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0 Indledning
Der er udarbejdet et dispositionsforslag, som har været fremlagt på borgermøde –
dette kaldes i nærværende tillæg for scenarie 0. Under høring af det udarbejdede
dispositionsforslag er der kommet mange og gode input fra borgerne. Der foreligger et samlet spørgsmål-svar notat, hvor samtlige spørgsmål er gennemgået og
besvaret. Der er en række som er fremhævet og viderebearbejdet med henblik på,
at tilvejebringe det bedst mulige grundlag til at træffe en politisk beslutning på.
Disse er:
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.
6.

Fordele og ulemper ved placering af indkørsel til Møllebankerne etape III
fra omfartsvejen
Ændringer i linjeføring mellem Ørninge og Ryeskovvej med henblik på at
forøge afstand til bebyggelser
Scenarie 1 + 1A: Tilpasninger i placering af tilslutningspunkter samt horisontalradier mv.
Scenarie 2 + 2A: Stitunnel ved Ørninge og deraf følgende ændring i kryds
opbygning
Scenarie 3: Kombination rundkørsel og prioriteret kryds
Stikrydsning ved Kløvestedvej 10 – økonomiske betragtninger mv.
Nedklassificering af Kløvestedvej
Trafiksanering af Ørningevej
4. ben i rundkørslen

1 Fordele og ulemper ved placering af indkørsel til Møllebankerne etape III fra omfartsvejen
Der er jf. lokalplan 1025 planlagt 2 adgange til boligområdet Møllebankerne etape
III. Rådgiver har ved flere lejligheder påpeget det uhensigtsmæssige i den sydlige
adgang markeret med den røde pil på nedenstående figur 1.1. Som led i anlæg af
adgangsvejen til Møllebankerne II i 2020 blev denne vejtilslutning anlagt. Dette
muliggør adgang til Møllebankerne III i forbindelse med anlægsarbejder i forbindelse med byggemodning af området, da trafik ad Ørningevej ønskes begrænset.
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Figur 1.1: Illustrationsplanskitse fra lokalplan 1025, som
viser forslag til udstykningsplan

I nedenstående skema er fordele og ulemper ved bevarelse af tilslutningen Møllebankerne etape III til omfartsvejen markeret med rød pil listet
Tabel 1.1: Fordele og ulemper
ved bevarelse af den sydlige
adgang til Møllebankerne
etape III

Emne

Trafiksikkerhed

Fordele ved vejtilslutning mod
omfartsvejen

Ulemper ved vejtilslutning mod omfartsvejen
Der er stor uheldsrisiko forbundet med
den indbyrdes lille afstand mellem sidevejstilslutningerne
Jf. vejreglerne kan det ikke accepteres
at der etableres 2 prioriterede vejkryds
med så relativ lille (~220 m) indbyrdes
afstand, der bør være min 500-700 meter imellem

Ingen

Den indbyrdes meget lille afstand medfører en potentiel øget uheldsrisiko

Økonomi

Mindre fordel - der spares en
udgift til opbrydning af allerede
etableret adgang til Møllebankerne etape III. Denne tjener
som byggepladsadgang under
byggemodningen, idet tung trafik ad Ørningevej skal undgås.

Såfremt vejen bevares som 60 km/t på
strækningen frem til Ørninge, er der behov for en hastighedsdæmpende foranstaltning i denne krydsning, så bevarelse af den sydlige indkørsel til Møllebankerne etape III fordrer etablering af
rundkørsel ved Ørninge. Dette er en
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Udgift til opbrydning af etableret adgang til Møllebankerne
etape III samt etablering af
sammenhængende støjvold
over den tidligere indkørsel beløber sig overslagsmæssigt til
230.000 kr. ekskl. moms.

binding i forhold til øvrige forslag for
den nordlige strækning af omfartsvejen.
Såfremt vejen skal opgraderes til 80
km/t på den pågældende strækning bør
der etableres kanalisering, hvilket er
betydeligt dyrere end opbrydning af
etableret adgang. Notat af 24. juni
2020, redegør for økonomien ved etablering af kanalisering
Udgiften til etablering af kanaliseringsanlæg beløber sig i meget grove træk til
4.600.000 kr. ekskl. moms.
Dette er inkl. beskyttelse i forbindelse
med for smalle sikkerhedszoner.

Lokalplan

Ingen ændring i lokalplan.

En lokalplansændring vil kunne håndteres indenfor 2-6 måneder.

Byggepladsadgang

Vejadgangen kan tjene som
byggepladsadgang uanset om
denne nedlægges efterfølgende.

Vejadgangen kan tjene som byggepladsadgang uanset om denne nedlægges efterfølgende.

Støj

Ingen

Intern
trafik

2 adgangsveje giver mulighed
for mindre intern trafik

Såfremt vejadgangen mod omfartsvejen
fastholdes, vil der være ”hul” i støjafskærmningen - hvilket kan medføre, at
enkelte dele af bebyggelsen sandsynligvis vil være støjbelastede. Niveau og
omfang heraf vil være afhængig af de
enkelte bygningers placering i f t adgangsvejen.
2 adgange åbner mulighed for ”smutvejs-kørsel”

Som det fremgår af skemaet er der flere ulemper ved bevarelse af Møllebankerne
III´s adgang til omfartsvejen Det anbefales derfor kraftigt at denne nedlægges når
byggemodning af området er udført og erstattes med den nordlige adgang fra den
fremtidigt forlagte Ørningevej.

2 Linjeføring mellem Ørninge og Ryeskovvej
Det udarbejdede dispositionsforslag – kaldet scenarie 0 er også beskrevet kort i
denne gennemgang. Der er under borgerinddragelsen indkommet mange ønsker
om og forslag til ændring af linjeføring samt placering og udformning af tilslutningspunkterne, ved henholdsvis Ørninge og Ryeskovvej. Forslag har haft til hensigt at øge afstand mellem omfartsvej og boliger m h p at reducere bl.a. trafikstøj.
Disse er samlet bearbejdet i dette afsnit.

2.1 Horisontalradier
Horisontalradierne – altså buen på vejen mellem de 2 tilslutningspunkter – har betydning for muligheden for overhaling, idet der er betydning for hvor langt bilisten
kan se langs vejen.
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Figur 2.1: Princippet for oversigtsforhold i en lang højredrejet kurve – stopsigt – fra Vejdirektoratets håndbog tracéring –
anlæg og Planlægning

Stopsigtlængden er den vejstrækning, som et køretøj, der kører med vejens dimensionerende hastighed, gennemkører fra det øjeblik, hvor en hindring er observeret, til køretøjet er bragt til standsning efter en normal, kraftig opbremsning.
Stopsigtlængden er derfor standselængden.
Når trafikanten er i stand til at se stopsigtlængden eller længere frem ad vejen, siges der at være stopsigt. Stopsigt skal forekomme overalt på enhver vej.
Der siges at være mødesigt, når to bilister, der kører imod hinanden i samme kørespor, kan nå at se hinanden og begge nå at standse, inden de når hinanden. At
der er mødesigt vil altså også sige, at en trafikants uhindrede sigtelinje ad vejen
mindst har en længde der er lig med mødesigtlængden. Sigtelinjen kan for eksempel være hindret af genstande i indersiden af en kurve.
Hvis der ikke er mødesigt svarende til den gældende hastighed på en vej skal
denne afstribes med spærrelinje mellem de to kørselsretninger.
På nye 2-sporede veje, hvor det er muligt at komme til at køre over i det modgående kørespor, skal der helst være mødesigt på det meste af vejen. Altså skal det
helst være muligt at se længere end mødesigtlængden frem ad vejen.
Der siges at være overhalingssigt, når en bilist kan se den vejstrækning, der skal
til, før en forsvarlig overhaling kan påbegyndes og gennemføres (eller afbrydes).
Overhalingssigtlængden stiger med hastigheden.

Tabel 2.1: Oversigt over nødvendige radius for opnåelse af
de forskellige sigtelængder

Hastighed

Radius overhalingssigt

Radius mødesigt

Radius stopsigt

80 km/t

8200 m

825 m

475 m

60 km/t

5800 m

325 m

275 m
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2.2 Trafiksikkerhed
Som det fremgår af foran stående er det ikke et krav, at der etableres mødesigt
på vejen, men det har stor betydning for trafiksikkerheden. Såfremt der kun etableres stopsigt betyder det, at der er overhalingsforbud på hele strækningen- det er
der også på store dele af den øvrige omfartsvej, men der kører en del landbrugskørertøjer, så dette er en sikkerhedsrisiko, idet landbrugskøretøjer har meget lavere hastighed end den tilladte og trafikanter derfor fristes til at køre forbi landbrugskøretøjerne og derfor overhale uhensigtsmæssigt. Alternativt skal hastighedsbegrænsningen nedsættes til 60km/t, så er der mødesigt ved samme radius som stopsigt for 80 km/t. Beslutningen om hastighedsnedsættelse er en politisk beslutning.
Den faktiske hastighed på vejen har også betydning for trafiksikkerheden. Både på
Vestre Ringvej fra Nørre Dalby til rundkørslen ved Møllevej (1,8 km) og på Ryeskovvej/Bregentvedvej fra Borup til Osted (ca. 6 km) er hastighedsbegrænsningen
overvejende 80 km/t, men erfaringsmæssigt er hastigheden noget højere.
Etablering af rundkørslerne vil virke hastighedsbegrænsende og dermed sænke
støjbelastningen for de omkringliggende boliger samt højne trafiksikkerheden dels
i kryds og dels generelt langs vejen. Denne virkning er uanset om der vælges 80
km/t eller 60 km/t langs den pågældende strækning. Desuden vil rundkørselsløsningen virke hastighedsnedsættende såvel for trafikanter på omfartsvejen som
trafikanter, der søger ind i Borup, hvor rundkørsler vil virke som byporte.

2.3 Scenarie 0: Oprindeligt dispositionsforslag
I det oprindelige dispositionsforslag er forskellige alternativer til krydsløsninger
samt nedgravet vej ved Ørninge behandlet.
Den overordnede anbefaling med afsæt i dispositionsforslaget er, at der etableres
en omfartsvej med 2 rundkørselsløsninger i krydsningspunkterne dels ved Ryeskovvej og dels ved Ørninge. Disse er placeret - for den sydliges vedkommende i henhold til lokalplansforslaget samt - for den nordliges vedkommende - bedst
muligt anlægsteknisk i forhold til jernbanebro og moseområde.
Hovedårsagen til at der anbefales en løsning med 2 rundkørsler er trafiksikkerhed.
Der er dels krydsning mellem bløde og hårde trafikanter i de 2 placeringer og dels
er der en erfaring for at hastigheden langs omfartsvejen uden rundkørselsløsningerne vil være højere end de skiltede 80 km/t – denne erfaring underbygges af
det oplevede langs de eksisterende strækninger.
De anbefalede rundkørsler er den sikreste krydsningsmulighed i niveau. Der er tale
om rundkørsel med cykelstierne placeret i eget tracé. Det vil sige at cykelstierne
er trukket fri af kørebanen og ligger i dette forslag ca. 10 meter fra bilernes cirkulationsareal i rundkørslen.
Det er markeret med blå farve på nedenstående skitse, figur 2.2, hvor cyklisterne
skal færdes.
Krydsningen af selve omfartsvejen sker i tilfarterne til rundkørslen, hvor bilerne er
nede i fart og trukket tilbage i forhold til selve indkørslen i rundkørslen. Der tænkes etableret krydsningsheller ved de to røde pile. Dette sikrer at cyklister kun
skal krydse et spor af gangen. Som det fremgår, er der hajtænder på cykelstierne,
det vil sige at cyklisterne har ubetinget vigepligt for biltrafikken.
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Figur 2.2: Tabel fra Vejdirektoratets Håndbog ”Autoværn og
tilhørende udstyr, rev. Nov.
2007”, som viser krav til
bredde af sikkerhedszone på
lige vej og i yderside af horisontalkurver i plant terræn

Horisontalradius mellem de 2 rundkørsler er valgt i henhold til størst mulig reduktion af sikkerhedszone på ydersiden af horisontalradius og for overholdelse af mødesigt på vejen.

Figur 2.3: Tabel fra Vejdirektoratets Håndbog ”Autoværn og
tilhørende udstyr, rev. Nov.
2007”, som viser krav til
bredde af sikkerhedszone på
lige vej og i yderside af horisontalkurver i plant terræn

Den anbefalede løsning fra dispositionsforslaget fremgår af nedenstående figur
2.3.
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Figur 2.4: Scenarie 0 – Borup
omfartsvej (rundkørsler fra dispositionsforslaget)

Som det fremgår af figur 2.8 i afsnit 2.4 er afstanden fra skel til midterlinje kørebane ca. 20 meter, hvilket svarer til ca. 15 meter til kørebanekant. Dette er tilsvarende afstandene mellem eksisterende bebyggelse Møllebankerne etape I og den
nyligt opførte etape 1-3 af omfartsvejen, vist med sorte linjer på figur 2.3.

2.3.1

Økonomi
Den samlede pris i kr. ekskl. moms, for scenarie 0: det offentliggjorte bliver jf. dispositionsforslaget

Tabel 2.2: Samlet pris for
scenarie 1

Vejen

16.900.000

2.3.2

Rundkørsel Rye-

Rundkørsel Ør-

skovvej

ninge

5.080.000

3.700.000

Samlet

25.680.000

Opsamling
Det er den anlægsøkonomiske mest fordelagtige løsning, idet anlæg i moseområdet undgås.
Trafiksikkerhedsmæssigt er løsningen også anbefalelsesværdig, idet rundkørsler
med cykelstier i eget tracé er den mest trafiksikre krydsløsning i niveau. Begrundelse herfor er, at hastigheden er nedsat i krydsningen og trafikanttyper er adskilt.
Desuden øger rundkørslerne også trafiksikkerheden på omfartsvejen, hvor manøvrering i rundkørsler nødvendiggør lavere hastigheder end på strækninger uden
rundkørsler.

2.4 Scenarie 1: Tilpasninger i placering af tilslutningspunkter samt horisontalradier mv.
Der er indkommet mange ønsker om og forslag til at sikre en større afstand mellem det nordøstlige hjørne af bebyggelsen på Skovbrynet og omfartsvejen. Herunder er flytning af tilkoblingspunkterne både i den nordlige ende ved Ryeskovvej og
i den sydlige ende ved Ørninge blevet foreslået.
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Afstanden mellem vejen og bebyggelsen på Skovbrynet kan øges ved at ændre
horisontalradius mellem tilslutningspunkterne eller ved at flytte tilkoblingspunkterne længere mod nord (Ryeskovvej) og syd (Ørninge).

2.4.1

Placering af tilslutningspunkterne

2.4.1.1

Tilslutningspunkt ved Ryeskovvej
Tilslutningspunktet ved Ryeskovvej kan ikke flyttes ret meget mod nord grundet
de meget høje skråningsanlægge til jernbanebroen, på stedet. Nedenfor ses anlæggene på Ryeskovvej set fra skoven, hvor den gamle vej i skoven svinger 180o.

Figur 2.5: Foto, der viser påfyldningsskråningerne for eksisterende Ryeskovvej ved det
skarpe sving på vejen i skoven
på oversigtstegning er placering
og retning for foto vist

Der er desuden en mose mod nord og placering af rundkørslen her vil fordyre projektet betragteligt . På oversigtskitse i figur 2.5 er rundkørslen placeret så langt
mod nord, som det eksisterende vejanlægs geometri tillader.
Der er indlagt en kontrakurve med maksimal horisontalradius i forhold til kørselsdynamikken i videreførelsen af vejen over jernbanebroen. Afstanden mellem tilfarterne i rundkørslen er placeret således, at det dimensionsgivende køretøj kan
komme rundt samt at der kan etableres en passende forsætning af Ryeskovvej til
tilfarten i rundkørslen. Alle disse forhold er afgørende for placeringen af rundkørslen både i nordlig og østlig retning.
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Såfremt rundkørslen flyttes mod vest – ind mod eksisterende placering af Ryeskovvej, vil dette kun medføre en meget beskeden øget afstand til bebyggelsen på
Skovbrynet, da afstanden afhænger af horisontalradius på det nord-sydgående
vejstykke. Og som ovenfor angivet kan rundkørslen vanskeligt flyttes længere
mod øst, grundet tilfarternes placering i rundkørslen samt forsætningen af Ryeskovvej.
2.4.1.2

Tilslutningspunkt ved Ørninge
Tilslutningspunktet ved Ørninge er foreslået flyttet længere mod syd og samtidig
ønskes omfartsvejen nedgravet forbi Ørninge.

Figur 2.6: Det indsendte forslag
til ændring i tracering og placering af tilslutningspunkterne –
horisontalradius 500 meterhvilket udelukkende overholder
stopsigt eller dimensionsgivende hastighed 60 km/t

Det er undersøgt hvilke konsekvenser en flytning af rundkørslen mod syd vil have.
Flytningen vil nødvendiggøre en ændring af disponering af udstykningen Møllebankerne etape III – men uden det forøger afstanden til bebyggelsen på Skovbrynet
nævneværdigt Med hensyn til nedgravning af omfartsvejen under Ørningevej, hvor
de bløde trafikanter tænkes ført over omfartsvejen via en stibro, skal der jf. ”Cirkulære om vejregler for vejes geometri over og under broer”, være min 4,5 meters frihøjde. Dette medfører af rundkørslen skal placeres min. 80 meter syd for
Ørningevej for at vejen kan graves tilstrækkeligt ned. Længdeprofilet for omfartsvejen vil dermed blive uhensigtsmæssigt med forholdsmæssigt kraftige stigning
under Ørningevej ligesom en nedgravet vej op ad §3 vandhullet vil sandsynligvis
nødvendiggøre at dette nedlægges.
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Figur 2.7: Placering af rundkørsel syd for Ørningevej

2.4.2

Scenarie 1
Scenarie 1 er optegnet med fastholdelse af placeringen af de 2 rundkørsler ved
henholdsvis Ørninge og Ryeskovvej. Rundkørslerne har en hastighedsdæmpende
virkning og fremmer derfor trafiksikkerheden på strækningen mellem Ryeskovvej
og Møllevej.
Der kan dog optimeres på horisontalradierne mellem de 2 rundkørsler.

Figur 2.8: Scenarie 1 - Skitse
som viser ændret radius mellem de 2 tilslutningspunkter og
den mulige opnåede afstand

Den maksimale afstand, som kan opnås, såfremt kørselsdynamikken stadig skal
tilgodeses er ca. 65 meter fra skel til midterlinje kørebane (hvilket svarer til ca 60
meter fra skel til kørebanekant). Denne afstand svarer til stopsigt for 80 km/t,
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men mødesigt for 60 km/t. Såfremt den minimale horisontalradius til mødesigt
lægges ind, kan afstanden forøges ca. 15 meter i forhold til det oprindelige forslag.
Såfremt hastighedsgrænsen reduceres til 60 km/t vil den vandrette afstand til boligerne på Skovbrynet kunne øges med ca. 40 meter, men idet terrænet er kuperet
og omfartsvejen skal tilpasses den eksisterende jernbanebro vil vejanlægget måske samtidig skulle placeres på dæmning ved det §3-beskytttede å-løb. Hvis vejanlægget i medfør heraf får en højere placering end de nærmeste boliger på Skovbrynet, kan dette betyde en forøgelse af støjgenerne i området – hvilket selvsagt
er i modstrid med intensionerne. Først i forbindelse med detailprojektering af omfartsvejen kan den forventelige støjbelastning endelig afklares ved en støjberegning, som har til hensigt at sikre støjbegrænsende foranstaltninger, således at
grænseværdien ikke overskrides på eksisterende og planlagte boliger.

2.4.3

Scenarie 1A
Scenarie 1A tager udgangspunkt i, at rundkørslen ved Ryeskovvej er flyttet lidt
mod nord, ud i moseområdet. Med overholdelse af mødesigt (radius 825) og maksimal flytning af rundkørslen mod nord, kan der opnås ca. 50 meters afstand mellem skel for bebyggelsen i Skovbrynet og midterlinjen på omfartsvejen (ca. 45
meter mellem skel og kørebanekant). Dette er en meget lille forøgelse i forhold til
de relativt store ekstraomkostninger der må forventes som følge af fundering i
moseområdet - den orange skravering på nedenstående figur 2.9. Der henvises i
øvrigt til bilag 3.

Figur 2.9: Scenarie 1A - skitse
der viser den nordligste placering af rundkørslen samt mødesigt på strækningen mellem de
2 rundkørsler

2.4.4

Økonomi
For scenarie 1 bliver vejen ca. 35 meter længere, hvilket vil medføre en øget anlægsudgift på ca. 35 meter á 15.000kr. ~= 520.000 kr. ekskl. moms.
Den samlede pris i kr., ekskl. moms bliver således:

Tabel 2.3: samlede pris for
scenarie 1

Vejen

16.900.000

Rundkørsel Rye-

Rundkørsel Ør-

skovvej

ninge

5.080.000

3.700.000

Ekstra længde vej

Samlet

520.000

26.200.000
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For scenarie 1A skal tillægges yderligere overslagsmæssigt ca. 20% til ekstra fundering grundet placering i mosen, så den samlede pris i kr., ekskl. moms bliver:
Tabel 2.4: samlede pris for
scenarie 1A

Vejen

Rundkørsel Rye-

Rundkørsel Ør-

skovvej

ninge

Ekstra længde vej

Samlet

520.000

27.220.000

5.080.000 + ekstra
16.900.000

fundering
1.020.000

3.700.000

6.100.000

2.4.5

Opsamling
Fordelene ved scenarierne 1 og 1A er, at afstanden mellem vejen og de nærmeste
beboelser på Skovbrynet bliver øget i forhold til oprindelige forslag scenarie 0.
Ligesom i det offentliggjort dispositionsforslag sker vejtilslutninger i scenarie 1 og
1A i rundkørsler, som virker hastighedsdæmpende, hvilket har en stor betydning
for trafiksikkerheden dels langs omfartsvejen og dels i krydsningspunkterne. Der
bliver observeret betragtelige overskridelse af hastighedsbegrænsningerne på eksisterende dele af omfartsvejen, hvorfor det anbefales at etablere rundkørsler på
strækningen.
En væsentlig ulempe ved den størst mulige afstand til bebyggelsen Skovbrynet er,
at der på strækningen nødvendigvis skal være overhalingsforbud, hvilket er en
uheldsrisiko.
Det er de billigste løsninger, hvor der stadig er fokus på trafiksikkerhed for de
bløde trafikanter. Der er imidlertid meget stor modstand mod denne løsning blandt
de lokale beboere. Modstanden er begrundet i oplevet utryghed samt frygt for lysforurening, da der er krav om vejbelysning i rundkørsler.
De skitserede rundkørsler er med separat cykelsti udenfor cirkulationsarealet. Det
er ved flere studier dokumenteret, at netop rundkørsler af denne type er den sikreste krydsningsmulighed i niveau mellem trafikanttyper.
Det anbefales ikke at arbejde videre med scenarie 1 med horisontalradius til stopsigt mellem de 2 rundkørsler. Dette begrundes i den forringede trafiksikkerhed
grundet de begrænsede oversigtsforhold som medfører at der udelukkende er mulighed for stopsigt på den del af strækningen. Dette kunne imødegås ved at sætte
hastigheden ned til 60 km/t, men ud fra erfaringer fra den øvrige del af omfartsvejen er det desværre ikke sandsynligt, at denne hastighedsbegrænsning vil blive
overholdt. Det vil imidlertid kræve 2 rundkørsler, såfremt hastigheden skal sættes
til 60 km/t, da vejanlægget skal understøtter den skiltede hastighed og rundkørslerne er hastighedsdæmpende.
Scenarie 1A er noget dyrere i anlæg, men vejens forløb bliver mere trafiksikkert.
Ved disse løsninger vil det - i lighed med det offentliggjorte dispositionsforslag –
være påkrævet at planlægge en niveaufri krydsning fx ved Kløvestedvej 10 som
angivet i bl.a. lokalplan. Hermed sikres en trafiksikker krydsning af omfartsvejen
med adgang til stinettet v. Møllebankerne og herfra til Borup bymidte/station og
skoler.
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2.5 Scenarie 2: Prioriteret kryds og stitunnel ved Ørninge og/eller Ryeskovvej
Der har også været mange ønsker om at etablere en niveaufri fodgænger-/cyklistkrydsning – særligt ved Ørninge - da borgerne er utrygge ved den foreslåede
krydsning i rundkørsel. Endvidere er der stor modstand mod etablering af rundkørsel grundet frygt for lysforurening, som følge af kravet om etablering af belysning
jf. vejreglerne. Mht. lysforurening vurderes det, at det vil være muligt med nye,
moderne armaturer at sikre, at færdselsareal i rundkørsler er belyst uden at naboejendommene generes heraf. Sådanne forhold løses som led i detailprojekteringen.
Tilslutningspunktet ved jernbanebroen længst mod nord ligger fast. Der er indlagt
en kontrakurve med maksimal horisontalradius i forhold til kørselsdynamikken i videreførelsen af vejen over jernbanebroen. Hermed kan omfartsvejen trækkes så
langt mod nord som muligt og heraf følgende størst mulig afstand til bebyggelsen
Skovbrynet. Den mindste horisontalradius til mødesigt på strækningen mellem de
2 tilslutningspunkter giver et vejforløb som vist på figur 2.10. Mødesigt betyder, at
der vil være skiftende mulighed for overhaling.
Når der ikke etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af rundkørsler
på strækningen er der stor risiko for, at hastigheden på strækningen frem til Møllevej, bliver lige så høj som på strækningen til Osted (i folkemunde kaldet ”Ostedmotorvejen”). Dette vil have støjmæssige konsekvenser for nabobebyggelserne
samt trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser såvel i kryds som på hele strækningen.

Figur 2.10: Oversigtstegning,
som viser omfartsvejen med 2
prioriterede kryds samt stitunnel ved Ørninge- scenarie 2A

På figur 2.11 er ovenstående linjeføring lagt ind over Køge Kommunes kort med
beskyttet natur samt fredskov. Som det fremgår vil vejene i dette scenarie komme
meget tæt på moseområdet - og der må derfor forudsættes en større udgift til udskiftning af blød bund samt geoteknisk forstærkning end i det oprindelige forslag
(scenarie 0).
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Figur 2.11: Oversigtsfoto med
foreslået linjeføring for 2 prioriterede kryds, heraf fremgår
fredskov (grøn buskskravering), beskyttet natur (blå linje
og orange linje) samt fredet
stendige (gul linje)

Afstanden fra skel for nærmeste bolig på Skovbrynet til omfartsvejens kørebanekant er i dette scenarie som angivet ovenfor ca. 55 meter.
Figur 2.12: Udsnit af oversigtstegning i figur 2.10

Omfartsvejen trækkes en smule tættere på Ørninge (afstand fra skel til kørebanekant ca. 30 meter) fremgår af figur 2.13 for at få størst mulig afstand til Skovbrynet. Afstanden øges ikke i forhold til køresporets placering i rundkørselsløsningenscenarie 0.
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Figur 2.13: Skitse som viser
placeringen af stikrydsning
samt opbrydning af Ørningevej.

2.5.1.1

Prioriteret kryds Ørninge
Såfremt der etableres en niveaufri krydsning mellem de forskellige trafikarter kan
tilslutningen af Ørningevej både fra øst og fra vest etableres som et prioriteret
kryds uden større sikkerhedsrisiko for bløde trafikanter.
Jf. vejreglerne ”Krydsning mellem stier og veje” skal stien etableres med rampe på
maksimalt 50‰ længdefald. Dette betyder at stitunnel placeres ca. 90 meter nord
for Ørningevej. Dette resulterer således i en ”omvejskørsel” på ca. 180 meter,
hvilket er sammenlignelig med ekstra afstand ved kørsel ad Kløvestedvej til den
foreslåede, fremtidige stikrydsning – beskrevet i afsnit 3.
For at sikre at cyklister og bilister ikke uforvarende kører ud i krydset på omfartsvejen fra øst, skal Ørningevej brydes op på en større stykke og Ørningevej bliver
derved blændet.
Den prioriterede krydsløsningen ved Ørninge medfører en øget støjbelastning af
bebyggelserne i Ørninge samt de fremtidige bebyggelser i Møllebankerne etape
III, grundet den højere gennemfartshastigheden, herved overskrides de anbefalede grænseværdier sandsynligvis ved de 2 nærmeste boliger (Ørninge). Dette vil
en fremtidig støjberegning endeligt dokumentere.
Der skal derfor sandsynligvis udføres støjbegrænsende foranstaltninger både mod
Ørninge samt ved §3 vandhullet og langs stiunderføringen grundet den højere
gennemfartshastighed. Dette var ikke aktuelt ved rundkørselsløsningen. Såfremt
der skal etableres støjafskærmning vha. jordvold som angivet på figur 2.13, vil der
blive behov for yderligere arealerhvervelse – alternativt kan der etableres støjskærm el.lign. Merudgifterne forbundet med etablering af støjafskærmning som
vægløsning er estimeret til : ca. 375 lbm á 3.200 kr/lbm = 1.200.000.
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Figur 2.14: Forslag til støjbegrænsende foranstaltninger ved
etablering af prioriteret kryds.
Endelig omfang afklares ved
støjberegning.

2.5.1.2

Prioriteret kryds ved Ryeskovvej
Hvis omfartsvejens tilslutning til Ryeskovvej etableres som et prioriteret kryds, bør
stikrydsning etableres ude af niveau. En sådan stitunnel ved Ryeskovvej anlægges
for et mindre antal cyklister (20), som vil skulle færdes langs kantbane på Ryeskovvej efter krydsningen. Der er et mindre tillæg for fundering grundet mose i
denne placering.
Såfremt der ikke anlægges stitunnel vurderes den prioriterede krydsløsning at
medføre en let forringet trafiksikkerhed for cyklister sammenlignet med en rundkørsel, da hastighederne på omfartsvejen vil være højere og da cyklister fra Borup
skal krydse omfartsvejens tre bil-spor i én omgang. Cykeltrafikken vil udgøre ca.
20 daglige cyklister. Da der samtidig vil være meget få venstresvingende bilister
mod Borup, vil venstresvingsbanen ofte kunne anvendes som støttepunkt for krydsende cyklister. Trafiksikkerheden for cyklister kan til en vis grad øges ved anvendelse af ITS (”intelligent trafik system”) -tiltag som f.eks. variable advarselstavler, som advarer bilister om krydsende cyklister. Såfremt der påtænkes at etablere
cykelsti langs Ryeskovvej mod Osted vil en stitunnelløsning være relevant, da der
må? forventes en forøgelse af cyklister i krydsningen.
Det prioriterede kryds ved indkørslen til Borup vil have en meget mindre hastighedsnedsættende virkning på trafik der svinger ind mod Borup end den foreslående rundkørsel . Således er det prioriterede kryds i denne placering en betragtelig forringelse af trafiksikkerheden i forhold til den foreslåede rundkørsel også
selvom cyklister ”fjernes” fra krydsningen.
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Figur 2.15: Prioriteret kryds
ved Ryeskovvej med stitunnel

2.5.2

Økonomi
Der er en forskel på 14 meter kørebane mellem oprindelig løsning (Scenarie 0) og
scenarie 2.
Hertil kommer udgiften til etablering af rampeanlæg og stitunnel under vejen samt
eventuel merudgift til ændret støjafskærmning.

Samlet pris for stitunnel i kr., ekskl. moms er som nedenstående.
Tabel 2.5: Overslagspris for
stitunnel

Enhedspris

Overslagspris
[kr. ekskl moms]

Arbejdets art

mængde

Arbejdsplads

10%

250.000

Jord

6.400 m³

565.000

Afvanding

Sum

140.000

Belægning og afmærkning

Sum

155.000

Stitunnel

15 lbm

Belysning

Sum

100.000
( jf V&S priser)

1.500.000
160.000
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Entreprenørudgift i alt

2.770.000

Uforudseelige udgifter

25%

630.000

Rådgivning

8%

270.000

Samlet overslagspris

3.670.000

For Stitunnel ved Ryeskovvej er der tillæg for ekstrafundering i mose hvilket beløber sig til ca. 20%
Samlede overslagspris for scenarie 2, kr. ekskl. moms.
Tabel 2.6: samlet økonomi
betragtning for scenarie 2

KanaliseVejen

ring

Kanalisering

Ryeskove-

Ørnige

vej

Stitunnel
Ryeskovvej

Stitunnel
Ørninge

Øget
længde
vej

Evt. ændret støjafskærm-

Samlet

ning

2.990.000
+ tilslutning
16.900.000

3.960.000

til Ørninge
ca 100 lbm

4.400.000

3.670.000

210.000

1.200.000

33.500.000

á 1700 kr
3.160.000

Hvis stitunnel ved Ryeskovvej udelades er den overslagsmæssige anlægssum i
samme størrelsesorden som for scenarie 1, dog med tillæg for eksempelvis variable advarselstavler, som skønnes at andrage ca. 125.000 kr./skilt inkl. detektion
– samlet overslagspris for kanaliseringsløsning med stitunnel ved Ørninge og ITStiltag ved Ryeskovvej er 29.350.000 kr. ekskl. moms. (Scenarie 2A)

2.5.3

Opsamling
Fordelene ved løsningen med prioriterede vejkryds ved både Ryeskovvej og Ørninge er, at afstanden mellem vejen og de nærmeste beboelser på Skovbrynet bliver forøget. Det er absolut den mest trafiksikre løsning for cyklister, såfremt der
anlægges stitunneller i begge krydsninger, men der er en del ekstra omkostninger
forbundet med dette scenarie i forhold til løsningen med 2 krydsninger i niveau
(rundkørsler i scenarie 0 og 1). Til gengæld imødekommes borgernes ønsker om
forøget tryghed og minimeret lysforurening. Endelig er det betydeligt nemmere at
placere omfartsvejen i en større afstand til eksisterende beboelser og stadig opnå
mødesigt på omfartsvejen.
Der er en mindre forringelse i trafiksikkerheden sammenlignet med rundkørselsløsningen ved Ryeskovvej såfremt stitunnel udelades. Mens den prioriterede
krydsløsning ved Ryeskovvej vurderes at kunne etableres uden stitunnel såfremt
krydset suppleres med ITS-tiltag som fx variable advarselstavler, der automatisk
igangsættes af krydsende cyklister, kan stitunnellen ved Ørningevej ikke udelades,
da der her færdes mere end 3 gange så mange cyklister.
Der vil være stor risiko for at trafiksikkerheden på selve omfartsvejen for bilister
vil blive stærkt forringet såfremt der ikke etableres rundkørsler idet hastigheden
på omfartsvejen erfaringsmæssigt vil være højere end de skiltede 80km/t. Dette
har betydning både for trafik langs vejen og også for krydsende trafik samt svingende trafik ad Ryeskovvej ind i Borup.
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Højere hastigheder vil endvidere medføre en større støjbelastning af de omkringliggende boliger med øgede omkostninger til støjafskærmning til følge.

2.6 Scenarie 3: Kombination rundkørsel og prioriteret
kryds
Endelig skal kombinationen af prioriteret kryds ved Ørninge og rundkørsel ved Ryeskovvej også belyses.
Tilslutningspunktet ved jernbanebroens anlæg længst mod nord ligger fast og lægges en kurve ind som trækker tilslutningspunktet for Ryeskovvej længst muligt
mod nord (som for scenarie 1A) fås nedenstående løsning. Det vil være muligt at
etablere mødesigt på strækningen mellem de 2 tilslutningspunkter, dette betyder
at der vil være skiftende mulighed for overhaling.

Figur 2.16: Scenarie 3 som viser kombinationsløsningen

Afstanden mellem skel og kørebanekant kan blive ca. 55 meter, hvilket er det
samme som for scenarie 2.

2.6.1

Økonomi
Omfartsvejens længde i scenarie 3 er ca. 18 m længere end vejføringen i dispositionsforslaget.
Den samlede overslagspris for scenarie 3 bliver i alt , kr. ekskl. moms.

Tabel 2.7: samlet økonomi
betragtning for Scenarie 3

Vejen

Rundkørsel

Kanalisering

Stitunnel Ør-

Ryeskovevej

Ørnige

ninge

5.080.000 +
ekstra fun16.900.000

dering
1.020.000
6.100.000

2.6.2

Evt. ændret
støjafskærmning

Øget
længde vej

Samlet

2.990.000
+ tilslutning til
Ørninge ca
100 lbm á

3.670.000

1.200.000

270.000

31.300.000

1700 kr
3.160.000

Opsamling
Fordelene ved scenarie 3 er, at afstanden mellem vejen og de nærmeste beboelser
på Skovbrynet bliver øget. I Ørninge vil de omkringboendes frygt for lysgener fra
rundkørsel være væk – mens der ved Ryeskovvej rundkørslen skal gøres tiltag til
at imødegå lysgener ved bebyggelserne på Skovbrynet.
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Den er lidt mere omkostningstung end scenarie 2A. for cyklisttrafikken er disse
trafiksikkerhedsmæssigt næsten sammenlignelige grundet den begrænsede cyklisttrafik i krydsningen. Men for biltrafikken er scenarie 3 langt mere trafiksikker,
da denne sikrer nedsættelse af hastighed både langs omfartsvejen og ind ad Ryeskovvej.

3 Stikrydsning ved Kløvedstedvej 10
Der er i lokalplan 1025 nævnt en stibro over omfartsvejen, der er således planlagt
5 krydsningsmuligheder på den del af strækningen af omfartsvejen, som er forbudt for cyklisttrafik. Disse er angivet på nedenstående figur 3.1. Eksisterende
krydsningsmuligheder for cyklisttrafik mellem Borup fra de omkringliggende småbyer ved punkt 1 (stitunnel), 2 (stibro), 4 (langs eksisterende Ørningevej) og 5
(langs eksisterende Ryeskovvej). Punkt 3 angiver den mulige stibroskrydsning ved
90o-svinget på Kløvestedvej.

Figur 3.1: Kortudsnit, som viser
mulige krydsningspunkter af
den eksisterende omfartsvej og
den fremtidige omfartsvej.
Der er endvidere angivet indbyrdes afstand mellem krydsningspunkterne

Den indbyrdes afstand mellem disse krydsningspunkter er mellem 850 meter og
1,3 km, hvilket vurderes at være en passende afstand. Der kan imidlertid argumenteres for, at stikrydsningen ved punkt 3 kan udskydes i etablering, såfremt
der etableres en stitunnel ved Ørninge, men stibroen vil tjene som skolevej for beboerne på Korsmosevej og adgang fra eventuelt fremtidig boligområde mellem
Kløvestedvej 10 og rundkørslen ved Møllevej samt som adgang for gående og cyklister fra Borup, til rekreative arealer øst for Kløvestedvej – skov og mose.
Kun såfremt der etableres en stitunnel ved Ørninge vurderes anlæg af stikrydsning
3 at kunne udskydes. Vurderingen er baseret på såvel afstandene mellem de sikre
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krydsningssteder som den af flere beboere i området tydeligt beskrevne utryghed.
De 6 beboelser langs Korsmosevej ´s ønske om lettere adgang til Borup vil først
blive imødekommet, når stikrydsning 3 etableres. Det er bemærket, at der efter
anlæg af omfartsvejen nord for Møllevej foregår utilsigtet krydsninger til/fra Kløvestedvej via omfartsvejens rabatarealer. Såfremt anbefaling af stikrydsning 3
ikke følges, skal der forinden ibrugtagning af omfartsvejen Møllevej-Ryeskovvej
gøres tiltag, som sikrer, at krydsning af omfartsvejen for lette trafikanter ikke er
mulig.
Når den niveaufrie krydsning af omfartsvejen ved punkt 3 skal etableres, er der
behov for betragtelige arealer til begge sider af omfartsvejen, for at sikre tilstrækkelig hældning på ramper.

Figur 3.2: Længdeangivelse på
ramper og stibro over omfartsvejen ved Kløvestedvej 10

Der skal etableres skråningsanlæg af en vis størrelse, så der vil være behov for
anvendelse af spuns eller lignende. Kløvestedvej vil ikke være mulig at befærde
efter anlæggelse af broen. Skråningsanlæggene til broen vil endvidere virke som
en barriere.
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Figur 3.3:Forslag til skråningsanlæg til bro over omfartsvejen

Der vil være stor risiko for indkig til boligerne Holmager 5 og 7,Ørnehøj 7 og 9
samt Kløvestedvej 10 ved etablering af stibro.

Figur 3.4: Forslag til rampeanlæg for stitunnelløsning

3.1 Økonomi
Tidligere er stibroen estimeret til ca. 6 mio kr., men der har været en betragtelig
prisstigning på byggematerialer i det seneste år, hvorfor den overslagsmæssige
udgift til etablering af stibroen er steget. Overslagsmæssigt andrager etablering af
stibroen derfor ca. 10 mio kr. ekskl. moms.
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Tabel 3.1: Overslagspris for
stibro

Enhedspris

Overslagspris
[kr. ekskl moms]

Arbejdets art

mængde

Arbejdsplads , inkl trafikafvikling

10%

Jord

4.000 m³

Afvanding

sum

Belægning og afmærkning

200 lbm

Stibro – brofremstilling, levering og montage

Sum

5.400.000

Fundering og vederlag

Sum

1.800.000

770.000
68,75

280.000
110.000

550

Entreprenørudgift i alt

110.000

4.950.000

Uforudseelige udgifter

15%

1.270.000

Rådgivning

8%

680.000

Samlet overslagspris

10.420.000

Prisen for en underføring af stien vil beløbe sig til ca. 1/3 jf. udregning i afsnit
2.4.2 og her vil ikke være risiko for indkig, dog er der et tillæg for opbrydning og
retablering af omfartsvejen- den nyetablerede - på dette sted. Samlet udgift til stitunnel beløber sig derfor til 3.850.000 kr. ekskl moms.
Der vil være et ”ar” på kørebanen såfremt stikrydsningen etableres som stitunnel i
stedet for stibro.

3.2 Opsamling
Det har en stor positiv effekt på trafiksikkerheden at etablere en stikrydsning på
det pågældende sted, idet der allerede i dag er registreret trafik på tværs af vejen.
Der er desuden planlagt område til byudvikling i kommuneplanen (Kommuneplanramme 6B20 – Borup Ø- nord for Kløvested umiddelbart syd for placeringen af
denne stikrydsning. Denne er til udførelse 2029-2032.
Det kan overvejes om der eventuelt skal etableres en stitunnel i stedet, da der
dels vil opstå meget store barrierevirkninger med anlæggelse af ramper til broen.
Desuden vil der opstå risiko for indkig til flere boliger langs broen.

4 Nedklassificering af Kløvestedvej
Kløvestedvej er meget smal og kurvet, men meget dårlige oversigtsforhold. Der er
ikke mange brugere langs vejen mellem Ørninge i nord og Kløvested i syd. Når der
etableres omfartsvej parallelt med Kløvestedvej på denne strækning er det derfor
naturligt at nedlægge denne som trafikvej.
Borgere langs vejen vil fortsat have mulighed for at anvende vejen til motorkørsel.
Der er mange muligheder for af lukke vejen og også forskellige placeringer. Såfremt der etableres stikrydsning af omfartsvejen jf. afsnit 5 fjernes Kløvestedvej
på strækningen mellem Korsmosevej og Kløvestedvej 10, hvorved vejen er lukket.
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Der bør i så tilfælde etableres en mulighed for at forcerer skråningsanlæg nordfra.
Man kunne forstille sig at der opbygges et skråningsanlæg langs omfartsvejen (en
slags støjvold) mellem omfartsvejen og Kløvestedvej 10.
I forbindelse med nedklassificeringen/lukningen af Kløvestedvej vil de berørte borgere blive inddraget i løsningsforslaget.

4.1 Økonomi
Der skal sættes steler på tværs af kørebanen. Ca. 6 stk af 5000 kr= 30.000 kr.
ekskl. moms,
Det anbefales at der etableres belysning for at lede cyklister langs den nedklassificerede Kløvestedvej fra Ørnigen og frem til stikrydningen ved Kløvestedvej 10,
hvilket er en strækning på ca. 700 meter det anslås derfor at der er en anlægsudgift til etablering af ledelys på ca. 280.000 kr. ekskl. moms.
Endelig er der udgifter til annoncering, borgerinddragelse og effektuering
Det vurderes at den samlede udgift til nedklassificering af Kløvestedved maksimalt
andrager 400.000, -kr. ekskl. moms.

5 Trafiksanering Ørningevej
Ørningevej er en meget smal vej og der bør udføres trafiksaneringer for at minimere trafikken ad denne.
Desuden skal der, såfremt scenarie 2 eller 3 vælges under kapitel 2, indtænkes en
sanering af krydset mellem Ørningevej og Kløvestedvej i Ørninge.
Der er flere forskellige løsningsmuligheder, såsom ensretning, chikaneløsninger eller delvise lukninger.
Den rigtig løsning afklares i detailprojektet, når den overordnede løsning for omfartsvejens placering og krydsningsmuligheder er fastlagt.

5.1 Økonomi
Det er meget usikkert hvor stort omfang trafiksaneringen vil have med udgiften til
denne vurderes at ligge i størrelsesordenen 500.000 – 1.000.000 kr. ekskl moms.

6 4. ben i rundkørslen
Der har været en række spørgsmål til det 4. ben i rundkørslen ved Møllevej. Dette
har Køge Kommune fået undersøgt af rådgiver Moe Tetraplan ved en trafikberegning i PTV Visum i oktober 2018.
Konklusionen her er, at et 4. ben medfører at trafikmængden gennem Kløvested
vil stige med ca. 300 køretøjer i forhold til udgangspunktet i dag, idet der vil være
trafik fra øst via Tornbjergvej og gennem Kløvested til tilslutningen til omfartsvejen ved Møllevej. Dette er en betragtelig forøgelse i forhold til den trafikmængde,
som forventes at færdes, såfremt der ikke etableres tilslutning, da denne er 0 køretøjer. Dette er beregnede tal, så trafik til de 5 boliger på Korsmosevej ligger indenfor usikkerheden.
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Figur 6.1: Udsnit af beregnede
trafiktal fra Moe Tetraplas rapport. Første billede viser trafiktal på Kløvestedvej uden tilslutning ved rundkørslen og 2. billede viser trafiktal på Kløvestedvej med tilslutning.

Tilslutningen ved Møllevej vil give en hurtigere adgang til omfartsvejen for beboere
langs Korsmosevej samt i Kløvested og vil minimere uautoriseret og farlig færdsel
ad markvej syd for Kløvested mellem Kløvestedvej og Vestre Ringvej, som der påpeges i flere af spørgsmålene fra borgerne. Denne markvej kunne spærres i en af
enderne, således at anden færdsel end autoriseret udelukkes.
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Figur 6.2: Foto der viser grusvejen mellem Kløvestedvej og
omfartsvejen (Vestre Ringvej).
Der er opsat skilt med blindvej
”Privat – uvedkommende kørsel
frabedes”

Der er i både Kommuneplan og lokalplan plads til den pågældende vejtilslutning og også et
evt. boligområde 6B20. Såfremt dette boligområde tænkes etableret skal der etableres en vejtilslutning og denne skal jf. forslag til kommuneplan etableres fra rundkørslen på vestre Ringvej. Etableringen af dette boligområde vil imidlertid medføre, at Kløvestedvej skal nedlægges
fra tilslutningen og frem til Kløvestedvej 10, og at adgangen til beboerne langs Korsmosevej
skal indarbejdes i udbygningsplanen for område 6B20.
Figur 6.3: Udsnit af seneste
forslag til kommuneplan som
viser boligområde nord ofr Kløvested
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6.1 Økonomi
Overslagsmæssigt vil udgiften til anlæggelse af det 4. ben i rundkørslen beløbe sig
til 175 lbm á 20.000 kr. = 3.500.000 kr. ekskl. moms.

Figur 6.4: Skitseret tilslutning
af 4. ben i rundkørslen med angivelse af længde

6.2 Opsamling
Der er fordele og ulemper ved etablering af det 4. ben i rundkørslen.
Fordele

Ulemper

Omvejskørsel

minimere omvejskørslen
for beboeren i Kløvested
og langs Korsmosevej,
når Kløvestedvej lukkes
for gennemkørende trafik

Uautoriseret færdsel
ad markvejen

minimering af uautoriseret og farlig færdsel ad
markvej mellem Kløvestedvej og Vestre
Ringvej.

Mindre omvejskørsel til
Nr. Dalby såfremt beboerne skal mod
Osted/Roskilde – i dag
kan man køre ad den
snoede og smalle Kløvestedvej – gennem Ørninge og ad Ørningevej,
men denne trafik ønskes
minimeret. Kløvestedvej
er bredere og mere trafiksikker mellem Kløvested og Ørninge
Bilister kan fristes til at
anvende markvejen syd
for Kløvested .
Denne kan afspærres
fysisk
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Adgangsvej til boligområde 6B20

Gennemkørende trafik

Adgangsvejen er anlæg
til boligområdet og kan
anvendes under byggemodningen.

Der kan være andre
krav til udformningen af
vejen i forbindelse med
byggemodningen af boligområde 6B20, hvorfor
vejen kan kræves ændret
Forøgelse af trafikken
gennem Kløvested, som
ikke er i overensstemmelse med det overordnede formål med at anlægge omfartsvejen –
nemlig at minimere trafikken gennem Borup og
på de små veje udenom
Borup

Det anbefales derfor først at etablere 4. ben i rundkørsel ved Møllevej i f m fremtidig byudvikling.
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7

Konklusion
Den samlede anbefaling er, at arbejde videre med er scenarie 1a eller scenarie 3.
Ændring i horisontalradius og flytning af rundkørsel ved Ryeskovvej således, at der etableres en hastighedsdæmpende foranstaltning både
ved indkørsel til Borup men også langs omfartsvejen.
Tabel 7.1: Oversigt de enkelte
løsninger med afledte vilkår

Pris
Trafiksikkerhed – bilister
Trafiksikkerhed cyklister i krydsningspunkter mellem
trafikanttyper
Hastighed tilladt på
omfartsvejen
Afstand til eksisterende bebyggelse
Ørninge
Afstand til eksisterende bebyggelse
Skovbrynet

Scenarie 0
Oprindeligt dispositionsforslag – 2 rundkørsler

Scenarie 1
2 rundkørsler ændret
horisontalradius

Scenarie 1a
2 rundkørsler
Tilslutning flyttet
mod nord
ændret horisontalradius

Scenarie 2
2 prioriterede kryds
med 2 niveaufri
krydsningsmulighed

25.680.000

26.200.000

27.220.000

Scenarie 2a
2 prioriterede kryds
med 1 niveaufri
krydsningsmulighed

Scenarie 3
Rundkørsel mod nord
og prioriteret kryds
med niveaufri krydsning ved Ørninge

33.500.000

29.350.000

31.300.000

+++

+

+++

+

+

++

+

+

+

+++

+++

++

80

60
80

80

80

80

80

Ca.50 (ca. 45 til kørebanekant)

Ca. 50 (ca. 45 til kørebanekant)

Ca. 50 (ca. 45 til kørebanekant)

Ca. 30

Ca. 30

Ca. 30

Ca. 25 (ca. 20 til kørebanekant)

Ca. 65 (ca. 60 til
kørebanekant) ved
60 km/t

Ca.50 (ca. 45 til kørebanekant)

Ca. 55

Ca. 55

Ca. 55
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Scenarie 0
Oprindeligt dispositionsforslag – 2 rundkørsler

Scenarie 1
2 rundkørsler ændret
horisontalradius

Scenarie 1a
2 rundkørsler
Tilslutning flyttet
mod nord
ændret horisontalradius

Scenarie 2
2 prioriterede kryds
med 2 niveaufri
krydsningsmulighed

Scenarie 2a
2 prioriterede kryds
med 1 niveaufri
krydsningsmulighed

Scenarie 3
Rundkørsel mod nord
og prioriteret kryds
med niveaufri krydsning ved Ørninge

Ca. 35
(ca. 30 til kørebanekant) ved 80 km/t
Støj
Alle boliger, som er
støjbelastede som
følge af nyanlæg af
omfartsvejen vil blive
håndteret i projektet

Belysning

Afledte vilkår

<3

Kørebane skal belyses i rundkørsel

<3

Kørebane skal belyses i rundkørsel

<3

Kørebane skal belyses i rundkørsel

<3

<3

Cykelsti skal belyses
– i tunnel samt rampeanlæg

Cykelsti skal belyses
– i tunnel samt rampeanlæg

<3

Kørebane skal belyses i rundkørsel

Sti bro/tunnel ved
Kløvestedvej skal
etableres
+ 4.000.000 10.500.000 kr.
ekskl. moms

Sti bro/tunnel ved
Kløvestedvej skal
etableres
+ 4.000.000 10.500.000 kr.
ekskl. moms

Sti bro/tunnel ved
Kløvestedvej skal
etableres
+ 4.000.000 10.500.000 kr.
ekskl. moms

Sti bro/tunnel ved
Kløvestedvej kan
udskydes
4.000.000 10.500.000 kr.
ekskl. moms

Sti bro/tunnel ved
Kløvestedvej kan
udskydes
4.000.000 10.500.000 kr.
ekskl. moms

Cykelsti skal belyses
– i tunnel samt rampeanlæg
Sti bro/tunnel ved
Kløvestedvej kan
udskydes
4.000.000 10.500.000 kr.
ekskl. moms

Kløvestedvej skal
nedklassificeres
+ 400.000 kr.
ekskl. moms

Kløvestedvej skal
nedklassificeres
+ 400.000 kr.
ekskl. moms

Kløvestedvej skal
nedklassificeres
+ 400.000 kr.
ekskl. moms

Kløvestedvej skal
nedklassificeres
+ 400.000 kr.
ekskl. moms

Kløvestedvej skal
nedklassificeres
+ 400.000 kr.
ekskl. moms

Kløvestedvej skal
nedklassificeres
+ 400.000 kr.
ekskl. moms

Ørningevej skal trafiksaneres

Ørningevej skal trafiksaneres

Ørningevej skal trafiksaneres

Ørningevej skal trafiksaneres også i Ørninge by

Ørningevej skal trafiksaneres også i Ørninge by

Ørningevej skal trafiksaneres også i Ørninge by
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Samlet anlægsøkonomi inkl. afledte vilkår og arealerhvervelse

Scenarie 0
Oprindeligt dispositionsforslag – 2 rundkørsler

Scenarie 1
2 rundkørsler ændret
horisontalradius

+ 500.000 –
1.000.000 kr.
ekskl. moms

+ 500.000 –
1.000.000 kr.
ekskl. moms

Scenarie 1a
2 rundkørsler
Tilslutning flyttet
mod nord
ændret horisontalradius
+ 500.000 –
1.000.000 kr.
ekskl. moms

4. ben i rundkørslen
kan udskydes i udførelse
3.500.000 kr.
ekskl. moms
Samlede nødvendige
udgifter til afledte
vilkår

4. ben i rundkørslen
kan udskydes i udførelse
3.500.000 kr.
ekskl. moms
Samlede nødvendige
udgifter til afledte
vilkår

+4.900.000 11.400.000 kr.
ekskl. moms
Ca. 30.600.000 –
37.100.000 Kr.
ekskl. moms.

Scenarie 2a
2 prioriterede kryds
med 1 niveaufri
krydsningsmulighed

Scenarie 3
Rundkørsel mod nord
og prioriteret kryds
med niveaufri krydsning ved Ørninge

+ 500.000 –
1.000.000 kr.
ekskl. moms

+ 500.000 –
1.000.000 kr.
ekskl. moms

+ 500.000 –
1.000.000 kr.
ekskl. moms

4. ben i rundkørslen
kan udskydes i udførelse
3.500.000 kr.
ekskl. moms
Samlede nødvendige
udgifter til afledte
vilkår

4. ben i rundkørslen
kan udskydes i udførelse
3.500.000 kr.
ekskl. moms
Samlede nødvendige
udgifter til afledte
vilkår

4. ben i rundkørslen
kan udskydes i udførelse
3.500.000 kr.
ekskl. moms
Samlede nødvendige
udgifter til afledte
vilkår

4. ben i rundkørslen
kan udskydes i udførelse
3.500.000 kr.
ekskl. moms
Samlede nødvendige
udgifter til afledte
vilkår

+4.900.000 11.400.000 kr.
ekskl. moms

+4.900.000 11.400.000 kr.
ekskl. moms

+900.000 –
1.400.000 kr.
ekskl. moms

+900.000 –
1.400.000 kr.
ekskl. moms

+900.000 –
1.400.000 kr.
ekskl. moms

Ca. 31.100.000 –
37.600.000 kr.
ekskl. moms

Ca. 32.100.000 –
38.600.000 kr.
ekskl. moms

Ca. 34.400.000 34.900.000 kr.
ekskl. moms

Ca. 30.250.000 –
30.750.000 kr.
ekskl. moms

Ca. 32.200.000 –
32.700.000 kr.
ekskl. moms

Scenarie 2
2 prioriterede kryds
med 2 niveaufri
krydsningsmulighed

33

Appendix 1:
Scenarie 0 -2 rundkørsler
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Appendix 2:
Scenarie 1 - 2 rundkørsler, med ændret linjeføring mellem rundkørsler
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Appendix 3:
Scenarie 1A - 2 rundkørsler, hvor den nordlige er flyttet
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Appendix 4:
Scenarie 2 - Prioriteret kryds med stitunneller
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Prioriteret kryds lagt ind over ortofoto med angivelse af beskyttet natur og fortidsminder
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Appendix 5:
Scenarie 3 - Kombineret rundkørsel og prioriteret kryds
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Kombination af rundkørsel og prioriteret kryds lagt ind over ortofoto med angivelse af beskyttet natur og fortidsminder
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