Køge Kommune
Bjerggade
Forbedringer for cyklister

NOTAT
. februar
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Baggrund
Køge Kommune ønsker at gøre Bjerggade mere cykelvenlig.
I den forbindelse er Via Trafik blevet bedt om at undersøge mulighederne for at skabe bedre
tryghed for cyklisterne på Bjerggade.
I dag fungerer Bjerggade til betjening af parkeringspladser ved gågaden og boliger langs vejen.
Som følge af at Rådhusstrædet er ensrettet, fungerer Bjerggade også som udkørsel for bl.a. Irma
og center for Sundhed, Træning og Rehabilitering samt gågaden – men ikke indkørsel hertil. De
lette trafikanter har adgang til gågaden og stationen via Stationspladsen i begge retninger.
Via Trafik har undersøgt følgende forslag, jf. arbejdsprogrammet, for Bjerggade med fokus på at
forbedre forholdene for cyklister:
-

Forslag
Forslag
Forslag
Forslag

– Fartdæmpende bump
– Delte stier
– Cykelbaner
– minus vej

Forslagene er projekteret på luftopmålte grundkort, hvorfor de angivne mål kan afvige fra
virkeligheden.
Forslagene er udarbejdet på dispositionsniveau og er vedlagt dette notat som bilag.
Anlægsøkonomien er på nuværende tidspunkt skønnet ud fra nogle overordnede betragtninger
og der indgår derfor usikkerhed i skønnene.

Bjerggade

Via Trafik

Side

Grundlag
.

Trafikregistreringer
Der er foretaget trafikregistreringer på Bjerggade. Resultaterne er opgjort i følgende tabel.
Døgntrafik
HDT
Bjerggade ud for nr. .
ktj.
Bjerggade ud for nr.
.
ktj.
Tabel : Trafikregistreringer på Bjerggade.
Tællested

År

Spidstimetrafik
Morgen Eftermiddag
ktj.
ktj.
ktj.
ktj.

Hastighed
Gns.
% - fraktil
, km/h
, km/h
, km/h
, km/h

Det bemærkes at hastighedsniveauet på Bjerggade i dag allerede er lavt i forhold til den tilladte
hastighedsgrænse på km/h. Yderligere tiltag for at reducere bilisternes hastighed er derfor
ikke umiddelbart nødvendige.

.

Uheldskortlægning
I nedenstående er vist uheld på Bjerggade og i T-krydset Niels Juelsgade/ Bjerggade jf. udtræk
foretaget af Køge Kommune. Uheldene er opgjort for en femårsperiode.
De registrerede uheld lægger ikke op til at der skal foretages særlige uheldsindsatser.

Figur : Uheldskortlægning jf. Køge Kommune.

Bjerggade

Via Trafik

Side

.

Tværprofilsbredder
Vejdirektoratet har følgende anbefalede bredder for elementerne i tværprofilet, der bliver brugt
i de følgende afsnit, jf. Håndbog – Tværprofiler i byer, figur . s. :
Tværprofil element

Normal bredde

Minimumsbredde

Vognbane 30 km/h

2,75 m

-

Ensrettet cykelsti

2,25 m

1,80 m

Cykelsti som delt sti

1,70 m

1,50 m

Cykelbane

1,50 m

-

Normalt fortov

2,50 m

1,50 m

Fortov som delt sti

1,30 m

1,00 m

Kantbane på 2 minus 1 vej
1,50 m
Tabel : Vejledende elementer i tværprofilet. Håndbog - Tværprofiler i byer, figur . , s.

.

0,90 m
.

Fartdæmpere
Ved fastlæggelsen af den indbyrdes afstand mellem fartdæmpere bør der tages hensyn til, at
bilisterne vil sætte hastigheden op imellem dem.
Hvis fartdæmperne udformes sådan, at bilisterne passerer dem med en hastighed ca. km/h
lavere end planlægningshastighed, og hvis de placeres i overensstemmelse med den anbefalede
afstand, vil man normalt opnå, at gennemsnitsbilisten kun overskrider den valgte
planlægningshastighed med ca. km/h imellem dem.
Vejdirektoratet har følgende vejledende sammenhæng mellem planlægningshastighed og
indbyrdes afstand mellem fartdæmpere, jf. Håndbog – Fartdæmpere, figur . s. :
Planlægningshastighed

Anbefalet afstand mellem

Maksimal afstand mellem

fartdæmpere

fartdæmpere

50 km/h

150 m

250 m

40 km/h

100 m

150 m

30 km/h

75 m

75 m

10-20 km/h
20 m
50 m
Tabel : Vejledende sammenhæng mellem planlægningshastighed og indbyrdes afstand mellem fartdæmpere.
Håndbog - Fartdæmpere, figur . s. .

Værdierne må dog vurderes i lyset af de lokale forhold, såsom bebyggelse, overkørsler,
vejbelysning og afvanding. Andre afstande kan anvendes, hvis vejbestyrelsen skønner, at
vejmiljøet som helhed giver den ønskede fartdæmpning, og hvis et ujævnt hastighedsprofil er
trafiksikkerhedsmæssigt og miljømæssigt acceptabelt.

Bjerggade

Via Trafik

Side

Bjerggade
Via Trafik har opstillet følgende forslag for Bjerggade med fokus på at forbedre forholdene for
cyklister:
-

Forslag
Forslag
Forslag
Forslag

– Fartdæmpende bump
– Delte stier
– Cykelbaner
– minus vej

Bjerggade har i dag en kørebanebredde på - , m, med periodevis parkering langs den østlige
side. Mod syd ender Bjerggade i gågaden og stationen. Vejen benyttes af beboere og besøgende
på Bjerggade samt handlende i gågaden. Af lette trafikanter er det derudover trafik til/fra
gågaden/stationen. Udover de opstillede forslag er andre forslag også vurderet, se afsnit . .

Foto : Bjerggade hvor tværprofilet mellem bygningsfacader er mindst, set mod syd.

Foto : Bjerggade, den effektive bredde af fortovet er allerede i dag snævert pga. trappesten.

Bjerggade

Via Trafik

Side

.

Forslag – Eksisterende geometri med fartdæmpende
foranstaltninger
Beskrivelse: I forslag etableres fartdæmpende foranstaltninger i form af et bump og en hævet
flade ved Accisevej, mens vejgeometrien forbliver som den eksisterende, jf. tegning . – hvor
pladsdannelsen som beskrevet i afsnit . også forudsættes etableret. Op mod krydset ved Niels
Juelsgade anlægges smalle cykelstier og der fjernes et træ på det østlige hjørne mod Niels
Juelsgade.
Vejen indrettes som en km/h zone, med tilhørende fartdæmpende foranstaltninger med ca.
- meters afstand. Der etableres et bump og en hævet flade på strækningen. Bump og
hævede flader kan give støj- og vibrationsgener, hvilket bør undersøges nærmere.
I dette forslag bevares den eksisterende kantsten generelt.
Principtværprofil:

Figur : Principtværprofil med fartdæmpende bump.

Fodgænger: Fortovet bevares generelt som eksisterende forhold i begge sider på Bjerggade.
Bredden varierer fra , - , m i den vestlige sider og , - , m i den østlige. I den nordlige ende
indsnævres fortovet lokalt til , m.
Fortovet er gennemført ved overkørsler, mens der er chaussestensoverkørsler ud for sidevejene.
Cykler: Cyklisterne færdes i dette forslag på kørebanen på lige fod med bilisterne.
Biler: Kørebanen er i de eksisterende forhold mellem , - , m bred. Ud for nr.
kortvarigt , m bred.

er kørebanen

Parkering: Generelt bevares parkering på Bjerggade i dette forslag, dog fjernes de to nordligste
p-pladser op mod krydset ved Niels Juelsgade for at skabe mere trygge forhold for cyklisterne.

Bjerggade

Via Trafik

Side

Trafiksikkerhed: De lette trafikanter skal som ved de eksisterende forhold færdes på kørebanen
på lige fod med bilisterne. Trafiksikkerhedsmæssigt er det sikkert for cyklisterne at cykel- og
biltrafik færdes sammen. Op mod krydset ved Niels Juelsgade anlægges smalle cykelstier,
hvilket kan medføre en øget risiko for trængningsuheld, hvis cyklisterne bliver klemt fordi
bilisterne ikke opdager cyklisterne.
Strækningen indrettes som en

km/h zone, så alt biltrafik foregår med lav hastighed.

Idet parkeringspladser og sideheller opretholdes vil vejen fortsat visuelt virke smal, hvilket er
medvirkende til at det nuværende lave hastighedsniveau kan bevares og som følge af et bump
og en hævet flade endda sænkes yderligere.
Tryghed: Cyklister kører blandet sammen med biltrafik, hvilket kan opleves utrygt. Op mod
krydset ved Niels Juelsgade anlægges smalle cykelstier for at cyklisterne trygt kan køre ind og ud
fra Bjerggade. Ud fra Figur ses det tydeligt at pladsen er snæver for cyklisterne på kørebanen
når der er biltrafik i begge retninger.
Anlægsskøn: ½ mio. kr. ex. moms (uden pladsdannelse).
Løsningen er billig at etablere da den ikke kræver større anlægsarbejdet men kun anlæg af et
bump, en hævet flade og to korte smalle cykelstier. Anlægsøkonomisk er dette den billigste
løsning.
Vurdering: Forslag er en god og billig løsning for at højne sikkerheden for cyklister. Ved
etablering af et bump og en hævet flade sænkes det nuværende lave hastighedsniveau
yderligere.
Tryghed for fodgængere

★★★★★

Tryghed for cyklister

★★★✰✰

Parkeringsmulighed

★★★★★

Trafiksikkerhed for bløde trafikanter

★★★★★

Anlægsøkonomi
Tabel : Vurdering af forslag .

Bjerggade

★★★★★

Via Trafik

Side

.

Forslag – Delte stier med fartdæmpende bump
Beskrivelse: I forslag etableres delte stier i begge sider af Bjerggade, jf. tegning . .
Vejen indrettes som en km/h zone, med tilhørende fartdæmpende foranstaltninger med ca.
- meters afstand. Der etableres tre bump på strækningen. Bump kan give støj- og
vibrationsgener, hvilket bør undersøges nærmere.
Kørebanebredden indsnævres til x ,
et kørespor på , m.

m undtaget ud for nr.

, hvor kørebanen indsnævres til

De delte stier er mellem ca. , - , m afhængigt af tværprofilet.
Delte stier er en god løsning for at kunne adskille lette og hårde trafikanter, hvor
pladsforholdene er begrænsede. Den delte sti er kantstensafgrænset fra kørebanen og cykelsti
og fortov er kun adskilt ved en afstribning eller belægningsforskel. En delt sti kan være udformet
som på figur herunder og i øvrigt i ”Håndbog – Tværprofiler i byer”, figur . s. .

Foto : Eksempler på udformning af delte stier. Håndbog - Tværprofiler i byer.

Principtværprofil:

Figur : Principtværprofil med delte stier.

Fortov: Fortovet indgår som en del af de delte stier og er i begge sider mellem , - , m
afhængigt af tværprofilet. Fortovet som delt sti overholder således både Vejdirektoratets
vejledende minimumsbredde på , m og normal bredde på , m.

Bjerggade

Via Trafik

Side

De delte stier er gennemført ved overkørsler og sideveje.
Cykler: Cykelstien indgår som en del af de delte stier og er , m på begge sider af vejen.
De delte stier er gennemført ved overkørsler og sideveje. Den delte sti er kantstensafgrænset
mod kørebanen. Cykelstien som delt sti overholder således Vejdirektoratets vejledende
minimumsbredde på , m men ikke normal bredde på , m.
Biler: Kørebanen indsnævres til x ,
et kørespor på , m.

m. I den nordlige ende af Bjerggade indsnævres vejen til

Parkering: Al parkering på Bjerggade nedlægges i dette forslag. Der nedlægges i alt

pladser.

Trafiksikkerhed: Etablering af cykelstier medfører generelt ikke en større trafiksikkerhed da der
er en øget risiko for at der opstår nye uheld i kryds. Trafiksikkerhedsmæssigt er det mere sikkert
at cykel- og biltrafik er blandet.
Strækningen indrettes som en

km/h zone, så alt biltrafik foregår med lav hastighed.

Idet parkeringspladser og sideheller nedlægges kommer vejen visuelt til at virke bredere end i
dag. Dette kan medføre et højere hastighedsniveau. Men da etablering af de delte stier
medfører at kantstensten flyttes så vejen fysisk bliver smallere og løsningen også kombineres
med bump, vurderes det at nuværende lave hastighedsniveau kan opretholdes.
Tryghed: De lette trafikanter kan i dette forslag færdes adskilt fra biltrafikken langs Bjerggade,
hvilket er med til at højne trygheden.
Anlægsskøn: - mio. kr. ex. moms.
Løsningen kræver større anlægsarbejdet idet kantsten skal flyttes i begge sider, fortov skal
omlægges, cykelsti skal anlægges og sideheller skal nedlægges. Flytning af kantsten medfører
omlægning af afvanding (nedløbsbrønde).
Vurdering: Dette forslag anbefales. Forslaget adskiller lette og hårde trafikanter, hvilket
medvirker til øget tryghed for cyklister. Ligeledes opfyldes Vejdirektoratets vejledende
tværprofilsbredder.
Tryghed for fodgængere

★★★✰✰

Tryghed for cyklister

★★★★★

Parkeringsmulighed

★✰✰✰✰

Trafiksikkerhed for bløde trafikanter

★★★★✰

Anlægsøkonomi
Tabel : Vurdering af forslag .

Bjerggade

★✰✰✰✰

Via Trafik

Side

.

Forslag – Cykelbaner
Beskrivelse: I forslag etableres cykelbaner i begge sider af Bjerggade, jf. tegning . .
Vejen indrettes som en km/h zone, med tilhørende fartdæmpende foranstaltninger i form af
forsætninger med indsnævring til ét spor med ca. - meters afstand. Der etableres en
kørebane indsnævring og to forsætninger på strækningen. Forsætningerne udformes som en
kombination af to på hinanden følgende indsnævringer, således at man først skal køre i venstre
side og dernæst i højre. Denne udformning virker hastighedsdæmpende for alle køretøjer. Hvis
store køretøjer skal kunne passere, er hastighedsreduktionen for små biler dog beskeden.
Forsætningerne er dimensioneret ud fra en m lastvogn, jf. Vejdirektoratets Håndbog –
Fartdæmpere. Cyklisterne føres på indersiden i cykelbaner forbi forsætningerne.
Kørebanebredden indsnævres til x ,
et kørespor på , m.

m undtaget ud for nr.

, hvor kørebanen indsnævres til

Principtværprofil:

Figur : Principtværprofil med cykelbaner.

Fodgængere: Fortovet indsnævres med ca. , m i begge sider på hele Bjerggade i forhold til i
dag. Bredden varierer fra , - , m i begge sider. Fortovet bliver således på nogle steder mindre
end Vejdirektoratets vejledende minimumsbredde på , m.
Fortovet er gennemført ved overkørsler, mens der er chaussestens overkørsler ud for sidevejene.
Cykler: Cyklisterne skal benytte de , m bredde cykelbaner der etableres i begge sider af vejen.
De delte stier er gennemført ved overkørsler og sideveje. Der indrettes cykelsluser bag
indsnævringen – dette kræver en særlig vedligeholdelse.
Cyklisterne færdes i dette forslag på kørebanen bag en bred kantstribe.
Biler: Kørebanen indsnævres til x ,

m.

I den nordlige ende af Bjerggade indsnævres vejen til ét kørespor på ,

m.

Parkering: Al parkering på Bjerggade nedlægges i dette forslag. Der nedlægges i alt

pladser.

Trafiksikkerhed: Cyklisterne kan i dette forslag færdes i eget spor adskilt af en bred kantstribe.

Bjerggade

Via Trafik

Side

Trafikanternes usikkerhed om, hvem der skal holde tilbage ved forsætningerne og i nogle
tilfælde et kapløb om hvem der kommer først, kan udgøre et problem.
Idet parkeringspladser og sideheller nedlægges kommer vejen visuelt til at virke bredere end i
dag. Dette kan medføre et højere hastighedsniveau. Løsningen kan derfor overvejes at
kombinere med bump i forsætninger som kompensation.
Tryghed: Cyklisterne færdes på en cykelbane og vil opleve en øget tryghed. Da fortovet
indsnævres kan fodgængere ved passage være nødsaget til at trække ud på cykelbanen.
Anlægsskøn: - mio. kr. ex. moms.
Løsningen kræver større anlægsarbejdet idet kantsten skal flyttes i begge sider, fortov skal
omlægges, sideheller skal nedlægges og indsnævringer skal anlægges. Flytning af kantsten
medfører omlægning af afvanding (nedløbsbrønde).
Vurdering: Dette forslag kan accepteres.
Tryghed for fodgængere

★★✰✰✰

Tryghed for cyklister

★★★★★

Parkeringsmulighed

★✰✰✰✰

Trafiksikkerhed for bløde trafikanter

★★★✰✰

Anlægsøkonomi
Tabel : Vurdering af forslag .

Bjerggade

★★✰✰✰

Via Trafik

Side

.

Forslag – minus vej
Beskrivelse: I forslag omlægges Bjerggade til en minus vej på den viste tegning, jf. Tegning
. .
Bjerggade indrettes som en minus vej med ét kørespor på , m og , - , m kantbane.
minus veje kan bidrage til, at hastigheden for biltrafikken bliver lavere og samtidig tvinge
bilisterne til at være fuldt opmærksomme på kørselsforløbet, da det for de fleste er en uvant
vejtype at færdes på, jf. Vejdirektoratets erfaringsopsamling ” minus veje”, rapport nr.
.
Vejen indrettes som en km/h zone med tilhørende fartdæmpende foranstaltninger med ca.
- meters afstand. Der etableres tre bump på strækningen. Bump kan give støj- og
vibrationsgener.
Etablering af bump er en forudsætning for at kunne lave Bjerggade til en minus vej, jf.
Vejdirektoratets erfaringsopsamling.
I dette forslag bevares den eksisterende kantstensgeometri i den vestlige side og hellerne
nedlægges i den østlige side.
Principtværprofil:

Figur : Principtværprofil ved minus vej.

Fodgængere: Fortovet bevares stort set som eksisterende forhold i begge sider på hele
bjerggade. Bredden varierer fra , - , m i den vestlige sider og , - , m i den østlige. Kun i den
østlige side ved nr. indsnævres fortovet ift. eksisterende.
Fortovet er gennemført ved overkørsler, mens der er chaussestens overkørsler ud for sidevejene.
Cykler: Cyklisterne kan benytte de brede kantbaner på lige fod med bilisterne. Dette kan give
risiko for uheldige situationer trafikanterne imellem.
Biler: Kørebanen indsnævres til ét spor på , m. Ved modsatrettet kørsel skal biltrafikken
benytte kantbanerne.
Parkering: Næsten al parkering på Bjerggade nedlægges i dette forslag. Der nedlægges i alt
ud af pladser.

Bjerggade

Via Trafik

Side

Trafiksikkerhed: De cyklende kan i dette forslag færdes på de brede kantbaner på kørebanen.
Erfaring viser, jf. Erfaringsopsamlingen ” minus veje”, at der er en lang tilvænningsperiode for
brugerne af vejen ved indretning af en minus vej. Den øgede sikkerhed for cyklisterne er
betinget af at bilisterne placerer sig korrekt og kører efter de nye forhold. Efter stor forvirring
om korrekt færdsel på nyetablerede minus veje bruges der flere steder nedenstående
plakater til at forklare bilisterne om korrekt placering på vejen.
Idet parkeringspladser og sideheller nedlægges kommer vejen visuelt til at virke bredere end i
dag. Dette kan medføre et højere hastighedsniveau. Derfor er det afgørende at løsningen
kombineres med bump som kompensation.
Kantbanerne i forslaget afviger fra Vejdirektoratets anbefalede bredde på , m. De brede
kantbaner kan virke bilister og invitere til bilkørsel. Hvis kantbanebredden skal reduceres,
kræver det, at kantstenen rykkes og det er en anlægsøkonomisk tung post.
Tryghed: Cyklisterne færdes på en cykelbane og vil opleve en øget tryghed. Da
hastighedsniveauet på Bjerggade er lavt – og kun lidt højere end cyklister, kan der opstå farlige
situationer når bilister trækker ud i kantbanen – og her bliver overrasket over en cyklist de netop
har overhalet. Der kan derfor være en falsk tryghed forbundet med løsningen – særligt fordi der
er tale om en vej med et lavt hastighedsniveau.
Anlægsskøn: < ½ mio. kr. ex. moms.
Løsningen er relativ billig at etablere da den kun kræver mindre anlægsarbejdet i form af
fjernelse af sideheller og anlæg af bump. Anlægsøkonomisk er dette den næst billigste løsning.
Vurdering: Det vurderes ikke som en god løsning at etablere minus veje på en bygade som
Bjerggade.
Tryghed for fodgængere

★★★★✰

Tryghed for cyklister

★★★✰✰

Parkeringsmulighed

★★✰✰✰

Trafiksikkerhed for bløde trafikanter

★✰✰✰✰

Anlægsøkonomi
Tabel : Vurdering af forslag .

Bjerggade

★★★★✰

Via Trafik

Side

.

Krydset Bjerggade/Rådhusstrædet (gågade)
Der er udover Bjerggade også opstillet et forslag til en udformning af området mellem
Bjerggade/Rådhusstrædet (gågade) med en pladsdannelse for at skabe en bedre sammenhæng
mellem Bjerggade og gågaden. Forslaget er vedlagt og gengivet på følgende figur. Det bør
overvejes at cykelbaner udføres i samme belægning som den øvrige pladsdannelse og gågade.
Der er beregnet et anlægsskøn til pladsdannelse på ½- mio. kr. ex. moms.

Figur : Forslag til pladsdannelse af området mellem Krydset Bjerggade/Rådhusstrædet.

Foto : Nuværende udformning af plads og sammenhæng til gågade – der er indkørsel forbudt ind på gågade.

Bjerggade

Via Trafik

Side

.

Fravalgte forslag
Indledningsvist er et forslag med at ensrette Bjerggade ved enten ind- eller udkørsel via
Rådhusstrædet vurderet.
Der er i dag indkørsel via Rådhusstrædet men kun ”Ærindekørsel tilladt”. Tilsvarende er der fra
Irmas parkeringsplads tvungen udkørsel via Rådhusstrædet-Bjerggade. En ensretning vurderes
derfor mest oplagt som udkørsel via Bjerggade.
Ud fra en besigtigelse og en vurdering af udformningen af Rådhusstrædet frarådes det at øge
trafikken på Rådhusstrædet. Selv den meget begrænsede trafik der i dag er på Rådhusstrædet
medførte ved besigtigelsen næsten et uheld fordi oversigtsforholdene ved udkørsel fra Irmas
parkeringsplads er dårlige, se Figur . Samtidig er Rådhusstrædet for smal til at afvikle både
biltrafik, varelevering, lette trafikanter og cykelparkering. Endelig ønskes ikke at øge biltrafikken
på gågaden mellem Rådhusstrædet og Bjerggade.

Foto : Rådhusstrædet – det var tæt ved at der skete sammenstød mellem handicapbus og udkørende bil fra
parkeringsplads.

Desuden vil en ensretning af trafikken medføre omvejskørsel for beboere og besøgende på
Bjerggade samt handlende i gågaden – og en mertrafik i krydset Ivar Huitfeldtsvej/Niels
Juelsgade – hvilket heller ikke er ønskeligt.
Løsningen med en ensretning af trafikken på Bjerggade er derfor indledningsvist fravalgt og ikke
behandlet yderligere.
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Erfaringer med vejbump
Det undersøgt, hvilket erfaringer der er med anvendelse af bump og gener i forhold til støj og
vibrationer i bygninger. Her henvises til Erfaringsopsamling om trafiksanering med
hastighedsdæmpning, Vejbump udgivet af Vejdirektoratet i
. Udsnit fra
erfaringsopsamlingen er gengivet i følgende afsnit to afsnit.

. .

Bump og vibrationer i bygninger
Der forekommer sager, hvor beboere har klaget over vibrationer i boliger og henvist til, at der
som følge af vibrationerne er opstået revner i husene. Ud fra målinger af vibrationerne har man
indtil nu kunnet konstatere, at vibrationssignalerne fra køretøjers passage af bump ligger under
de grænser, der anføres i den tyske norm DIN
(som også anvendes i Danmark), hvor der er
mulighed for vibrationsskader på huse.
Ud fra vibrationsmålinger i boliger foretaget af Dansk Teknologisk Institut i
ved vejbump i
Ramløse blev det konkluderet, at det ikke kunne afvises, at vibrationer fra bump lejlighedsvis
kan fornemmes, idet der forekommer vibrationsniveauer tæt på følegrænsen.
Ud fra vibrationsmålinger i boliger foretaget af DELTA Akustik & Vibration i
ved vejbump i
Ålsgårde, blev det konkluderet, at det ikke kunne udelukkes, at sætningsskader, som ville være
indtrådt før eller siden, er blevet fremskyndet på grund af vibrationer frembragt af kørsel over
vejbump.
Efter henvendelser blandt andet fra den lokale beboerforening, etablerede Hillerød Kommune ni
vejbump i Gadevang i september
. Efter nogle måneder konstaterede nogle af beboerne, at
der var revner i deres huse og de oplevede gener i form af støj og rystelser, når der passerede
tunge køretøjer over bumpene. Beboerne anlagde retssag mod Hillerød Kommune, som blev
frikendt ved retten i Hillerød i september
.

. .

Bump og støj
Det har ofte været fremført at bump medfører øget trafikstøj. Erfaringerne med cirkelbump
viser det modsatte. I
blev der lavet en dansk undersøgelse af støj fra vejbump. Der blev
målt støj ved en række målepunkter på udvalgte trafikveje med cirkelbump og modificerede
cirkelbump. Der indgik veje med skiltet hastighed på km/t, km/t, km/t og km/t.

Figur : Støj ved bump på veje med skiltet hastighed
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Undersøgelsen viste, at der på strækninger med bump generelt sker en reduktion af støjen, fordi
køretøjernes hastighed reduceres. Generelt er der målt lavere støjniveauer omkring bumpene
sammenlignet med midt på strækningerne. Det gælder dog ikke for strækninger med skiltet
hastighed på km/t.
Resultaterne viste også, at der tilsyneladende ikke er støjmæssig forskel på cirkelbump og
modificerede cirkelbump.
En supplerende spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne på de undersøgte strækninger
indikerede, at folk der bor ved bumpene føler sig en smule mere generet af støjen sammenlignet
med de, der bor midt på strækningerne, selv om der generelt er målt et lavere støjniveau
omkring bumpene. Det har vist sig at lastbiler har et til dB højere støjniveau, når de kører
væk fra bump sammenlignet med når de kører frem til bump. Det giver en varieret styrke af
støjen omkring bumpene. En frekvensanalyse af den målte støj viser, at der er et lidt større
indhold af lavfrekvent støj omkring bumpene. Man ved, at vinduer har en dårligere dæmpning af
lavfrekvent støj end de øvrige frekvenser. Dette forhold kan eventuelt være noget af
forklaringen på, at folk der bor lige ved bump kan føle sig lidt mere generet af støj.

.

Vurdering af forslag
Via Trafik har foretaget en vurdering af de opstillede forslag. Jo flere sorte stjerne jo mere
fordelagtig/god vurderes løsningen.

Forslag:
Vurderingskriterie:
Tryghed for fodgængere
Tryghed for cyklister
Parkeringsmulighed
Trafiksikkerhed for bløde trafikanter
Anlægsøkonomi

Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4
Bump
Delte stier Cykelbaner 2 minus 1
★★★★★

★★★✰✰

★★✰✰✰

★★★★✰

★★★✰✰

★★★★★

★★★★★

★★★✰✰

★★★★★

★✰✰✰✰

★✰✰✰✰

★★✰✰✰

★★★★★

★★★★✰

★★★✰✰

★✰✰✰✰

★★★★★

★✰✰✰✰

★★✰✰✰

★★★★✰

Tabel : Vurdering af de fire løsningsforslag.

Kriterierne kan vægtes forskelligt, hvorfor det ikke er forslaget med den samlede højeste
karakter, der nødvendigvis er den bedste løsning.
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