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INTRODUKTION
Byrådet har som mål,
at vi frem mod 2040 udnytter det store potentiale,
der ligger i den igangværende udvikling
af mange store projekter.
Kommuneplan 2013 s. 4
Køge Kommune forventes at vokse fra knap 60.000 indbyggere i 2016 til knap 70.000 indbyggere i 2028 – en befolkningstilvækst på ca. 16 %. En så markant befolkningstilvækst – på mere end tre
gange landsgennemsnittet – vil sammen med den planlagte udvikling i erhverv og arbejdspladser intensivere behovet for en velfungerende trafikinfrastruktur i kommunen.

De helt ekstraordinære vækstprognoser for Køge Kommune bør desuden følges op med en målrettet indsats for at sikre, at de mange nye boliger, arbejdspladser og destinationer planlægges med gode
muligheder for at vælge bæredygtige transportformer. Dels for at indfri transportpotentialerne i Køge Nord Station, S-togsnettet og regionalbanerne, og dels for at sikre, at flere biler på vejene ikke
skaber utrygge forhold for de lette trafikanter – og dermed en ond spiral som gør, at endnu flere vælger bilen.
Formålet med Forslag til strategisk trafikplan er derfor:





at
at
at
at

skabe overblik over udviklingsprojekterne
komme med anbefalinger til strategiske indsatsområder på kort og lang sigt
afdække muligheder og perspektiver i at udvikle trafikinfrastrukturen fremadrettet med afsæt i den kommende udvikling
foreslå, hvad der skal til for at fremtidssikre trafikinfrastrukturen i lyset af udviklingen – med særligt fokus på de store udviklingsprojekter.
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STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER
Overordnet peger strategien på fire særlige indsatsområder samt et løbende fokus på optimering og synergier, som tilsammen skal være med til at sikre, at trafikinfrastrukturen er rustet til en fremtid
med rivende udvikling i Køge Kommune – og dermed bidrage til indfrielsen af de store potentialer i den i gangværende udvikling.
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SAMMENHÆNG I KOMMUNEN
OG MELLEM TRANSPORTFORMER
Udviklingen i Køge Kommune er koncentreret langs fem radialer, hvor også
trafikflow er koncentreret både i dag og på sigt. Her er det vigtigt, at der er
fokus på, at borgerne i kommunen har mulighed for at transportere sig mellem
hjem og arbejde, skole/uddannelse, indkøb, fritidsformål m.m.
Udviklingsprojekter forandrer ikke alene byens fysik lokalt. I og med de skaber
nye arbejdspladser og muligheder for bosætning, skaber de også nye
destinationer og transportbehov, flytter trafikstrømme og påvirker
transportadfærden i kommunen.
I 2018 åbner Køge Nord Station i forbindelse med landets første
højhastighedsforbindelse mellem Ringsted og København og gode muligheder
for Parker og Rejs. Her fra bliver der også mulighed for viderekørsel ad ”Lille
Syd” mod Næstved, hvilket forventes at kunne flytte kollektivbrugere fra Køge
station til f.eks. Herfølge station. Strategien for perioden frem mod åbningen i
2018 fokuserer derfor primært på at sikre optimale forbindelser til de nye
trafikknudepunkter for borgere i hele Køge Kommune.
Eksempelvis mangler der i dag cykelstiforbindelser og attraktive busforbindelser
mellem Borup i vest og Køge by i øst – et behov, som vil blive endnu mere
udtalt, når Boligbyggeprogrammets planlagte nye boliger i Borup er en realitet.
Ligeledes giver de nye togforbindelser og de planlagte omlægninger af
busnettet anledning til at se på, hvordan man kan understøtte bedre
sammenhængende rejsekæder med god adgang til nemme skift mellem
eksempelvis bil og tog eller cykel og bus.
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MULIGHEDER FOR AT SKABE BEDRE SAMMENHÆNG I KOMMUNEN
OG MELLEM TRANSPORTFORMER








Intern ”Supercykelsti” ad Ringvejen og Københavnsvej til Køge Nord
Station
Bedre cykelforbindelse mellem Borup og Køge
+Way-forbindelse fra Hastrup over Køge C, Sjællands
Universitetshospital Køge, Ølby station og Campus til Køge Nord
Hurtigbusforbindelse mellem Borup og Køge
Hurtigbusforbindelse fra Strøby Egede, Ladeplads mfl. over Køge C til
Køge Nord Station
Parker og Rejs ved Herfølge og Tureby stationer
Ny vejforbindelse fra Hastrup til Ringstedvej
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DEN RIGTIGE TRAFIK PÅ DEN RIGTIGE VEJ
I 2018-2025 udvikles store erhvervsprojekter som Skandinavisk Transport
Center og den nye erhvervshavn
– projekter, som vil tiltrække og påvirke strømmene af tung trafik i
kommunen. Samtidig udvikles også nogle af kommunens mindre
erhvervsområder.
Dén udvikling stiller krav til intelligent trafikplanlægning, som sikrer, at den
tunge og gennemkørende trafik primært kører på de overordnede veje, som er
beregnet til det. På den måde kan der skabes fredelige og trygge bymiljøer,
hvor det er godt at bosætte sig og færdes, også for de lette trafikanter.
Derfor har strategien for perioden 2018-2025 fokus på at reducere
uhensigtsmæssig ”smutvejskørsel” ved hjælp af både lokale løsninger og
brede informationsindsatser.

MULIGHEDER FOR AT SIKRE DEN RIGTIGE TRAFIK PÅ DEN RIGTIGE
VEJ






Gennemgang af skiltning samt GPS-guidning af gennemkørende trafik
Undersøgelse af muligheder for at begrænse gennemkørende trafik på
mindre landeveje såsom Lundegårdsvej, Vollerslevvej og Lidemarksvej
Mulige omfartsveje:
 Nordøst for Borup
 Syd om Lille Skensved
Information og kampagner over for lokale virksomheder.
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DE STORE SAMMENHÆNGE
På længere sigt bør der sættes fokus på de store sammenhænge
– forbindelserne ind og ud af Køge Kommune. Et muligt tiltag kunne eksempelvis være en
supercykelstiforbindelser ind mod København, samt en ny vejforbindelse til den sydlige del
af Køge og til Stevnstrafikken. På det overordnede vejnet vil nye ramper og shunts kunne
forberede sammenhængen mellem motorvejene samt til en eventuel forbindelse under
Femern Bælt og en eventuel Ring V.

MULIGHEDER FOR AT SIKRE DE STORE SAMMENHÆNGE




Mulig ny vej til Stevnstrafikken
Motorvejs-shunts mellem E20 og E47
Supercykelsti mod København.
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HVERDAGSFORTÆLLINGER
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