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Indledning
Dato 14-04-2020

Aabenraa Kommune har bedt Rambøll analysere de trafikale konsekvenser og
mulige afværgeforanstaltninger i forbindelse med planlægningen af et nyt
erhvervsområde vest for motorvej E45.
Kommunen planlægger et erhvervsområde på ca. 200 ha. inkl. perspektivområde
på ca. 65 ha. Området får primær vejadgang til Tøndervej vest for TSA 75, Bov,
på motorvej E45. I den nuværende situation er området desuden planlagt med en
vejforbindelse på tværs af E45 med tilslutning til krydset Omfartsvejen/
Kejsergade. Effekten og anlægssummen af denne vejtilslutning ønskes undersøgt
i nærværende analyse, idet det formodes, at den trafikale effekt er begrænset.
Trafikanalysen omfatter følgende delanalyser:
•
•
•
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Trafikale tiltag ved fuld realisering af erhvervsområdet i år 2040
Erhvervsområdets udbygningspotentiale indenfor nuværende
infrastruktur
Kejsergades forlængelses trafikale effekt på TSA 75, Bov samt
anlægsoverslag på overføringen over motorvejen

Analysen udarbejdes gennem beregning af forventet fremtidig trafik til og fra
erhvervsområdet samt gennem opstilling af en række trafiksimuleringer og
følsomhedsberegninger. Dette notat indeholder beskrivelse af de opstillede
forudsætninger samt resultatet af de gennemførte simuleringer til besvarelse af
ovenstående delanalyser.
Trafiksimuleringerne omfatter rampekrydsene ved TSA 75 samt de to
nærliggende rundkørsler hhv. øst og vest for rampekrydsene. Følgende
simuleringsmodeller er udarbejdet i VISSIM:
•
•
•

Eksisterende situation
År 2040 uden erhvervsområdet (basis 2040)
År 2040 med erhvervsområdet (udbygget 2040)
Rambøll Management Consulting
A/S
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Der er desuden gennemført en række følsomhedsberegninger, hvor trafikmængderne er justeret
svarende til delvis udbygning af erhvervsområdet og i forskellige årstal. Det vil kun være
hovedkonklusionerne fra følsomhedsberegningerne, som er gengivet i dette notat.
På nedenstående figur 1 er det planlagte erhvervsområde vist (lilla) ligesom det analyserede vejnet er
gengivet (rødt).

Erhvervsområde
(200 ha)

TSA76,
Padborg
Figur 1: Placering af erhvervsområde (lilla) og analyseret vejnet rødt).
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Sammenfatning

Den trafikale analyse viser, at det er nødvendigt at foretage ombygninger af alle fire lokaliteter på
analysevejnettet frem mod 2040 ved fuld udbygning af erhvervsområdet. Det er nødvendigt at
ombygge de to rundkørsler til signalregulerede kryds og samtidig nødvendigt at signalregulere de to
rampeanlæg herunder foretage mindre udbygninger.
Foretages disse ud- og ombygninger viser analysen, at der kan opnås en fuldt ud tilfredsstillende
trafikafvikling, selv ved en fuld udbygning af erhvervsområdet vest for E45. Ingen trafikanter i de fire
kryds forsinkes mere end svarende til serviceniveau D og køopbygningerne holdes på et niveau, hvor
der kun er kortere perioder med tilbagestuvning.
På baggrund af følsomhedsanalyser af trafikafviklingen på dagens vejnet, kan det konstateres at der vil
være behov for om- og udbygning af vejnettet allerede frem mod 2030, hvis det samtidig forudsættes
at 30-40 % af det nye erhvervsområde realiseres. Frem mod 2040 vil der således være en
”overbelastning” af den eksisterende infrastruktur, med den generelle trafikale vækst fra 2030 til 2040
samt den resterende del af udbygningen af erhvervsområdet.
Følsomhedsanalyserne viser desuden, at selv hvis der ikke sker realisering af erhvervsområdet, vil der
være behov for ombygning af rundkørslen Omfartsvejen/Tøndervej om 15-20 år og dermed stadig inden
prognoseåret 2040.
Trafikmodelberegninger viser at etablering af Kejsergades forlængelse vil aflaste områdets tilslutning til
Tøndervej (Skandinavienvej) og det vestlige rampekryds i tilslutningsanlæg 75, hvorimod forlængelsen
ikke vil have nævneværdig effekt på trafikintensiteten i det østlige rampekryds eller på krydset
Tøndervej/Omfartsvejen.
Aflastningen af det vestlige rampekryds vil være på maksimalt ca. 30 % og sandsynligvis lavere, hvilket
ikke vil være tilstrækkeligt til, at behov for ud- og ombygninger af rampekrydsene og den eksisterende
infrastruktur frem mod 2040 kan undgås. Aflastningen vil dog formentlig kunne reducere
udbygningsbehovet i det fremtidige signalanlæg ved Skandinavienvej/Tøndervej, men det vurderes ikke
at have en betydende effekt på signalanlæggene i rampekrydsene.
Trafikken på Kejsergade ved realisering af forlængelsen afhænger af, hvor meget vejen vil aflaste, Ved
en maksimal aflastning på 30% og ved en fuld udbygning af udviklingsområdet, viser beregninger, at
der på Kejsergade vil være en årsdøgntrafik på maksimalt ca. 1.300 køretøjer.
Det er vurderet, at den eksisterende infrastruktur kan afvikle trafikken tilfredsstillende frem til mellem
2030-2035 under forudsætning af en generel trafikvækst, realiseringen af erhvervsområdet på 30-40%
samt under forudsætning af, at 15-20% af trafikken fra området benytter Kejsergade. Ombygningen af
den eksisterende infrastruktur kan således udsættes i ca. 5 år, hvis Kejsergades forlængelse realiseres.
En vurdering af rejsetider viser, at der vil være en maksimal besparelse på 3 min. pr. køretøj, alt
afhængig af destination, til og fra erhvervsområdet, hvis forlængelsen af Kejsergade realiseres.
Effekten af Kejsergade skal ses i sammenhæng med et anslået anlægsoverslag på 47-51 mio. kr. inkl.
projektering (15%) og usikkerhedstillæg (20%), hvor fysikestimatet alene for selve vejanlægget udgør
ca. 21 mio. kr. og for broanlægget 14-17 mio. kr.
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Forudsætninger

Vissim simuleringerne er opbygget med parameterindstillinger svarende til anbefalingerne i
Vejdirektoratets vejregel for mikrosimuleringer. Der er alene simuleret på eftermiddagsspidstimen, da
trafikintensiteten er større end i morgenspidstimen og derfor vurderes som worst case. I nedenstående
figur 2 kan vejnettet i simuleringerne ses med de to rampeanlæg ved TSA 75 samt forbindelsen til
henholdsvis Omfartsvejen og Skandinavienvej.

Figur 2: Illustration af vejnettet i Vissim simuleringerne.

For at beskrive servicemål for trafikafviklingen benyttes nedenstående definition i forhold til de
beregnede forsinkelser og køopbygninger i de respektive tilfarter. I resultattabeller fra kapacitetsberegningerne angives der et serviceniveau for trafikanternes forsinkelse i overensstemmelse med
definitionen i nedenstående tabel 1.
Serviceniveau
A
B
C
D
E
F

Middelforsinkelse i
Kryds med vigepligt
<10 sek.
10-15 sek.
15-25 sek.
25-50 sek.
50-70 sek.
>70 sek.

sekunder pr. køretøj
Signalreguleret kryds
<10 sek.
10-20 sek.
20-35 sek.
35-60 sek.
60-100 sek.
>100 sek.

Tabel 1: Definition af serviceniveau på baggrund af trafikanternes middelforsinkelse i det enkelte
tilfartsspor.
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3.1 Eksisterende trafik
Trafikken er i 2019 talt af Aabenraa Kommune i de fire kryds der indgår i analysen ligesom Aabenraa
Kommune har gennemført slangetællinger i nærområdet i 2020.
Af tællingerne fremgår det, at den talte trafik i de fire kryds, er større i eftermiddagsspidstimen end i
morgenspidstimen ligesom trafikken til udviklingsområdet også forventes at være markant større i
eftermiddagsspidstimen. Det er derfor valgt kun at fokusere på eftermiddagsspidstimen i analyserne,
idet trafikafviklingen i eftermiddagsspidstimen derved vil være bestemmende for udformningen af det
fremtidige vejnet.
Den talte svingtrafik fra 2019 fremgår af figur 3 til figur 6, for henholdsvis rundkørslen ved
Skandinavienvej, det vestlige rampekryds, det østlige rampekryds og rundkørslen ved Omfartsvejen.

Figur 3: Talt svingtrafik i eftermiddagsspidstimen i 2019 i rundkørslen ved Skandinavienvej.
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Figur 4: Talt svingtrafik i eftermiddagsspidstimen i det vestlige rampekryds.

Figur 5: Talt svingtrafik i eftermiddagsspidstimen i 2019 i det østlige rampekryds.
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Figur 6: Talt svingtrafik i eftermiddagsspidstimen i 2019 i rundkørslen ved Omfartsvejen.

3.2 Trafikalt grundlag i prognoseåret
Frem mod 2040 er den talte trafik i de fire kryds, fremskrevet med 1 % pr. år svarende til i alt 23,2 %.
Dertil kommer det planlagte udviklingsområde på i alt 200 ha, hvoraf det forventes, at 160 ha udlægges
til transporterhverv ved Skandinavienvej, se figur 7. De resterende ca. 40 ha forudsættes som
uudnyttet randzone mod motorvejen, jernbanen og Tøndervej.
Det forventes at sammensætningen af de virksomheder der vil placere sig i det nye område, vil være
sammenlignelig med sammensætningen af de virksomheder der ligger i erhvervsområdet øst for
motorvejen markeret som referenceområde på figur 7. Det er forudsat, at trafikgenereringen i
referenceområdet kan anvendes til beregning af den forventede fremtidige trafik fra det nye
udviklingsområde.
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Erhvervsområde
(200 ha)

Referenceområde
(75,8 ha)

TSA76,
Padborg
Figur 7: Placering af nyt erhvervsområde (lilla) og referenceområde (rødt).

Referenceområdet øst for motorvejen har kun tre adgangsveje til det øvrige vejnet og det er derfor
muligt stort set at isolere trafikken herfra. Områdets størrelse (opgjort til 75,8 ha eller 758.143 m2) og
talt trafik på de tre adgangsveje er anvendt til at beregne turrater til anvendelse på udviklingsområdet.
Trafikken på de tre adgangsveje er i 2020 talt til en årsdøgntrafik (ÅDT) på i alt 2.052 køretøjer, hvilket
giver en turrate på 0,27 ture/døgn/100 m2 og ca. 0,04 ture/spidstime/100 m2. Disse turrater er
anvendt til beregning af den forventede fremtidige trafik til og fra udviklingsområdet. Beregningen
anslår at udviklingsområdet vil genere en årsdøgntrafik på 4.330 køretøjer og en spidstimetrafik på ca.
600 køretøjer.
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Udviklingsområdet er lagt ind i Aabenraa Kommunens trafikmodel med samme oplandsfordeling om
gennemsnittet af Padborgs øvrige erhvervsområder (erhvervszoner). Trafikmodellens beregnede
oplandsfordeling er gengivet i nedenstående tabel 2 og anvendt til at vurdere, hvorledes trafikken fra
udviklingsområdet vil fordele sig på vejnettet.
Destination

Andel i %

Mod syd på motorvejen
Mod syd ad Omfartsvejen

35 %
9%

Mod øst ad Tøndervej

31 %

Mod nord på motorvejen

16 %

Mod nord ad Hærvejen

3%

Mod vest ad Tøndervej

6%

Total

100%

Tabel 2: Fordeling af trafikken fra det nye udviklingsområde, opstillet på baggrund af trafikmodeludtræk.

Den beregnede spidstimetrafik om eftermiddagen fra udviklingsområdet er lagt ud på vejnettet vha.
ovenstående rutefordelingen.
3.3 Samlet trafik i prognoseåret
Den samlede trafik i de fire kryds, i 2040 bestående af den eksisterende trafik fremskrevet til 2040
samt den forventede fremtidige trafik til og fra udviklingsområdet, fremgår af figur 8 til figur 11.

Figur 8: Beregnet svingtrafik i eftermiddagsspidstimen i 2040 i krydset ved Skandinavienvej.
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Figur 9: Beregnet svingtrafik i eftermiddagsspidstimen i 2040 i det vestlige rampekryds.

Figur 10: Beregnet svingtrafik i eftermiddagsspidstimen i 2040 i det østlige rampekryds.
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Figur 11: Beregnet svingtrafik i eftermiddagsspidstimen i 2040 i krydset ved Omfartsvejen.
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Trafikale tiltag ved fuld realisering af erhvervsområdet i år 2040

For at analysere på behovet for ændringer i infrastrukturen til håndtering af den forventede fremtidige
trafik frem mod 2040 er trafikafviklingen i de enkelte kryds analyseret. Trafikanalyserne er gennemført
ved opstilling af simuleringsmodeller med udtræk af forsinkelser og kølængder for alle trafikstrømme.
Der er udtrukket 95%-fraktil af kølængden [m], gennemsnitlig kølængde [m] og gennemsnitlig
forsinkelse [s] over eftermiddagsspidstimen. 95%-fraktilen beskriver den kølængde, der kun
overskrides i 5% af spidstimen.
Vissim simuleringerne er opbygget for år 2040 som tidligere beskrevet og illustreret i figur 2 og består
således af de fire signalanlæg, der er forudsat på Tøndervej i 2040.

4.1 Nyt kryds ved Skandinavienvej/Tøndervej
I 2040 er det nødvendigt at ombygge den eksisterende rundkørsel til et 4-benet signalanlæg. Da der er
en stor udveksling imellem det nye erhvervsområde og E45 beliggende mod øst er der indarbejdet
dobbelt venstresving fra øst og dobbelt højresving fra udviklingsområdet (syd) mod øst. Der er separate
baner for alle de øvrige svingstrømme i krydset, med undtagelse af kombineret højre/ligeud fra vest og
kombineret venstre/ligeud fra syd. I nedenstående figur 12 ses en principillustration af den fremtidig
krydsudformning.

Figur 12: Principillustration af den fremtidige krydsudformning i krydset Skandinavienvej/
Tøndervej/Hærvejen i 2040.
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I nedenstående tabel 3 er simuleringsresultaterne for eftermiddagsspidstimen for krydset
Skandinavienvej/Tøndervej/Hærvejen i 2040 angivet.

Tøndervej øst

Hærvejen

Tøndervej Vest

Skandinavienvej

Gns
kølængde
[meter]

95% fraktil
kølængde
[meter]

Gns.
forsinkelse
[sek.]

Serviceniveau

Højre

6

29

25

C

Ligeud

19

62

29

C

Venstre

6

27

18

B

Venstre

9

37

41

D

Højre

0

2

16

B

Ligeud

0

3

36

D

Ligeud

8

32

20

B

Venstre

1

4

26

C

Højre

8

32

19

B

Højre

10

35

25

C

Ligeud

1

2

32

C

Venstre

1

6

3

A

Tabel 3: Simuleringsresultater for krydset Tøndervej/Hærvejen/Skandinavienvej i 2040.

Simuleringerne viser, at trafikken afvikles tilfredsstillende både hvad angår køopbygninger og
forsinkelser. Der er korte perioder med kø på op mod 70 meter i det gennemgående spor fra øst, hvilket
ikke vurderes at give risiko for tilbagestuvning til rampeanlægget der ligger cirka 150 meter mod øst.
De største forsinkelser i krydset er fra Hærvejen, hvor der er serviceniveau D for de venstresvingende
og for den gennemkørende trafik. De resterende trafikstrømme har alle serviceniveau C eller bedre.
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4.2 Signalregulering af vestlige rampekryds
Kapacitetsanalyserne viser behov for signalregulering det vestlige rampekryds for at få en
tilfredsstillende trafikafvikling i 2040 med et fuldt udbygget udviklingsområde.
Geometrisk er der forholdsvis minimale ændringer i krydset, hvor der kun tilføjes en højresvingsbane på
frafartsrampen fra nord. Ligeledes vil der sandsynligvis skulle sideudvides så der kan gøres plads til
etablering af skilleheller mellem svingbaner og gennemgående spor. I nedenstående figur 13 er en
illustration af den fremtidige krydsudformning gengivet.

Figur 13: Principillustration af den fremtidige udformning af det vestlige rampekryds.

I nedenstående tabel 4 er simuleringsresultaterne i eftermiddagsspidstimen for det vestlige rampekryds
i 2040 angivet.

Tøndervej øst
Frafartsrampe
Tøndervej vest

Gns
kølængde
[meter]

95% fraktil
kølængde
[meter]

Gns.
forsinkelse
[sek.]

Serviceniveau

Venstre

0

2

11

B

Ligeud

13

53

14

B

Venstre

22

79

47

D

Højre

4

25

24

C

Ligeud

11

56

14

B

Højre

7

37

15

B

Tabel 4: Simuleringsresultater for det vestlige rampekryds i 2040.
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Resultaterne viser, at der er en smule køopbygning i venstresvingssporet på frafartsrampen i korte
spidsbelastninger. Dette vil kunne resultere i, at der sker tilbagestuvning, så der spærres for
højresvingssporet. Dette vurderes dog ikke at være af en sådan størrelse, så det bliver problematisk for
trafikafviklingen.
Den venstresvingende trafik på frafartsrampen vil opleve en gennemsnitlig forsinkelse på 47 sekunder,
hvilket svare til serviceniveau D. De øvrige trafikstrømme i krydset afvikles med forsinkelser svarende
til serviceniveau C eller bedre.

4.3 Signalregulering af østligt rampekryds
Som det er tilfældet i det vestlige rampekryds, er det også nødvendigt at signalregulere det østlige
rampekryds. I forhold til den eksisterende geometri etableres der en højresvingsbane på frafartsrampen
fra syd samt en højresvingsbane fra øst mod tilfartsrampen.
I nedenstående figur 14 er en principillustration af den fremtidige krydsudformning gengivet.

Figur 14: Principillustration af den fremtidige udformning af det østlige rampekryds.

I nedenstående tabel 5 er simuleringsresultaterne i eftermiddagsspidstimen for det østlige rampekryds i
2040 angivet.
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Tøndervej øst
Tøndervej vest
Frafartsrampe

Gns
kølængde
[meter]

95% fraktil
kølængde
[meter]

Gns.
forsinkelse
[sek.]

Serviceniveau

Højre

6

32

15

B

Ligeud

29

133

23

C

Ligeud

6

40

9

A

Venstre

2

17

19

B

Højre

1

12

16

B

12

44

28

C

Venstre

Tabel 5: Simuleringsresultater for det østlige rampekryds i 2040.

I det østlige rampekryds sker der nogen køopbygning i det gennemgående spor fra øst. Køopbygningen
vil periodevis resultere i tilbagestuvning forbi højresvingsbanen. Køen skyldes, at venstresvingende fra
frafartsrampen er opprioriteret i signalstyringen, så tilbagestuvning på selve rampen undgås.
Køopbygningen vurderes ikke at give afviklingsproblemer i krydset, hvilket forsinkelserne også antyder.
Således afvikles alle trafikstrømme med et serviceniveau C eller bedre.
Af simuleringsresultater for de to rampekryds kan det ses, at der ikke opstår problemer med
tilbagestuvning, hverken i de gennemgående eller venstresvingssporene henover broen.
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4.4 Signalregulering af rundkørslen ved Omfartsvejen
Som det er tilfældet ved rundkørslen i krydset Skandinavienvej/Tøndervej, er det også nødvendigt at
ombygge rundkørslen i krydset Omfartsvejen/Tøndervej til et signalreguleret kryds. Krydset etableres
med separat svingbane for alle trafikstrømme i krydset og kan ses som principillustrationen i
nedenstående figur 15.
I forbindelse med ombygningen af rundkørslen til signalregulering, er det nødvendigt at flytte Lyrens
tilslutning til Tøndervej, så der skabes et regulært 3-benet signalanlæg. Lyren tilsluttes i stedet
Omfartsvejen ca. 200 meter syd for Tøndervej i et vigepligtsreguleret kryds.
Ombygningen af rundkørslen skyldes i mindre grad etableringen af det nye erhvervsområde vest for E45
men er i højere grad påkrævet som følge af den generelle trafikale vækst i området. Det er således kun
i mindre grad påkrævet på grund af den gennemkørende trafik på Tøndervej fra det nye
udviklingsområde vest for E45.

Figur 15: principillustration af den fremtidige krydsudformning i krydset Tøndervej/Omfartsvejen i 2040.
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I nedenstående Tabel 6 er simuleringsresultaterne i eftermiddagsspidstimen for det østlige rampekryds i
2040 angivet.

Tøndervej øst
Tøndervej vest
Omfartsvejen

Gns
kølængde
[meter]

95% fraktil
kølængde
[meter]

Gns.
forsinkelse
[sek.]

Serviceniveau

Ligeud

9

43

22

C

Venstre

9

43

44

D

Højre

1

8

7

A

Ligeud

23

74

41

D

Højre

50

203

21

C

Venstre

50

203

25

C

Tabel 6: Simuleringsresultater for krydset Omfartsvejen/Tøndervej i 2040.

I krydset vurderes der på baggrund af simuleringerne at opstå en del kø på selve Omfartsvejen mod
syd, hvor der i spidsbelastningen vil være op mod 200 meter kø. Dette betyder, at der i korte perioder
kan opstå tilbagestuvning ned til Lyrens nye tilslutning til Omfartsvejen. Forsinkelsen er derimod lille for
trafikken fra Omfartsvejen hvilket indikerer, at den opbyggede kø afvikles hurtigt.
På Tøndervej er køopbygningerne korte, men der er til gengæld lidt større forsinkelse svarende til et
serviceniveau D.
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5

Erhvervsområdets udbygningspotentiale indenfor nuværende infrastruktur

For at undersøge restkapaciteten af det eksisterende vejnet og dermed fastlægge en forventet
udbygningsgrad af erhvervsområdet, der vil kunne rummes med en tilfredsstillende trafikafvikling
indenfor den eksisterende infrastruktur, er der gennemført en række følsomhedsberegninger.
Følsomhedsberegningerne er gennemført ved hjælp af simuleringer for en række trafikscenarier, idet
både udbygningsgraden af erhvervsområdet og det generelle trafikniveau (den generelle vækst)
varierer alt efter prognoseår.
De to væsentligste følsomhedsberegninger beskrives i nedenstående.
•

Hvis den talte trafik fremskrives og udviklingsområdet ikke realiseres, vurderes trafikafviklingen
at blive uacceptabel om 15-20 år. Dette vil primært indtræffe i rundkørslen
Omfartsvejen/Lyren/Tøndervej og først senere i de øvrige kryds. I den situation vil der opstå
kødannelser i eftermiddagsspidstimen på Omfartsvejen, hvorved der holdes så meget trafik
tilbage, så det ikke er muligt at vurdere den reelle trafikafvikling i rampekrydsene.

•

Hvis den talte trafik i stedet fremskrives til 2030 og udviklingsområdet delvist realiseres,
vurderes trafikken at kunne afvikles tilfredsstillende såfremt 30-40% af udviklingsområdet
etableres. Hvis der etableres mere end dette, vurderes trafikafviklingen i lighed med den
ovenstående situation at blive uacceptabel på Omfartsvejen.

Resultatet af følsomhedsberegningerne afhænger naturligvis af niveauet for den generelle vækst
ligesom turraterne og typen af erhverv i det nye udviklingsområde også spiller en central rolle.

6

Kejsergades trafikale effekt på TSA 75, Bov

Det er undersøgt, i hvilken grad den planlagte forlængelse af Kejsergade på tværs af motorvejen til det
nye erhvervsområde kan forventes at aflaste rampeanlæggene i tilslutningsanlæg 75 på Tøndervej samt
krydsene Skandinavienvej/Tøndervej og Omfartsvejen/Tøndervej.
Tesen er, at en del af trafikken fra udviklingsområdet vil benytte Kejsergade i stedet for Tøndervej,
hvorved tilslutningsanlæg 75 aflastes og de opstillede udbygningerne bliver unødvendige.
Der er desuden gennemført en vurdering af rejsetider og forventede tidsgevinster for trafikanter til og
fra erhvervsområdet vest for motorvejen med og uden Kejsergades forlængelse.
Endelig er der opstillet et overordnet anlægsoverslag for Kejsergades forlængelse for både vejanlægget
og broanlægget. Anlægsoverslaget er sammensat af et fysikestimat (basisoverslag) samt tillæg for
projektering og planlægning samt usikkerhedstillæg.

6.1 Aflastningspotentiale
Udtræk fra Aabenraa Kommunes trafikmodel viser på baggrund af oplandsfordelingen og ruterne
beskrevet i tabel 2, at 91% af trafikken fra udviklingsområdet vil være at genfinde i det vestlige
rampekryds, hvis Kejsergade ikke forlænges. Dette reduceres til 56 % af trafikken i det østlige
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rampekryds, idet en stor del af trafikken fra området benytter motorvejstilkørslen mod syd. En stor del
af denne trafik kører fra igen i næste tilslutningsanlæg 76, Padborg.
Såfremt Kejsergade forlænges på tværs af motorvejen, vil 61% af trafikken fra udviklingsområdet
fortsat være at finde på Tøndervej i det vestlige rampekryds. Dette reduceres til 53 % af trafikken i det
østlige rampekryds.
Trafikmodellen beregner således, at cirka 30 % af trafikken fra erhvervsområdet maksimalt vil kunne
flyttes til Kejsergades forlængelse, såfremt det fulde potentiale kan udnyttes. Dette vurderes imidlertid
ikke tilfældet, da det forventes, at det primært vil være trafik fra den sydlige del af erhvervsområdet
der vil få nytte af den nye vejforbindelse mens trafik fra den nordlige del af området fortsat med fordel
vil søge mod Tøndervej. Den reelle aflastning vurderes således at ligge på mellem 15-20%. Trods
aflastningen af det vestlige rampekryds vil trafikken stort set være uændret i det østlige rampekryds og
i krydset Tøndervej/Omfartsvejen.
Selv ved en aflastning på op til 30 % i det vestlige rampekryds, viser de tidligere præsenterede følsomhedsberegninger, at dette ikke er tilstrækkeligt til, at en ombygning af rampekrydsene kan undgås.
Følsomhedsanalyserne viste, at der allerede i 2030 og med en udbygning på blot 30-40 % af det nye
erhvervsområde, vil være behov for udbygning af den eksisterende infrastruktur. Det betyder at
Kejsergades forlængelse både vil skulle aflaste det eksisterende vejnet svarende til 60-70 % af trafikken
fra erhvervsområdet samt, hvad der svarer til den generelle trafikvækst fra 2030 til 2040.
Selvom etableringen af Kejsergades forlængelse ikke fuldt ud vil overflødiggøre ombygning af
rampekryds og rundkørsler, vil den nye vejforbindelse muligvis kunne aflaste i en sådan grad, så
udbygningerne kan reduceres. Det vil således muligvis kunne ”spares” en højresvingsbane fra
Skandinavienvej og et af venstresvingssporene fra øst mod Skandinavienvej. De øvrige tiltag vurderes
ikke at kunne udelades, selv ved etablering af Kejsergades forlængelse.
Udover ovenstående vil der ved forlængelse af Kejsergade være en risiko for, at en del af trafikken fra
områderne øst for motorvejen vil benytte Kejsergades forlængelse som en genvej og køre igennem
udviklingsområdet, hvilket ikke vurderes ønskeligt.
6.2 Vurdering af eksisterende infrastruktur ved etablering af Kejsergade
Vurderingen af, hvor længe den eksisterende infrastruktur kan afvikle trafikken med trafikfremskrivning
til 2030, en realisering af 30-40% af udviklingsområdet samt en forlængelse af Kejsergade, er foretaget
med udgangspunkt i følsomhedsberegningerne i afsnit 5:
•

I en situation med trafikfremskrivning til 2030 og at udviklingsområdet ikke realiseres, vurderes
trafikafviklingen at blive uacceptabel om 15-20 år, svarende til år 2035-2040.

•

Hvis trafikken fremskrives til 2030 og 30-40% af området realiseres, er trafikafviklingen
tilfredsstillende indtil 2030. Realiseres en større andel af udviklingsområdet end de 30-40% vil
trafikken dog ikke være tilfredsstillende.

Af ovenstående ses det, at selve realiseringen af 30-40% af udviklingsområdet betyder, at den
eksisterende infrastruktur bør udbygges 5-10 år før det er nødvendigt i et scenarie uden
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udviklingsområdet. En forlængelse af Kejsergade vurderes at aflaste Tøndervej med ca. 15-20%.
Forlængelsen af Kejsergade vil betyde følgende i forhold til den eksisterende infrastruktur i området:
•

I en situation med trafikfremskrivning til 2030 og 30-40% af området realiseret og hvor 15-20%
af trafikken fra området benytter Kejsergade vurderes trafikken at afvikle tilfredsstillende indtil
2030-2035. Ombygningen af den eksisterende infrastruktur bør derfor alligevel ske mellem
2030 og 2035.

•

En anden situation er, at den eksisterende infrastruktur vil afvikle trafikken tilfredsstillende i
2030, hvis der i 2030 er realiseret 45-50% af udviklingsområdet.

Aflastningen betyder altså overordnet, at udbygningen af det omkringliggende vejnet kan udskydes i ca.
5 år i forhold til en situation, hvor Kejsergade ikke etableres.

6.3 Forventet fremtidig trafik på Kejsergade
Ved en forlængelse af Kejsergade på tværs af motorvejen vil 61% af trafikken fra erhvervsområdet som
tidligere nævnt søge mod Tøndervej, mens 30% vil søge ad Kejsergade, hvis det fulde potentiale af
Kejsergades forlængelse kan udnyttes. Under disse forudsætninger, samt at der ikke indregnes
gennemkørende trafik gennem udviklingsområdet, kan der på Kejsergade, ved en fuld udbygning af
udviklingsområdet, forventes en årsdøgntrafik på maksimalt ca. 1.300 køretøjer.
Som beskrevet tidligere vurderes det dog, at det primært vil være trafik fra den sydlige del af området,
der benytter den nye vejforbindelse. Dette svarer til ca. 15-20% af trafikken fra erhvervsområdet,
hvormed årsdøgntrafikken vurderes at ligge i intervallet 650-900 køretøjer pr. døgn.

6.4 Vurdering af rejsetider
Ved vurdering af Kejsergades forlængelse er der gennemført en vurdering af rejsetider. Der er derfor
vurderet på rejsetider med og uden en forlængelse af Kejsergade på følgende ruter:
•

Rute 1: Fra udviklingsområde umiddelbart syd for Tøndervej til umiddelbart syd for krydset
Omfartsvejen/Kejsergade.

•

Rute 2: Fra udviklingsområde umiddelbart vest for Kejsergades slutning til øst for motorvejen til
umiddelbart syd for krydset Omfartsvejen/Kejsergade.

Rejsetiderne er angivet i tabel 7.
Rute
Rute 1
Rute 2

Uden forlængelse af
Kejsergade
4,0 min
5,0 min

Med forlængelse af
Kejsergade
4,0 min
2,0 min

Tabel 7: Rejsetider på to forskellige ruter med og uden forlængelsen af Kejsergade.

Ovenstående rejsetider viser, at der vil være en maksimal besparelse på ca. 3 min. pr. køretøjer til og
fra erhvervsområdet hvis forlængelsen af Kejsergade realiseres. Rejsetidsbesparelsen opnås for
trafikanter, der umiddelbart kan benytte Kejsergade på tværs af motorvejen, mens der for trafikanter i
den nordlige del af udviklingsområdet vil være omtrent samme rejsetid som via Tøndervej men på en
mindre direkte vej gennem området.

21/22

Doc ID 1100037240-396001294-3

7

Anlægsoverslag

I det følgende er der beregnet anlægsoverslag på en forlængelse af Kejsergade, omfattende vejanlæg
og brokonstruktion på tværs af motorvejen. De anvendte forudsætninger er gengivet nedenstående.
Anlægsoverslaget på vejforlængelsen er baseret på følgende forudsætninger:
•
En vej med et tværprofil på 11 meter, herunder 2 kørespor á 3,5 meter og 2 kantbaner á 2
meter.
•
Kejsergades forlængelse er i alt regnet som 1,4 km fra omfartsvejen mod vest.
•
Der regnes med en overslagspris på 15 mio. kr. pr. km.
Anlægsoverslag for motorvejsbroen er baseret på følgende forudsætninger:
•
Det er en 2-fags bro
•
Broen anlægges over motorvej i drift, hvorfor den støbes i hævet position og herefter sænkes
•
Der er vinkelret skæring mellem overført vej og motorvejen.
•
Den samlede bredde af motorvejen (til skråningsfod under broen) er 41 m
•
Frihøjden er regnet til 4,63 m
•
Broens samlede længde er ca. 70 m
•
Kejsergades bredde på overføringen er 11 m
•
Broens bredde er regnet til 12 m
•
Broarealet er 840 m2
Det samlede anlægsoverslag er sammenfattet i tabel 8.
Anlægsoverslag
Vejforlængelse af Kejsergade
Motorvejsbro
Tillæg projektering (15%)
Tillæg usikkerheder (20%)
Anlægsoverslag ialt

21,0
14-17
5,3-5,7
7,0-7,6
47,3-51,3

mio. kr
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr
mio. kr.

Tabel 8: Anlægsoverslag for forlængelsen af Kejsergade samt etablering af motorvejsbro.
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