benet kryds ved den eksisterende krydsning mellem Kirstinehøj og Tømmerupvej. I vest 
kobles den nye adgangsvej på Kirstinehøj som et nyt vigepligtsreguleret 3-benet kryds. 
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Figur 13: Udsnit af Tårnby Kommunes skitserede forslag B til etablering af ny forbindelsesvej nord om 

Tømmerup. 

I Figur 14 (forslag C) er adgangsvejen til Kirstinehøj III tænkt udført som et signalreguleret 
4-benet kryds ved den eksisterende krydsning mellem Kirstinehøj og Tømmerupvej, 
suppleret af en forgrening på Kirstinehøj mellem adgangen til Kirstinehøj I og Kirstinehøj II. 
I vest kobles den nye adgangsvej på Kirstinehøj som et nyt vigepligtsreguleret 3-benet 
kryds. 
 

 

Figur 14: Udsnit af Tårnby Kommunes skitserede forslag C til etablering af ny forbindelsesvej nord om 

Tømmerup. 

I Figur 15 (forslag D) er adgangsvejen til Kirstinehøj III tænkt udført som et signalreguleret 
4-benet kryds ved den eksisterende krydsning mellem Kirstinehøj og Tømmerupvej. I vest 
kobles den nye adgangsvej på Kirstinehøj som et nyt vigepligtsreguleret 3-benet kryds, 
mens den ligeledes kobles på adgangsvejen til Kirstinehøj I som et nyt vigepligtsreguleret 3-
benet kryds. 
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Figur 15: Udsnit af Tårnby Kommunes skitserede forslag D til etablering af ny forbindelsesvej nord om 

Tømmerup. 

Af disse 4 skitserede forslag er det valgt ikke at gå videre med løsningsforslag B, da krydset 
ved Tømmerupvej er foreslået udformet som et 5-benet signalanlæg. Ved nyanlæg af 
signalregulerede kryds anbefales disse kun udformet som tre- eller fire-benede kryds. 
Svingbevægelse med større køretøjer vurderes desuden ikke mulige mellem krydsets 
nordlige ben (mod Kirstinehøj I) og krydsets vestlige ben (mod Kirstinehøj II) på grund af 
den spidse vinkel. 
 
Det er desuden valgt ikke at gå videre med løsningsforslag C, da vinklen mellem 
adgangsvejen mod Kirstinehøj I og adgangsvejen mod Kirstinehøj II er så spids, at 
svingbevægelser for biltrafikken her ikke vurderes mulige. 
 
I forslag A er det nye kryds mellem Tømmerupvej og Kirstinehøj foreslået etableret med en 
meget spids vinkel. Det anbefales at nyetablerede signalanlæg så vidt muligt etableres med 
rette vinkler. I det videre arbejde er forslag A justeret, så vinklen mellem Tømmerupvej og 
Kirstinehøj rettes mere op. 
 
Det justerede forslag A vil i det kommende være benævnt forslag 1. 
Der arbejdes også videre med forslag D i det følgende, hvor dette benævnes forslag 2. 
I tillæg til disse to forslag har Sweco foreslået et yderligere forslag som benævnes forslag 3. 
 
Som supplement er der i denne 2. udgave af rapporten tilføjet et løsningsforslag 2B, hvor 
Tømmerupvej lukkes permanent umiddelbart øst for Englandsvej. Dette forslag beskrives 
selvstændigt til sidst i rapporten. 

UDVALGTE LØSNINGSFORSLAG 
Nedenfor er principperne for de tre udvalgte løsningsforslag vist. 
De røde linjer viser nye vejforbindelser. 
De røde cirkler viser nye signalregulerede kryds. 
De gule linjer viser eksisterende vejstrækninger der ikke skal anvendes i de enkelte 
løsningsforslag. 
I løsningsforslag 1 er der desuden en grøn linje. Denne viser en shunt forbi det 
signalregulerede kryds. 
 
Linjeføringerne i de tre udvalgte løsningsforslag er valgt for at vise effekter på 
trafikfordelinger og kapacitet på de tre forskellige udformninger, og skal ikke ses som en 
endegyldig placering. Det vil i det videre arbejde med detailplanlægning være muligt at 
foretage visse justeringer af placering af krydsninger og linjeføringer, af hensyn til naboer, 
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matrikelskel, de berørte arealer, indretning af det nye erhvervsområde og 
anlægsøkonomien i projektet, uden at dette får konsekvens for de kapacitetsberegninger og 
vurderinger af serviceniveau der foretages i denne afrapportering. 

 

Figur 16: Forslag 1. Der etableres en direkte forbindelsesvej fra Kirstinehøj III mod Englandsvej forbi 

Kirstinehøj I og II. For den eksisterende trafikstrøm fra Amager Landevej mod Englandsvej etableres der en 

shunt forbi det nye signalregulerede kryds. 

 
 

 

Figur 17: Forslag 2. Der etableres den kortest mulige forbindelsesvej mellem Kirstinehøj I og II. Kirstinehøj III 

tilsluttes som et fjerde vejben i det eksisterende t-kryds mellem Tømmerupvej og Kirstinehøj, som 

signalreguleres. 
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Figur 18: Forslag 3. Tømmerupvej rettes ud, så den forlægges nord om Tømmerup. Tømmerupvej fra 

Tømmerup føres op som sidevej til denne nye forlagte vej i et nyt signalreguleret kryds. Adgangsvejen til 

Kirstinehøj III etableres i et vigepligtsreguleret t-kryds øst for det nye signalregulerede kryds. 

I løsningsforslag 2 er der taget udgangspunkt i en løsning med så lidt nyanlæg som muligt, 
mens det i løsningsforslag 1 og 3 er forsøgt at justere den eksisterende trafikstruktur, så 
både den eksisterende og den kommende trafik til Kirstinehøj III i videst muligt omfang 
ledes uden om Tømmerup, uden at foretage vejlukninger. 
 
Det ekstra løsningsforslag, 2B, er det samme som forslag 2, men hvor Tømmerupvej lukkes 
for gennemkørsel. 
 
I det følgende analyseres de tre løsningsforslag dels i forhold til kapacitet og dels i forhold til 
hvor godt trafikken ledes uden om Tømmerup. 
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5. ANALYSE 
Til vurdering af omfanget af nødvendig udbygning af den eksisterende infrastruktur og den 
nye forbindelsesvej i de tre løsningsforslag, udføres følgende trin. 

• Fremskrivning af eksisterende trafik på vejnettet til beregningsår (2031) 
• Beregning af nygenereret trafik til/fra det nye erhvervsområde, Kirstinehøj III 
• Fastsættelse af overordnet trafikfordeling for ny trafik til/fra Kirstinehøj III 
• Omfordeling af eksisterende trafik 
• Simulering af fremtidig trafik i mikrosimuleringsprogrammet VISSIM 
• Kapacitetsvurdering af foreslået infrastruktur 
• Eventuel justering af foreslået infrastruktur 
• Eventuel ny simulering i VISSIM (iterativ proces) 

FREMTIDIGE TRAFIKMÆNGDER 
For at beskrive trafikken efter et fuldt udbygget Kirstinehøj III, fremskrives den 
eksisterende trafik til et beregningsår der som standard ligger 10 år fremme i tiden, hvilket 
vil sige i år 2031. 
Den eksisterende trafik forventes årligt at stige med 1%, hvorfor de registrerede 
trafikmængder i 2021 adderes med 1,105. 
 
I det kommende erhvervsområde, Kirstinehøj III, planlægges der etableret nye 
virksomheder på de 8 matrikler, fremhævet på Figur 19. I alt måler disse matrikler til 
sammen ca. 227.000 m2. 
 

 

Figur 19: Delområde af det kommende erhvervsområde Kirstinehøj III, hvor der planlægges med etablering af 

nyt erhverv. Delområdet måler i alt ca. 227.000 m2. 

Det er oplyst af Tårnby Kommune, at der planlægges med en bebyggelsesprocent på 50 i 
Kirstinehøj III, hvormed der kan etableres op mod ca. 113.000 etagemeter erhverv. 
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Ifølge Vejregeludvalgtes Turratekatalog for anlæg og planlægning, september 2020 er det 
beregnet, at der genereres 4,1 køretøjsture pr. 100 etagemeter i blandede industriområder. 
 
For at kvalificere dette ses der på det samlede erhvervsområde Kirstinehøj I og II, som 
tilsammen måler 470.000 m2 og i dag genererer (se Figur 7) 2.800 + 6.500 køretøjer i 
døgnet (ÅDT) = 9.300 køretøjer. Med en bebyggelsesprocent på 50, giver dette (9.300 
køretøjer * 100 m2) / (470.000 m2 * 50%) = 4,0 køretøjstyre pr. 100 etagemeter. Dette 
stemmer godt overens med Turratekataloget, hvorfor de anbefalede turrater på 4,1 
køretøjsture pr. 100 etagemeter anvendes nedenfor. 
 
Det beregnes således at det nye Kirstinehøj III med fuld udbygning vil generere (113.000 
m2 * 4,1 ktj/100m2) * 100 m2 = 4.645 køretøjer. 
 
Fra trafiktællingen på Kirstinehøj (år 2016) er det fundet at 9,8% af trafikken kører i 
morgenspidstimen og 11,8% af trafikken kører i eftermiddagsspidstimen. 
 
For Kirstinehøj III beregnes det, at der genereres 453 ture til/fra Kirstinehøj III i 
morgenspidstimen og 547 ture i eftermiddagsspidstimen. 
 

TRAFIKFORDELINGER 
For den nygererede trafik til/fra Kirstinehøj III benyttes den eksisterende overordnede 
trafikfordeling, vist i Tabel 1, for morgen- og eftermiddagsspidstimen. 
 
Udformningen af vejstrukturen i de tre løsningsforslag vil have en vis indflydelse på 
hvordan den nye trafik fordeler sig ud på det lokale vejnet. Hvor der er flere valgmuligheder 
for trafikken, er det målbare forhold som samlet afstand og antal kryds på strækningen der 
har betydning for rutevalget, men også subjektive forhold som oplevede fordele og vane. 
Tilsvarende vil den eksisterende trafik i mindre eller større omfang omfordele sig på 
vejnettet som følge af udformningen i de tre løsningsforslag. 
I Tabel 2 er den anvendte fordeling mellem de alternative ruter opstillet som grundlag for 
den videre simulering af trafikken og kapacitetsberegning. Der vurderes ikke at være forskel 
på rutevalget mellem de to spidstimer eller mellem trafikkens retningsfordeling. 
 

Trafik-
strøm 

Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 

Tømmerup-
vej 

Kirstine-
høj 

Tømmerup-
vej 

Kirstine-
høj 

Tømmerup-
vej 

Kirstine-
høj 

A – D 0 % 100 % 75 % 25 % 0 % 100 % 

A – E 50 % 50 % 100 % 0 % 0 % 100 % 

A – F 100 % 0 % 100 % 0 % 75 % 25 % 

B – D 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

B – E 0 % 100 % 15 % 85 % 25 % 75 % 

B – F 50 % 50 % 85 % 15 % 85 % 15 % 

C – D 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

C – E 50 % 50 % 75 % 25 % 0 % 100 % 

C – F 100 % 0 % 100 % 0 % 75 % 25 % 
Tabel 2: Løsningsbetinget rutevalg. Andel trafik på hhv. Tømmerupvej og Kirstinehøj i de tre opstillede 

løsningsforslag. 

Trafikstrømmene i Tabel 2 refererer til stedsangivelserne i  Figur 20, hvor A er trafikken 
til/fra den østlige ende af Tømmerupvej, B er trafikken til/fra Kirstinehøj I og C er trafikken 
til/fra Kirstinehøj III. I den modsatte ende af trafiksystemet er D trafikken til/fra den 
nordlige ende af Englandsvej, E er trafikken til/fra vest ad både Ugandavej og Tømmerupvej 
og E er trafikken til/fra den sydlige ende af Englandsvej. 
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Figur 20: Angivelse af trafikstrømme, som i de tre løsningsforslag vil have mulighed for at fordele sig på enten 

Kirstinehøj eller Tømmerupvej. 

Sweco vurderer i tillæg til ovenstående trafikfordelinger, at 50 % af den eksisterende trafik 
mellem Kirstinehøj I og krydset Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej, som i dag kører via 
Kirstinehøj II, fremad vil benytte sig af den nye forbindelsesvej syd om Kirstinehøj I og II i 
alle tre løsningsforslag. 
 
I Figur 21 er de beregnede trafikmængder på de centrale strækninger angivet for årstallet 
2031, inklusiv den genererede trafik til/fra det nye erhvervsområde Kirstinehøj III. 
 
Sammenholdes der med den registrerede trafik i dag, forventes der på Tømmerupvej 
gennem Tømmerup følgende trafikale ændringer: 

• Løsningsforslag 1: 1.200 færre køretøjer, svarende til en reduktion på 17% 
• Løsningsforslag 2: 500 flere køretøjer, svarende til en stigning på 6% 
• Løsningsforslag 3: 2.400 færre køretøjer, svarende til en reduktion på 34% 
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Figur 21: Beregnet årsdøgntrafik (ÅDT) på vejnettet i de tre løsningsforslag inklusive ny trafik til/fra 

Kirstinehøj III 

TRAFIKSIMULERING I VISSIM 
Metode 
Til beskrivelse af kapaciteten og fremkommeligheden på vejnettet mellem Kirstinehøj III og 
Englandsvej benyttes VISSIM. I VISSIM opbygges en mikrosimuleringsmodel af vejnettet 
med de udformninger der er forudsat i de tre løsningsforslag. 
 
VISSIM er et mikrosimuleringsværktøj, som simulerer de enkelte køretøjer på vejnettet.  
Overordnet set er VISSIM opbygget af tre dele. Selve netværket, som beskriver 
vejudformningen i de enkelte løsningsforslag, trafikken, som er baseret på trafiktællinger og 
beregninger af fremtidig trafik og en kontroldel som blandt andet indeholder signaler og 
andre parametre som kontrollerer trafikken. 
 
Kombineret giver disse tre elementer et output med en række målbare resultater, som i 
sidste ende anvendes til at sammenholde de enkelte løsningsforslag. 
 
Simuleringsarbejdet for de enkelte løsningsforslag udføres i en iterativ proces, hvor 
dataudtræk fra modellen – i såvel morgen- som eftermiddagsspidstimen – viser hvor godt 
den foreslåede udformning afvikler trafikken tilfredsstillende. Hvor dette ikke er tilfældet, 
kan der blandt andet ændres på parametre som antallet af kørebaner, længde af svingbaner 
og signaltekniske indstillinger for signalanlæggene. Med en genberegning af trafikmodellen, 
findes effekten af justeringerne. 
Kapacitetsudfordringer opstår som udgangspunkt i krydsene, hvorfor fokus er rettet mod 
optimering her, hvor det er nødvendigt. 
 
Til vurdering af trafikafviklingen og dermed udformningen af infrastrukturen ses der på 
følgende tre forhold 
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• Gennemsnitlige kølængder 
o Køberegninger anvendes som et mål for den tilbagestuvning af trafik der 

sker fra stopstregen i et kryds. Køberegninger anvendes til at vurdere 
hvor lange svingbaner skal være og om der er kødannelse tilbage til et 
andet nærliggende kryds eller kritisk punkt. 

• Gennemsnitshastigheder 
o Gennemsnitshastighederne måles over en strækning og er en god måde 

at illustrere fremkommeligheden på vejnettet.  
• Middelforsinkelse 

o VISSIM beskriver ikke belastningsgraden (kapacitetsudnyttelsen) i 
krydsene. Serviceniveauet kan derfor være en god metode til at formidle, 
hvor belastet en svingstrøm er. Serviceniveauet kan beskrives ud fra 
middelforsinkelsen i krydsenes tilfartsspor.  

Kapacitet og serviceniveau 
Til at beskrive trafikafviklingen anvendes begrebet ”serviceniveau”, der angives med 
betegnelserne A – F, hvor A er bedst og F er ringest. 
Opgørelsen af serviceniveauet baseres på den gennemsnitlige forsinkelse per bil i det 
enkelte kryds. Sammenhængen og definitionen af de forskellige serviceniveauer og 
forsinkelser er vist i Tabel 3. Niveau C eller bedre vil normalt være målsætningen for 
serviceniveauet i et nyanlagt kryds, mens D og E i et vist omfang kan accepteres i 
eksisterende kryds – afhængig af de lokale forhold. 
 

Serviceniveau Definition 
Middelforsinkelse pr. 
køretøj (i sekunder) 

A Ingen kø og forsinkelse af betydning <10 

B Begyndende kø og forsinkelse 11-20 

C Moderat kø og forsinkelse 21-35 

D Betydelig kø og forsinkelse 36-60 

E Meget kø og forsinkelse 61-100 

F Massiv kødannelse og forsinkelse >100 
Tabel 3: Definition af serviceniveau for trafikafvikling i kryds. 

Udformning 
Til opsætning af vejnettet i VISSIM tages der udgangspunkt i det eksisterende vejnet. Den 
foreslåede forbindelsesvej syd om Kirstinehøj I udformes med samme tværprofil som 
Kirstinehøj øst for Englandsvej. 
Adgangsvejen ind til det nye erhvervsområde Kirstinehøj III er i modellen placeret, så der 
opnås en god oversigt i krydset, men uden hensyntagen til en fremtidig intern opbygning af 
erhvervsområdet. Mindre justeringer af placeringen af denne adgangsvej samt forløbet af 
denne vil ikke have nævneværdig betydning for trafikafviklingen. 
 
I løsningsforslag 1 og 2 kobles adgangsvejen til Kirstinehøj III på Tømmerupvej i et 
signalreguleret firevejskryds, mens den i løsningsforslag 3 kobles på Tømmerupvej i et 
vigepligtsreguleret trevejskryds (T-kryds). 
I løsningsforslag 1 og 2 etableres krydsningen mellem den nye forbindelsesvej og 
adgangsvejen til Kirstinehøj I som et vigepligtsreguleret T-kryds, mens det i løsningsforslag 
3 etableres som et signalreguleret firevejskryds. 
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Figur 22: Udformning af modelleringsvejnet i løsningsforslag 1 

 

Figur 23: Udformning af modelleringsvejnet i løsningsforslag 2 

 

Figur 24: Udformning af modelleringsvejnet i løsningsforslag 3 
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RESULTATER 
For at fastsætte et udgangspunkt for udformningen af det nye signalregulerede kryds 
mellem Tømmerupvej og Kirstinehøj er der udført indledende kapacitetsberegninger i 
DanKap for dette kryds i hvert af de tre løsningsforslag. 
Disse beregninger viser at følgende baner er nødvendige for at opretholde et højt 
serviceniveau. 
 

Vejben 

Løsningsforslag 1 Løsningsforslag 2 Løsningsforslag 3 

Spor 
Længde 

svingbane 
(meter) 

Spor 
Længde 

svingbane 
(meter) 

Spor 
Længde 

svingbane 
(meter) 

Nord 
HL - HL - HL - 

V 52 V 39 V 39 

Syd 
HL - HL - H 39 

V 14 V 14 VL - 

Øst 

H 46 H 26 HL - 

L - L - V 46 

V 14 V 14   

Vest 
H 14 HLV - HL - 

VL -   V 14 
Tabel 4: Krydsudformning af krydset Kirstinehøj/Tømmerupvej, bestemt ud fra indledende DanKap 

beregninger. Kørebanebredde på svingbaner er 3,5 meter mens kørebanebredde på kombinerede baner er 

4,0 meter. 

Med disse foreslåede udformninger opretholder krydset i alle tre løsningsforslag et 
serviceniveau på B. 
 
De vigepligtsregulerede T-kryds i området vurderes ikke at have kapacitetsmæssige 
udfordringer i de tre løsningsforslag. 
 
I det følgende bearbejdes krydset Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej nærmere, da 
etablering af Kirstinehøj III og en ny forbindelsesvej vil komme til at belaste netop dette i 
forvejen belastede kryds betydeligt. 
 
De mest kritiske kørselsretninger er om morgenen venstresvingende trafik fra det nordlige 
vejben (Englandsvej) mod det østlige vejben (Kirstinehøj). Om eftermiddagen er de mest 
kritiske kørselsretninger både højre og venstresvingende trafik fra det østlige vejben 
(Kirstinehøj) mod det nordlige og sydlige vejben (Englandsvej). 

Kølængder 
For at kunne dimensionere krydset Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej ordentligt, ses der i 
første omgang på kølængderne i krydset. 

Løsningsforslag 1 
I løsningsforslag 1 er der først udført en VISSIM simulering af krydset med den eksisterende 
krydsudformning. Kølængderne ses som de første søjler i Tabel 5 og Tabel 6. Det er her tydeligt 
at trafikafviklingen er betydeligt udfordret med kølængder på op mod 500 meter. 
 
For simuleringen af trafikafviklingen i eftermiddagsmyldretiden er det forsøgt at udbygge 
det østlige vejben (Kirstinehøj) med en venstresvingsbane, så der her er i alt 3 kørebaner. 
Højresvingsbanen er desuden forlænget med 20 meter. I de midterste søjler i Tabel 5 ses de 
beregnede kølængder som følge af denne udbygning at blive reduceret betydeligt. Der er 
dog fortsat over 80 meters kø for den venstresvingende trafik. 
Da dette ikke hjælper på de massive afviklingsproblemer i det nordlige ben i 
morgenspidstimen, arbejdes der videre med en mere omfattende krydsombygning, hvor der 
i tillæg til den ekstra bane i det østlige vejben tilføjes en ekstra venstresvingsbane i det 
nordlige vejben og en separat højresvingsbane i det vestlige vejben. 
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Med denne udbygning af krydset reduceres kølængderne i de kritiske svingbevægelser 
betydeligt, dog fortsat med gennemsnitlige kølængder i morgenspidstimen i det nordlige 
ben på 56 meter. 
 
I tillæg til disse optimeringer er der også optimeret på signalindstillingerne. 
 
I Tabel 11 ses antallet af spor ind i krydset. 
 

 

Tabel 5: Gennemsnitlige kølængder beregnet i VISSIM i løsningsforslag 1, eftermiddagsspidstime 

 

Tabel 6: Gennemsnitlige kølængder beregnet i VISSIM i løsningsforslag 1, morgenspidstime 

Englandsvej
sydgående

venstre

Kirstinehøj
højre

Kirstinehøj
venstre og

ligeud

Eksist. udformning 184,10 264,40 265,89

Kirstinehøj udbygget til 3
spor

82,60 32,46 5,61

Fuldt udbygget kryds 28,46 16,18 5,81
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Løsningsforslag 2 
I løsningsforslag 2 er der udført en VISSIM simulering af krydset med den eksisterende 
krydsudformning. Kølængderne ses som de første søjler i Tabel 7 og Tabel 8. I 
eftermiddagsspidstimen er kølængderne ikke problematiske, mens køen i 
venstresvingsbanen fra nord mod øst beregnes til 130 meter. 
 
Ved hjælp af signaloptimering i morgenprogrammet er det muligt at reducere de beregnede 
kølængder til et for forholdene acceptabelt niveau uden af ændre i geometrien i krydset. Der 
regnes ikke på ændringer i eftermiddagsspidstimen. I morgenspidstimen reducerer 
signaloptimering den beregnede kølængde fra 130 til 60 meter. 
De beregnede kølængder med optimering af signalindstillingerne ses af de sidste søjler i 
Tabel 8. 
 
I Tabel 11 ses antallet af spor ind i krydset. 
 

 

Tabel 7: Gennemsnitlige kølængder beregnet i VISSIM i løsningsforslag 2, eftermiddagsspidstime 

 

Tabel 8: Gennemsnitlige kølængder beregnet i VISSIM i løsningsforslag 2, morgenspidstime 
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Løsningsforslag 3 
I løsningsforslag 3 er der først udført en VISSIM simulering af krydset med den eksisterende 
krydsudformning. Kølængderne ses som de første søjler i Tabel 9 og Tabel 10. Det er her 
tydeligt at trafikafviklingen er betydeligt udfordret med kølængder på op mod 600 meter. 
 
Der foreslås her en krydsombygning som foreslået i løsningsforslag 1, hvor der tilføjes en 
ekstra bane i det østlige vejben, en ekstra venstresvingsbane i det nordlige vejben og en 
separat højresvingsbane i det vestlige vejben. 
 
Med denne udbygning af krydset reduceres kølængderne i de kritiske svingbevægelser 
betydeligt, dog fortsat med gennemsnitlige kølængder i morgenspidstimen i det nordlige 
ben på ca. 350 meter. 
I eftermiddagsspidstimen reducerer denne krydsombygning den største beregnede 
kølængde fra over 400 meter til 80 meter. 
 
I tillæg til disse optimeringer er der også optimeret på signalindstillingerne. 
 
I Tabel 11 ses antallet af spor ind i krydset. 
 

 

Tabel 9: Gennemsnitlige kølængder beregnet i VISSIM i løsningsforslag 3, eftermiddagsspidstime 
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højre
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Eksist. udformning 426,76 304,50 304,20

Fuldt udbygget kryds 85,38 19,85 5,32
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Tabel 10: Gennemsnitlige kølængder beregnet i VISSIM i løsningsforslag 3, morgenspidstime 

 

Vejben 
Dagens 

situation 
Løsnings- 
forslag 1 

Løsnings- 
forslag 2 

Løsnings- 
forslag 3 

Spor Spor Spor Spor 

Nord 

H H H H 

L L L L 

V V V V 

 V  V 

Syd 

H H H H 

L L L L 

V V V V 

Øst 

H H H H 

LV L LV L 

 V  V 

Vest 

HL H HL H 

V L V L 

 V  V 
Tabel 11: Krydsudformning af krydset Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej, bestemt ud fra VISSIM 

simuleringer. Kørebanebredde på svingbaner er 3,5 meter mens kørebanebredde på kombinerede baner er 

4,0 meter. 

Gennemsnitshastigheder 
For at give et visuelt billede af hvordan trafikken afvikles i de tre løsningsforslag, plottes de 
beregnede gennemsnitlige hastigheder på hele vejnettet i modelområdet i VISSIM. 
Herunder vises dette for hver af de optimerede krydsudformninger nævnt i afsnittet 
ovenfor for både morgen- og eftermiddagsspidstimen. 
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Figur 25: Beregnede gennemsnitshastigheder i løsningsforslag 1 i morgenspidstimen, udtræk fra VISSIM 

 

Figur 26: Beregnede gennemsnitshastigheder i løsningsforslag 1 i eftermiddagsspidstimen, udtræk fra VISSIM 
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Figur 27: Beregnede gennemsnitshastigheder i løsningsforslag 2 i morgenspidstimen, udtræk fra VISSIM 

 

Figur 28: Beregnede gennemsnitshastigheder i løsningsforslag 2 i eftermiddagsspidstimen, udtræk fra VISSIM 
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Figur 29: Beregnede gennemsnitshastigheder i løsningsforslag 3 i morgenspidstimen, udtræk fra VISSIM 

 

Figur 30: Beregnede gennemsnitshastigheder i løsningsforslag 3 i eftermiddagsspidstimen, udtræk fra VISSIM 

Middelforsinkelse og serviceniveau 
I alle tre løsningsforslag beregnes serviceniveauet i det nye signalanlæg ved 
Kirstinehøj/Tømmerupvej til ”B”, betegnet som ”Begyndende kø og forsinkelse”. 
 
I Tabel 12, Tabel 13 og Tabel 14 er den beregnede middelforsinkelse i alle svingbevægelser i 
krydset Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej opstillet med en farveangivelse af krydsets 
serviceniveau som opstillet i Tabel 3 i de tre løsningsforslag for både morgen- og 
eftermiddagsspidstimen. 
Ved angivelse af krydsets samlede serviceniveau anvendes den svingbevægelse med lavest 
serviceniveau. 
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Vejben og svingbevægelse 
Løsningsforslag 1 

Morgen Eftermiddag 

Kirstinehøj  Højre 18,29 19,34 

Kirstinehøj  Lige ud 31,21 27,84 

Kirstinehøj  Venstre 34,09 41,26 

Englandsvej nordgående  Højre 27,62 25,76 

Englandsvej nordgående  Lige ud 28,13 27,17 

Englandsvej nordgående  Venstre 34,51 47,86 

Ugandavej  Højre 28,00 27,80 

Ugandavej  Lige ud 32,20 34,43 

Ugandavej  Venstre 31,50 41,81 

Englandsvej sydgående  Højre 23,76 22,33 

Englandsvej sydgående  Lige ud 26,99 24,56 

Englandsvej sydgående  Venstre 46,61 44,36 
Tabel 12: Middelforsinkelse og serviceniveau i krydset Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej i løsningsforslag 1 

I løsningsforslag 1 ender serviceniveauet for krydset Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej på 
”D”, betegnet som ”Betydelig kø og forsinkelse”. 
 

Vejben og svingbevægelse 
Løsningsforslag 2 

Morgen Eftermiddag 

Kirstinehøj  Højre 27,19 31,27 

Kirstinehøj  Lige ud 31,75 45,24 

Kirstinehøj  Venstre 34,69 48,72 

Englandsvej nordgående  Højre 25,85 24,65 

Englandsvej nordgående  Lige ud 28,31 25,16 

Englandsvej nordgående  Venstre 28,97 38,13 

Ugandavej  Højre 27,93 25,98 

Ugandavej  Lige ud 28,38 26,94 

Ugandavej  Venstre 29,39 44,04 

Englandsvej sydgående  Højre 7,59 10,50 

Englandsvej sydgående  Lige ud 8,85 12,04 

Englandsvej sydgående  Venstre 44,07 38,05 
Tabel 13: Middelforsinkelse og serviceniveau i krydset Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej i løsningsforslag 2 

I løsningsforslag 2 ender serviceniveauet for krydset Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej på 
”D”, betegnet som ”Betydelig kø og forsinkelse”. 
 

Vejben og svingbevægelse 
Løsningsforslag 3 

Morgen Eftermiddag 

Kirstinehøj  Højre 18,04 18,89 

Kirstinehøj  Lige ud 25,53 27,22 

Kirstinehøj  Venstre 29,47 31,73 

Englandsvej nordgående  Højre 21,68 24,25 

Englandsvej nordgående  Lige ud 23,64 24,56 

Englandsvej nordgående  Venstre 29,80 44,64 

Ugandavej  Højre 24,20 27,36 

Ugandavej  Lige ud 29,67 34,70 

Ugandavej  Venstre 28,33 36,62 

Englandsvej sydgående  Højre 28,18 19,96 

Englandsvej sydgående  Lige ud 29,99 23,11 

Englandsvej sydgående  Venstre 90,24 65,03 
Tabel 14: Middelforsinkelse og serviceniveau i krydset Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej i løsningsforslag 3 

I løsningsforslag 3 ender serviceniveauet for krydset Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej på 
”E”, betegnet som ”Meget kø og forsinkelse”. 
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6. LØSNINGSFORSLAG 2B 
I dette løsningsforslag belyses det hvordan den trafikale situation i krydset Englandsvej / 
Ugandavej / Kirstinehøj vil udvikle sig, hvis Tømmerupvej lukkes for gennemkørsel ud mod 
Englandsvej.  
 

Flytning af trafik 
Ved lukning for gennemkørsel fra Tømmerupvej ud mod Englandsvej vil der ses ændringer i 
det trafikale mønster.   

• Den vestgående trafik ad Tømmerupvej 
o Fremover vil denne skulle afvikles som højresvingende trafik i det nye 

firbenede kryds ved det nye Kirstinehøj Industriområde. Herefter skal 
trafikken fordeles mod nord, syd og øst i krydset Englandsvej / 
Ugandavej / Kirstinehøj. I dette kryds vil det primært give øgede 
trafikmængder for de højresvingende mod nord og de venstresvingende 
mod syd.  

• Den østgående trafik ad Tømmerupvej 
o Fremover vil denne trafikstrøm køre mod nord op mod krydset 

Englandsvej / Ugandavej / Kirstinehøj. Her vil den medvirke til en øget 
trafikmængde i form af højresvingende fra syd. Herefter vil størstedelen 
af den flyttede trafik derefter foretage venstresving i det nye firbenede 
kryds ved det nye Kirstinehøj Industriområde. 

 

 

Figur 31 Krydset vil specielt opleve øgede trafikmængde for højre- og venstresvingende fra Kirstinehøj, og for højresvingende 

fra Englandsvej syd som følge af en lukning af Tømmerupvej. 
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Figur 32 Det nye firbenede kryds med adgangsvej til det nye industriområde ved Kirstinehøj III, vil opleve øgede trafikmængde i 

form af venstresvingende fra nord og højresvingende fra øst. 

På de to nedenstående figurer illustreres det, hvordan trafikmængderne i området ændres i 
morgenmyldretiden. Jo mørkere blå, jo flere biler kører der på i pågældende trafikstrøm. 
 

 

Figur 33 Trafikmængder, morgenspidstimen i løsningsforslag 2. 

 

Figur 34 Trafikmængder i morgenspidstimen efter lukning af Tømmerupvej i løsningsforslag 2B. 
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Ligeledes ses hvordan trafikmængderne ændre sig i eftermiddagsspidstimen. 
 

 

Figur 35 Trafikmængder, eftermiddagsspidstimen i løsningsforslag 2. 

 

Figur 36 Trafikmængder i eftermiddagsspidstimen efter lukning af Tømmerupvej i løsningsforslag 2B. 

Resultater 
For at illustrere effekten, som fremkommer af at lukke Tømmerupvej, er der foretaget en 
simulering i VISSIM hvor trafikmønstret er ændring i forhold til tidligere forklaring. Der 
analyseres på resultater for både morgen og eftermiddagsspidstimen. Først gennemgås 
resultaterne for morgenspidstimen og derefter gennemgås resultaterne for 
eftermiddagsspidstimen. Der fokuseres på den gennemsnitlige kølængde, primært for de 
tidligere i rapporten berørte vejgrene samt middelforsinkelsen i krydset som helhed. Der 
ses ydermere på forskellige tiltag for at undersøge om trafikken vil kunne afvikles 
nogenlunde tilfredsstillende i morgen- og eftermiddagsspidstimen.  
 

Forudsætninger 
Basis scenariet er ved første sammenligning løsningsforslag 2. Derefter vil basisscenariet 
være løsningsforslag 2 med den flyttede trafik, herefter kaldt løsningsforslag 2B. 
Generelt for alle scenarier der vises efterfølgende, gælder det at signalprogrammet i det nye 
kryds ved Industriområdet er ændret, således at det tilgodeser de to store trafikstrømme 
som opstår på grund af lukning af Tømmerupvej.   
I krydset Englandsvej / Ugandavej / Kirstinehøj fokuseres der primært på trafikken fra 
Kirstinehøj, men også på den venstresvingende sydgående trafik fra Englandsvej nord. 
Sidstnævnte rammes, blandt andet, på grund af fuld udnyttelse af grøntiden for Kirstinehøj, 
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Dvs. fuldt udnyttet omløbstid → længere ventetid og mere tid til ophobning af trafik. 
Samtidig vil den øgede trafik fra Englandsvej syd højresvingende ”forhindre” de 
venstresvingende i at køre ved fri passage fra de ligeud kørende, og de venstresvingende vil 
stort set kun kunne afvikles, når der er rødt fra Englandsvej syd. Ydermere er det generelt 
for alle tiltag i det følgende, at Englandsvej sydgående er udbygget med 2 spor nord for 
krydset. Dette tiltag er nødvendigt for at venstresvingende trafik ikke skal foretage 
tilbagestuvning og blokere for den ligeudgående og højresvingende trafik. En anden 
forudsætning for simuleringerne er ligeledes, at der i østgående retning på Kirstinehøj, ved 
den første nordgående sidevej, anlægges en lomme til de venstresvingende på ca. 20 meter. 
Denne lomme er nødvendig da de venstresvingende ellers vil blokere for den 
gennemkørende trafik. 
 

 

Figur 37 Ved første nordgående sidevej anlægges en lomme til venstresvingende trafik 

 

Morgenspidstimen 
De gennemsnitlige kølængder for de berørte vejgrene i krydset, oplever en kraftig stigning. 
For Kirstinehøj og Englandsvej, nordgående højre, skyldes dette den øgede trafikmængde 
som opstår ved lukning af Tømmerupvej.  

 

Tabel 15 Gennemsnitlige kølængder for berørte vejgrene ved lukning af Tømmerupvej. 
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Den øgede kølængde fra Englandsvej, sydgående venstre, opstår fordi der fremover kun vil 
kunne afvikles venstresvingende trafik i den periode hvor signalanlægget giver rødt for 
trafikken fra Englandsvej syd og at Kirstinehøj benytter den fulde grøntidsforlængelse.  
 
Nedenstående figur viser hvorledes middelforsinkelsen ændres i krydset. 
 

Vejben og svingbevægelse 
Løsningsforslag 2B 

Basis Flyttet trafik 

Kirstinehøj  Højre 27,19 48,40 

Kirstinehøj  Lige ud 31,75 66,24 

Kirstinehøj  Venstre 34,69 66,24 

Englandsvej nordgående  Højre 25,85 27,05 

Englandsvej nordgående  Lige ud 28,31 24,01 

Englandsvej nordgående  Venstre 28,97 18,35 

Ugandavej  Højre 27,93 23,64 

Ugandavej  Lige ud 28,38 23,64 

Ugandavej  Venstre 29,39 25,96 

Englandsvej sydgående  Højre 7,59 10,15 

Englandsvej sydgående  Lige ud 8,85 11,44 

Englandsvej sydgående  Venstre 44,07 29,80 
Tabel 16 Middelforsinkelse og serviceniveau i krydset Englandsvej / Ugandavej / Kirstinehøj, morgenspidstimen 

Kirstinehøj ender med et serviceniveau E, imens de fleste af de resterende vejgrene oplever 
en forringelse af serviceniveauet i krydset. 
 
I basissituationen er der et højresvingsspor og et kombineret ligeud og venstresvingsspor 
fra Kirstinehøj. Det er undersøgt hvordan situationen vil se ud, hvis krydset udbygges med 
et venstresvingsspor fra Kirstinehøj, så der fremover vil være et højresvingsspor, et ligeud 
spor og et venstresvingsspor. Samtidig er signalprogrammet optimeret så de 
venstresvingende fra Englandsvej nord tilgodeses i højere grad. 
 

 

Tabel 17 Kølængder i krydset Englandsvej / Ugandavej / Kirstinehøj med et venstresvingsspor fra Kirstinehøj 

Englandsvej
sydgående

venstre

Kirstinehøj
højre

Kirstinehøj
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Gennemsnitlig kølængde,
flyttet trafik

56,16 40,79 74,01 74,01

Gennemsnitlig kølængde,
ombygget

19,63 1,20 3,50 8,61
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Som figuren tydeligt viser kan kølængderne på Kirstinehøj nedbringes markant ved at 
udbygge krydset yderligere med et venstresvingsspor. Venstresvingssporet medfører at der 
ikke blokeres for de ligeud kørende og højresvingende trafikanter fra Kirstinehøj. Samtidig 
gør signaloptimeringen at kølængderne for de venstresvingende fra Englandsvej nord 
nedbringes. 
 

Vejben og svingbevægelse 
Løsningsforslag 2B 

Flyttet trafik Med 
venstresvingspor 

Kirstinehøj  Højre 48,40 7,92 

Kirstinehøj  Lige ud 66,24 22,94 

Kirstinehøj  Venstre 66,24 26,06 

Englandsvej nordgående  Højre 27,05 30,66 

Englandsvej nordgående  Lige ud 24,01 25,86 

Englandsvej nordgående  Venstre 18,35 24,00 

Ugandavej  Højre 23,64 19,58 

Ugandavej  Lige ud 23,64 19,61 

Ugandavej  Venstre 25,96 19,62 

Englandsvej sydgående  Højre 10,15 6,27 

Englandsvej sydgående  Lige ud 11,44 8,39 

Englandsvej sydgående  Venstre 29,80 21,47 
Tabel 18 Middelforsinkelse og serviceniveau i krydset Englandsvej / Ugandavej / Kirstinehøj med venstresvingsspor fra 

Kirstinehøj. 

Middelforsinkelserne viser tilfredsstillende serviceniveauer i krydset, dette ved at tilføje 
Kirstinehøj et venstresvingsspor. Middelforsinkelserne fra Englandsvej nordgående er 
steget en smule, hvilket skyldes en omfordeling af grøntiden i signalanlægget, hvor 
Englandsvej sydgående og Kirstinehøj er blevet prioriteret en smule højere end tidligere. 
 
 
 
 
 

Eftermiddagsspidstimen 
På samme måde og med samme metode er eftermiddagsspidstimen undersøgt. Der er først 
kørt en simulering i VISSIM for at sammenligne før- og efter situationen ved lukningen af 
Tømmerupvej. 
 

 

Tabel 19 Sammenligning af kølængder i basis med kølængder hvor trafikken er flyttet 
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Gennemsnitlig kølængde,
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Ganske som for morgenspidstimen vil eftermiddagsspidstimen give en betydelig øgning i 
kølængderne for Kirstinehøj.  
 
 

Vejben og svingbevægelse 
Løsningsforslag 2B 

Basis Med flyttet trafik 

Kirstinehøj  Højre 31,27 709,26 

Kirstinehøj  Lige ud 45,24 718,72 

Kirstinehøj  Venstre 48,72 720,31 

Englandsvej nordgående  Højre 24,65 30,59 

Englandsvej nordgående  Lige ud 25,16 23,57 

Englandsvej nordgående  Venstre 38,13 21,72 

Ugandavej  Højre 25,98 25,59 

Ugandavej  Lige ud 26,94 25,77 

Ugandavej  Venstre 44,04 28,28 

Englandsvej sydgående  Højre 10,50 8,69 

Englandsvej sydgående  Lige ud 12,04 10,81 

Englandsvej sydgående  Venstre 38,05 37,25 
Tabel 20 Middelforsinkelse og serviceniveau i krydset Englandsvej / Ugandavej / Kirstinehøj, eftermiddagsspidstimen 

Kirstinehøj ender på et serviceniveau F, betegnet som ”trafikalt sammenbrud”.  De andre 
vejgrenes serviceniveauer betegnes som A, B og C hvilket er tilfredsstillende. Som det var 
gældende i morgenspidstimen, undersøges nu hvilket tiltag der kan aflaste Kirstinehøj og 
frembringe et serviceniveau i krydset som er acceptabelt. Første tiltag er, ganske som i 
morgenspidstimen, at tilføje et venstresvingsspor fra Kirstinehøj. 
 

 

Tabel 21 Kølængderne efter tilføjelse af et venstresvingsspor, eftermiddagsspidstimen. 

Tilføjelsen af et venstresvingsspor nedbringer kølængderne på de berørte vejgrene. 
Kølængderne er stadig store også i forhold til basis og det må derfor betragtes ikke at være 
tilfredsstillende. 
Et kig på middelforsinkelserne bekræftet dette. Der er stadig et serviceniveau F for 
Kirstinehøj, hvilket betragtes som værende et trafikalt sammenbrud. For de andre vejgrene 
ser situationen tilfredsstillende ud. 
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Vejben og svingbevægelse 
Løsningsforslag 2B 

Med flyttet trafik Med 
venstresvingsspor 

Kirstinehøj  Højre 709,26 93,95 

Kirstinehøj  Lige ud 718,72 102,94 

Kirstinehøj  Venstre 720,31 112,52 

Englandsvej nordgående  Højre 30,59 26,15 

Englandsvej nordgående  Lige ud 23,57 21,88 

Englandsvej nordgående  Venstre 21,72 23,90 

Ugandavej  Højre 25,59 29,56 

Ugandavej  Lige ud 25,77 29,83 

Ugandavej  Venstre 28,28 30,80 

Englandsvej sydgående  Højre 8,69 15,09 

Englandsvej sydgående  Lige ud 10,81 17,10 

Englandsvej sydgående  Venstre 23,45 29,65 
Tabel 22 Middelforsinkelse og serviceniveau i krydset Englandsvej / Ugandavej / Kirstinehøj, eftermiddagsspidstimen med 

venstresvingsspor. 

Det næste som er undersøgt, er en situation med 1 højresvingsspor, 2 venstresvingsspor og 
1 ligeud spor i tilfarten fra Kirstinehøj. 2 venstresvingsspor indebærer samtidigt, at der på 
det første sydgående stykke på Englandsvej syd for krydset, ligeledes vil være 2 spor i 
frafarten. Ydermere skal der i tilfarten på Englandsvej nord for krydset ligeledes være 2 
ligeud gående spor, så der i alt nord for krydset i sydgående retning vil være 1 
højresvingsspor, 2 ligeud spor og 1 venstresvingsspor.  

 

Tabel 23 Kølængder for 2 venstresving- og 1 højresvingsspor. 

Som figuren viser, er det tydeligt at kølængderne nedbringes for de venstresvingende og de 
ligeud kørende. Kølængden for de højresvingende stiger i forhold til situationen med 2 
højresvingsspor, hvilket var forventet. 
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Vejben og svingbevægelse 
Løsningsforslag 2B 

Med flyttet trafik Med 1 højresving og 
2 venstresving 

Kirstinehøj  Højre 709,26 31,16 

Kirstinehøj  Lige ud 718,72 26,12 

Kirstinehøj  2 x Venstre 720,31 24,97 

Englandsvej nordgående  Højre 30,59 27,42 

Englandsvej nordgående  Lige ud 23,57 21,36 

Englandsvej nordgående  Venstre 21,72 19,83 

Ugandavej  Højre 25,59 48,48 

Ugandavej  Lige ud 25,77 48,49 

Ugandavej  Venstre 28,28 39,41 

Englandsvej sydgående  Højre 8,69 10,93 

Englandsvej sydgående  2 x Lige ud 10,81 11,90 

Englandsvej sydgående  Venstre 23,45 25,65 
Tabel 24 Middelforsinkelse og serviceniveau i krydset Englandsvej / Ugandavej / Kirstinehøj, eftermiddagsspidstimen med 1 

højresvingsspor og 2 venstresvingsspor 

Middelforsinkelserne viser, at trafikken i denne situation vil kunne afvikles nogenlunde 
tilfredsstillende. Ugandavej’s serviceniveau stiger til D, nogle forsinkelser. Dette sker 
primært på grund af den generelle trafikafvikling i krydset. De 2 venstresvingsspor i tilfart 
fra Kirstinehøj er lavet som bundne venstresving. Det vil sige at signalprogrammet i 
simuleringen er lavet sådan, at trafikken afvikles i følgende 3 faser. 

• 1. fase er trafikken på Englandsvej. Når nordgående trafik får rødt, fortsætter 
sydgående trafik i en vis tid endnu. Samtidig gives der førgrønt for højresvingende 
fra Kirstinehøj.  

• 2. fase er trafikken fra Kirstinehøj. Den afvikles separat på grund af de to 
venstresvingsspor. 

• 3. fase er Ugandavej. 

Signalet er opbygget som værende trafikstyret, med mulighed for forlængelse i de 3 faser. 
 
I alle eftermiddags scenarier er der en stor trafikstrøm fra den første sidevej øst for 
Englandsvej / Ugandavej / Kirstinehøj krydset. Det vurderes at denne trafik selv finder ud af 
at fordele sig på de tre forskellige sideveje, hvis der opstår problemer med at komme ud på 
Kirstinehøj i eftermiddagsmyldretiden. Meget af trafikken er kunder til detailhandlen som 
er udbredt på stedet. Det vurderes at disse handlende finder tidspunkter uden for 
myldretiden, når trafikstrømmen på Kirstinehøj intensiveres på grund af lukning af 
Tømmerupvej, som det er set andre steder. 
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7. SAMMENFATNING 
I forbindelse med etablering af et nyt stort erhvervsområde syd for Tømmerupvej, ønsker 
Tårnby Kommune at etablere en ny forbindelsesvej, som kan optage så meget af den nye 
trafik til erhvervsområdet som muligt. Det er også ønsket med denne nye forbindelsesvej at 
flytte så meget af den eksisterende trafik på Tømmerupvej gennem Tømmerup til den nye 
forbindelsesvej som muligt. 
 
I samarbejde med Tårnby Kommune har Sweco foreslået tre forskellige udformninger af 
denne nye forbindelsesvej, hvor de væsentligste forskelle på disse tre forslag består i 
krydsudformningen mellem Tømmerupvej og Kirstinehøj. 
 
I løsningsforslag 1 gives der direkte adgang fra det nye erhvervsområde mod Kirstinehøj 
og videre mod Englandsvej. For at skubbe eksisterende trafik fra Tømmerupvej mod 
Kirstinehøj, etableres der en shunt for den trafik der kommer fra øst, som således også 
slipper for at køre gennem det nye signalregulerede kryds. 
 

 

Figur 38: Vejudformning opbygget i VISSIM i løsningsforslag 1, set fra øst mod vest med simuleret trafik 

I løsningsforslag 2 kobles det nye erhvervsområde til det eksisterende kryds mellem 
Kirstinehøj og Tømmerupvej, mens den nye forbindelsesvej etableres som en sidevej til 
adgangsvejen til Kirstinehøj I. 
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Figur 39: Vejudformning opbygget i VISSIM i løsningsforslag 2, set fra øst mod vest med simuleret trafik 

I løsningsforslag 3 tages der udgangspunkt i de oprindelige plantanker for området, hvor 
den nye forbindelsesvej kobles på som en naturlig forlængelse af Tømmerupvej mod øst. 
Tømmerupvej gennem Tømmerupvej kobles på denne nye forbindelse som en sidevej i et 
nyt signalreguleret kryds. Det nye erhvervsområde kobles i et vigepligtsreguleret T-kryds 
på Tømmerupvej øst for det nye signalregulerede kryds. 
 

 

Figur 40: Vejudformning opbygget i VISSIM i løsningsforslag 3, set fra øst mod vest med simuleret trafik 

I Tabel 25 ses dagens trafikmængde på Tømmerupvej og Kirstinehøj umiddelbart øst for 
Englangsvej. Desuden er de beregnede trafikmængder på samme placeringer vist for de tre 
løsningsforslag, hvor trafikken først er fremskrevet 10 år, og hvor trafikken til/fra det nye 
erhvervsområde ”Kirstinehøj III” tilføjet vejnettet. Samlet set beregnes det, at trafikken på 
disse to veje stiger med 3.500-4.000 køretøjer i døgnet. 
 

Placering ÅDT, 2021 ÅDT, 2031 
forslag 1 

ÅDT, 2031 
forslag 2 

ÅDT, 2031 
forslag 3 

Tømmerupvej 7.000 5.800 7.400 4.600 

Kirstinehøj 6.500 11.700 10.000 12.300 
Tabel 25: Trafikmængder på Tømmerupvej og Kirstinehøj umiddelbart øst for Englandsvej i dagens situation 

samt i 2031 for de tre løsningsforslag 
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Sammenfatning for løsning 2B 
I tillæg til ovenstående sammenfatning af de tre løsningsforslag er der i forbindelse med 
løsning 2 blevet undersøgt mulige konsekvenser i krydset Englandsvej / Ugandavej / 
Kirstinehøj, ved lukning af Tømmerupvej ud mod Englandsvej.   
En lukning medfører en markant øgning af trafik gennem Kirstinehøj i både morgen og 
eftermiddagsspidstimen. Og med udgangspunkt i den foreslåede ombygning af krydset i 
løsningsforslag 2, er yderligere tiltag nødvendige for at kunne afvikle trafikken 
tilfredsstillende.  
 

 

Figur 41 Udklip fra VISSIM modellen som viser løsningsforslag 2B. 

Efter at have undersøgt forskellige tiltag, vurderes det, at følgende tiltag er nødvendige for 
en acceptabel trafikafvikling: 
 

• Englandsvej sydgående, nord for krydset udvides til 2 spor. Dette tiltag er 
nødvendigt for at forhindre venstresvingende i at blokere vejen for ligeudkørende 
og højresvingende trafik. 

• Englandsvej sydgående, syd for krydset udvides til 2 spor på en strækning af 150-
200 meter for at give plads til flettende trafik fra Kirstinehøj.  

• Kirstinehøj udvides yderligere, i forhold til løsningsforslag 2, med 2 
venstresvingsspor. 

• Signalanlægget tilpasses det bundne venstresving fra Kirstinehøj. 
• Det etableres en lomme til venstresvingende trafik, ved den første nordgående 

sidevej, øst for krydset. 
• Signalanlægget i det nye firbenede kryds ved det nye industriområde tilpasses, så 

det tilgodeser de to store trafikstrømme som opstår ved lukning af Tømmerupvej. 
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ANBEFALING 
Det beregnes, at 

• Løsningsforslag 1 reducerer trafikken gennem Tømmerup (-17%). 
• Løsningsforslag 2 forventes at øge trafikken gennem Tømmerup en smule (+6%). 
• Løsningsforslag 3 reducerer trafikken gennem Tømmerup mest (-34%).  

Alene ud fra opgavens overordnede mål, at fredeliggøre Tømmerup mest muligt, præsterer 
løsningsforslag 3 bedst af disse tre løsninger. 
 
Af VISSIM-simuleringerne i de tre løsningsforslag ses det, at 

• Løsningsforslag 1 kræver en betydelig ombygning af krydset 
Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej, og kan opnå et serviceniveau i dette kryds på 
”D”, som Sweco vurderer at være acceptabelt. 

• Løsningsforslag 2 kræver ingen ombygning af krydset 
Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej, og kan opnå et serviceniveau i dette kryds på 
”D”, alene ved hjælp af omprogrammering af signalanlægget. Dette serviceniveau 
vurderer Sweco at være acceptabelt. 

• Løsningsforslag 3 kræver en betydelig ombygning af krydset 
Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej, og kan således opnå et serviceniveau i dette 
kryds på ”E”, som Sweco vurderer ikke at være acceptabelt. 

I resten af vejnettet ses ingen betydende problemer med trafikafviklingen. 
 
Ud fra serviceniveauet og trafikafviklingen alene, vurderes løsningsforslag 1 og 2 at være 
acceptable, mens løsningsforslag ikke vurderes acceptabelt. 
 
Samlet set anbefaler Sweco, med udgangspunkt i de opstillede forudsætninger, at arbejde 
videre med løsningsforslag 1, da trafikken gennem Tømmerup reduceres og der kan opnås 
en acceptabel trafikafvikling. 
 
Ved hjælp af udformningen af krydsningen mellem Tømmerupvej og den nye 
forbindelsesvej ved Kirstinehøj samt opkoblingen mod det nye erhvervsområde er det 
muligt at styre trafikstrømmene gennem og nord om Tømmerup. For meget trafik på 
Kirstinehøj kan dog være med til at forringe trafikafviklingen i krydset med Englandsvej for 
meget. 
 
Disse beregninger er foretaget med baggrund i en fuld udbygning af Kirstinehøj III med 
samlet set 113.000 etagemeter erhverv.  
 
Da udformningen i løsningsforslag 3 bedst reducerer trafikken gennem Tømmerup, foreslår 
Sweco at beholde denne løsning, hvis det enten vurderes at Kirstinehøj III udvikles med 
færre etagemeter erhverv, eller hvis der åbnes op for muligheden for at have en ekstra 
adgangsvej til Kirstinehøj III direkte mod Englandsvej syd for Tømmerup. 
 
I tillæg til disse vurderinger skal der ses nærmere på trafiksikkerheden i de tre 
løsningsforslag, da antallet af kryds og krydsudformninger performer forskelligt i forhold til 
de bløde trafikanter kontra biltrafikken. Samlet set vurderes disse tre løsningsforslag dog at 
have en god overordnet trafiksikkerhed. 
 
Som opsamling på det ekstra løsningsforslag 2B, kan der opnås et serviceniveau D, hvis der 
foretages markante udbygninger af Krydset Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej samt at 
Englandsvej udbygges til to sydgående spor nord for krydset samt på de første 150 til 200 
meter syd for krydset. 
Det beregnes og vurderes således at trafikken godt kan afvikles tilfredsstillende i området 
med en lukning af Tømmerupvej, hvis infrastrukturen udbygges tilstrækkeligt hertil. 
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8. DET VIDERE ARBEJDE 
Til det videre arbejde opstiller her et overordnet anlægsoverslag for de tre løsningsforslag, 
og der opstilles en tidsplan for det videre forløb, bestående af udarbejdelse af 

• Dispositionsprojekt 
• Myndighedsbehandling 
• Hovedprojekt 
• Udbudsproces 
• Anlægsfase 

ANLÆGSBUDGET 
 
Anlægsoverslag i de tre scenarier opstillet over for hinanden. 
 

 Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 

Øst    

    Anlæg 12.600.000 8.100.000 16.300.000 

    Signalteknik 500.000 500.000 500.000 

Vest    

    Anlæg 3.800.000 - 3.800.000 

    Signalteknik 150.000 35.000 150.000 

    

Sum 17.050.000 8.635.000 20.750.000 
Tabel 26: Anlægsoverslag for de tre opstillede løsningsforslag 

I ovenstående anlægsoverslag er der indregnet omkostninger til etablering af adgang til det 
nye erhvervsområde, men ikke selve adgangsvejen ind i området, da det på nuværende 
tidspunkt ikke er besluttet hvordan erhvervsområdet skal indrettes med interne køreveje. 
 
Overslaget indeholder ny forbindelsesvej, ændring af vejtilslutninger ved Tømmerupvej, 
opgradering af eksisterende signalanlæg og etablering af nye vigepligtsregulerede kryds og 
signalanlæg i øst. 
 
Til anlægsarbejderne er der lagt 10% oveni til etablering af arbejdsplads og 30% til 
uforudsete omkostninger og tillægsarbejder. 
 
Overslaget indeholder ikke jordklassifikation, ekspropriations arbejder, 
deponeringsafgifter, bygningsnedrivning og beplantningsarbejder. 

TIDSPLAN 
I nedenstående oversigt er den overordnede tidsplan for det videre forløb opstillet. 
Samlet set vurderes projektet at kunne forberedes og udbydes på ca. 125 arbejdsdage og 
udføres på ca. 85. Det vil dog variere afhængig af hvilket projekt der vælges, da omfanget i 
de enkelte løsningsforslag varierer en del. Denne tidsestimering er afhængig af hvilken 
bemanding der sættes på opgaven. 
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Hovedopgave Delopgave Tidsforbrug Tidsforbrug 

Projektering   99 dage 

 Projektopstart 3 dage  

 Dispositionsforslag 18 dage  

 Myndighedsprojekt 21 dage  

 Myndighedsgodkendelse 30 dage  

 Hovedprojekt 30 dage  

Udbudsperiode   26 dage 

 Tilbudsperiode 15 dage  

 Tilbudsevaluering 1 dag  

 Stand still 10 dage  

 Kontraktforhandling 2 dage  

Udførelse   85 dage 

    

Samlet   210 dage 
Tabel 27: Forslag til tidsplan for det videre forløb. 

Den interne myndighedsbehandling hos Tårnby Kommune er sat til 30 dage, men vurderes 
bedst af kommunen. 
 
Et bud på en detaljeret tidsplan vedlægges som bilag til denne rapport. 
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