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Formål

Dette notat beskriver overordnet skitseprojektet for adgangsvejene til en ny dagligvarebutik i Herfølge, på et områd afgrænset af Vordingborgvej, Billesborgvej og Elmevej, samt hvorledes vareleveringen til dagligvarebutikken og det nærliggende Hammershus Bageri kan fungere i fremtiden.
På baggrund af nærliggende skitseprojekt er der udarbejdet en uvildig trafiksikkerhedsrevision på
trin 2. Revisionen er vedlagt som bilag. Kommunen og Aldi har på baggrund af trafiksikkerhedsrevisionen været i dialog vedr. udformning af vejarealerne. Under punkt 7 er oplistet aftalte retningslinjer for det videre arbejde.
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MOE’s vurdering

Til byggeriet af en ny dagligvarebutik i Herfølge er der skitseret tre adgangsveje til parkeringspladsen. Henholdsvis fra Billesborgvej, Vordingborgvej og Elmevej. Billesborgvej og Vordingborgvej er
overordnede trafikveje, mens Elmevej er boligvej, men reelt fungere som fordelingsvej.
Der foreslås ind- og udkørsel via alle tre adgangsveje for personbiler, mens der for vareleverende
lastbiler og sættevogn vil være begrænset adgang.

MOE A/S
Mariane Thomsens Gade 1C, 1
DK-8000 Aarhus C
T: +45 8750 8700
CVR nr.: 64 04 56 28
www.moe.dk

Forslaget ligger i byzone hvor planlægningshastigheden er 50 km/t. Skitseprojektet er udformet
således der tages hensyn til eksisterende omgivelser og trafik herfra.
MOE | Tetraplan har udarbejdet skitseforslag til udformning af de 3 adgangsveje. Ved udarbejdelse
af skitseforslag er der taget hensyn til trafiksikkerhed, tilgængelighed samt fremkommelighed. Det
vurderes ikke, at den øgede trafik, som dagligvarebutikken genererer, giver kapacitetsproblemer i
området.
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Projektbeskrivelse

På figur 1 er det vist en skitse af, hvordan en ny dagligvarebutik tænkes udformet og placeret på
hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej. Der forventes etableret fire lejligheder på butikkens 1.
sal. For at give plads til dagligvarebutikken nedrives de eksisterende ejendomme på fem separate
matrikler. Den kommende dagligvarebutik forventes at have åbent 12 timer i døgnet, og få ca. 500
daglige kunder, hvoraf ca. 60 % forventes at ankomme i bil.
Samtidig med opførelsen af dagligvarebutikken ønsker Hammerhus Bageri, som ligger lige syd for
den kommende dagligvarebutik, at renovere og udbygge med varemodtagelse og produktions- og
kontorfaciliteter, så den eksisterende produktion kan opretholdes i fremtiden. Udbygningen vurderes ikke at generere mere trafik.

Figur 1: Skitse af ny dagligvarebutik på hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej. Skitsen er fra en tidligere
projektfase, og er derfor ikke helt retvisende.
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4

Eksisterende trafikale forhold; Vordingborgvej, Billesborgvej og Elmevej

Vordingborgvej er en trafikvej og Herfølges største trafikåre, som dagligt betjener 8-10.000 køretøjer (hvdt). De to trafikretninger er adskilt af en bred midterrabat, som fortsættes igennem hele
Herfølge by. Umiddelbart syd for krydset mellem Vordingborgvej og Billesborgvej er der en cykelog gangtunnel under Vordingborgvej (se figur 2A).
Billesborgvej er ligeledes en trafikvej, som dagligt betjener 4-5.000 køretøjer (hvdt) og som giver
adgang til flere af Herfølges dagligvarebutikker. Vejen er primær adgangsvej til flere boligområder,
ligesom der ligger to skoler på Billesborgvej, henholdsvis Herfølge Skole (nordøst for det aktuelle
område) og Billesborgskolen (3 km øst for Herfølge). Trafikken til og fra Herfølge Skole indgår i
nærværende vurdering, da skoletrafikken påvirkes af det aktuelle projekt.
Elmevej er boligvej med 40 km/t zone og anlagt med hastighedsregulerende foranstaltninger
(bump). Elmevej fungere dog reelt som fordelingsvej, da den forbinder Vordingborg, Møllebækvej
og Tessebøllevej. Baseret på antallet af ejendomme i området, vurderes Elmevej at betjene 300400 daglige køretøjer.
4.1

Skoletrafik

Der er en stor mængde cykeltrafik og gående i morgen- og eftermiddagsmyldretiden. En stor del af
denne trafik formodes at være orienteret mod Herfølge Skole, når elevenerne møder ind og får fri.
I forbindelse med en trafiktælling i krydset er det observeret, at en del skolebørn benytter gangtunnellen der løber under Vordingborgvej (se figur 2A) og stien i forlængelse af Kastanievænget
(se figur 2B).

Figur 2A: Cykel- og gangtunnelen under Vordingborgvej
benyttes en del, særligt af eleverer til og fra Herfølge Skole.
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Figur 2B: Gangsti mellem Billesborgvej
til Kastanievænget.
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Gennemgang af skitseforslag

5.1

Trafik og kapacitet (Benno)

Tirsdag den 23. maj 2017 blev der i tidsrummet 14:30-16:30 gennemført en manuel trafiktælling i
krydset Vordingborgvej/Billesborgvej i Herfølge.

Figur 3: Kø på Vordingborg i Herfølge under en trafiktælling tirsdag d. 23. maj 2017.

Eftermiddagsspidtimen lagde den pågældende dag fra ca. 15:15 til 16:15 og er opgjort med antal
trafikanter, fordelt på typer i nedenstående tabel.

Tælling
Fra
1 time
Til
Personbiler/varebiler
Sololastbiler/busser
Lastbiler m. påhæng/SVT
Motorcykler
Knallerter/cykler
Øvrige (traktorer m.v.)
Fodgængere

A
B
257
8
4
4
11
1

A
C
136
1
1
1
4
0

B
A
494
9
3
4
22
0

B
C
151
5
2
1
5
0

C
A
149
2
1
2
5
1

C
B
54
4
1
0
3
0

A

På tværs
B
C

6,5

0

0

9

5

1

Figur 4 – Tælleresultat for trafiktælling i eftermiddagsspidstimen ca. 15:15-16:15.
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5.2

Beregning af belastning og restkapacitet i signalkrydset

Nedenfor fremgår resultatet af kapacitetsberegningen for T-krydset foretaget i DanKap.
Der er i denne forbindelse regnet med følgende fordeling af signalreguleringens faser.

Vejgren
Vordingborgvej S
Vordingborgvej N
Billesborgvej

Spor
ligeud og højresving
Ligeud og venstresving

Fase
1 og 1
1 og 1
2

Figur 5: Resultat af kapacitetsberegning (eksisterende trafik) i signalkrydset Vordingborgvej/Billesborgvej (DanKap).

Af kapacitetsberegningen fremgår det, at der forekommer størst forsinkelse på Vordingborgvej N
og Billesborgvej i eftermiddagsspidstimen. Dette stemmer overens med det, der blev observeret
under trafiktællingen, se figur 3. Kapacitetsberegningen viser dog klart, at der er massere af restkapacitet i krydset, og at der ikke er trafikafviklingsproblemer i dag.
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5.3

Trafik fra dagligvarebutikken

Der forventes ca. 500 daglige kunder i dagligvarebutikken. Ca. 60 % af kunderne vil ankomme i
bil, mens de resterende antages at fordele sig med 20 % fodgængere og 20 % cyklister. Det er antaget, at op mod 20 % af de daglige kunder benytter dagvarebutikken i eftermiddagsspidstimen.
Fordeling
Biler
Cyklister
Fodgængere

Estimeret antal ture
Eftermiddagsspidstime/dag
120/600
40/200
40/200

60 %
20 %
20 %

På basis af områdets geografi, vurderes det, at ca. 60 % af kunderne ankommer fra syd, ca. 20 %
fra øst og ca. 20 % fra nord. Det er antaget at alle ture er nye ekstra ture, selvom det må forventes, at en del af dagligvarebutikkens kunder forsvinder fra områdets øvrige dagligvarebutikker.
Samlet vurderes biltrafikken i eftermiddagsspidtimen at fordele sig som vist på nedenstående figur
6. Cyklister og fodgængere er ikke vist, men de antages at fordele sig procentvis på samme måde.

6
12

6 12

6

6
27
27

9

9
Figur 6: Fordeling af den forventende spidstimetrafik til/fra dagligvarebutikken.
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5.4

Trafikafvikling til/fra dagligvarebutikken

På baggrund af, den i afsnit 5.3 vurderet trafikgeneration og fordeling af trafikken til/fra dagligvarebutikken, er der lavet kapacitetsberegninger af den fremtidige trafiksituation i signalkrydset, og
dagligvarebutikkens ind/udkørsler mod Vordingborgvej og Billesborgvej.

5.4.1

Signalkrydset Vordingborgvej/Billesborgvej

Dagligvarebutikken genererer så lidt ny trafik i krydset Vordingborgvej/Billesborgvej, at der ikke
kan beregnes en ændring i krydset gennemsnitlige ventetider eller kølængder i eftermiddagsspidstimen.
Nedenstående figur 7 viser resultatet af kapacitetsberegningen (DanKap). Ved sammenligning med
figur 5 kan det ses, at der kun kan beregnes minimale forøgelser i krydset belastningsgrad, mens
de gennemsnitlige ventetider og kølængdernes 95 % fraktiler er de samme.

Figur 7: Resultat af kapacitetsberegning (eksisterende trafik+mertrafik fra dagligvarebutikken) i signalkrydset
Vordingborgvej/Billesborgvej (DanKap).
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5.4.2

Indkørsel til dagligvarebutikken

Nedenstående figur 8 og 9 viser resultatet af kapacitetsberegningerne for dagligvarebutikken indkørsler fra hhv. Vordingborgvej og Billesborgvej. Beregningerne viser, at ikke vil opstå trafikale afviklingsproblemer med de to indkørsler. Belastningsgrad, gennemsnitlige ventetider og kølængdernes 95 % fraktiler er alle minimale.

Figur 8: Resultat af kapacitetsberegning (eksisterende trafik+mertrafik fra dagligvarebutikken) i dagligvarebutikkens indkørsel på Vordingborgvej (DanKap).

Figur 9: Resultat af kapacitetsberegning (eksisterende trafik+mertrafik fra dagligvarebutikken) i dagligvarebutikkens indkørsel på Billesborgvej (DanKap).

På grund af de lave trafikmængder på Elmevej er der ikke gennemført kapacitetsberegning for
denne indkørsel.
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5.5

Adgang via Billesborgvej

Af tegningsbilag K11_H1_N1103 fremgår skitseforslaget til adgangsvej via Billesborg.
Umiddelbart øst for krydset Vordingborgvej/Billesborgvej etableres der adgangsvej via Billesborgvej. Der er fuld ind- og udkørsel for personbiler til dagligvarebutikken, ligesom adgangsvejen skal
fungere som adgangsvej til ejendommen på Kastanievænget 8. Adgangsvejen skal fungere som
indkørsel for vareleverende lastbiler og sættevogne, hvorfor den dimensioneres i forhold til sættevognes kørekurver. Der vil være udkørselsforbud for lastbiler.
Adgangsvejen etableres som en overkørsel, hvor fortovet føres på tværs af adgangsvejen. Det betyder at bilister der kører ind og ud har vigepligt for fodgængerne. Samtidig fungerer overkørslen
som hastighedsdæmpende for køretøjerne. Overkørslen vinkles, så den går vinkelret på Billesborgvej.
Da der kan forventes en del venstresvingende bilister ind til dagligvarebutikken fra Billesborgvej,
udvides vejens kørebanebredde lokalt ud for adgangsvejen. Udvidelsen betyder at det nordlige kørespor kan udvides til en bredde på 5 m, hvilket sikrer at bagfrakommende bilister kan køre højre
om en bil der afventer venstresving. For at undgå at de bagfrakommende bilister kører ind over cykelbanen i vejens nordlige side, etableres der i stedet en delt sti med kantstensopspring fra kørebanen frem til krydset ved Vordingborgvej.
Cyklister og gående der benytter tunnelen under Vordingborgvej, ledes i dag direkte op til et stort
asfalteret areal, som ligger hvor der i fremtiden bliver adgangsvej til dagligvarebutikken. Det er
nødvendigt at ændre på dette, da det ikke trafiksikkerhedsmæssigt vil være en acceptabel løsning i
fremtiden.
I stedet for forlænges eksisterende rampe og tilsluttes fortovet langs Billesborgvej ca. 13 m nordvest for den nye overkørsel. Rampens tilslutning til fortovet vil blive etableret som en overkørsel,
hvor cyklister skal krydse over fortovet for at komme til og fra rampen. Derved holdes hastigheden
lav og cyklister fra tunnellen kan benytte cykelbanen videre mod øst ad Billesborgvej. Pga. koteforholdene på stedet, forventes forlængelsen af rampen at have et længdefald på ca. 65 ‰. Dette er
over det anbefalede niveau men under det maksimalt anbefalede niveau og da der er tale om en
rampelængde på kun ca. 17 m, vurderes dette acceptabelt.
I den østlige side af p-arealet bag ved dagligvarebutikken, vil der blive etableret en separat sti
foran de parkerede biler, til at servicere gående til og fra gangstien i forlængelse af Kastanievænget.
Vejadgang til Kastanievænget 8 (eksisterende hus på figur 6) sikres via dagligvarebutikken parkeringsplads. Kørekurver for personbil til det eksisterende hus fremgår af tegningsbilag
K11_H1_N1174.
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Figur 10: Forslag til udformning af adgangsvej på Billesborgvej. Se tegningsbilag K11_H1_N1103.

5.6

Adgang via Vordingborgvej

Af tegningsbilag K11_H1_N1101 fremgår skitseforslaget til adgangsvej via Vordingborgvej.
Umiddelbart syd for krydset Vordingborgvej/Billesborgvej etableres der adgangsvej via Vordingborgvej. Der etableres et ”gennembrud” i den brede midterhelle og et kanaliseringsanlæg med en
venstresvingsbane så indsving kan foregå fra begge retninger. Gennembruddet gør det også muligt
for dagligvarebutikkens kunder at foretage udsving i begge retninger. Adgangsvejen etableres som
en overkørsel, hvor cykelsti og fortov føres på tværs af adgangsvejen.
For at skabe den bedre oversigt mod syd, for de køretøjer der forlader parkeringspladsen via Vordingborgvej, foreslås parkeringsbanen langs Hammerhus Bageri forkortet, således at der kan etableres en ca. 15 m lang højresvingsbane før overkørslen. Parkeringsbanen foran bageren, vil i fremtiden kunne rumme 3 parkerede biler.
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Figur 11: Forslag til udformning af adgangsvej på Vordingborgvej. Se tegningsbilag K11_H1_N1101.

Der vil ved denne adgangsvej være indkørselsforbud for lastbiler. Men vareleverende lastbiler skal
benytte denne adgangsvej som udkørsel fra parkeringspladsen, hvorfor adgangsvejen er dimensioneret i forhold til sættevognes kørekurver.
2 af de eksisterende belysningsmaster i midterhellen vil skulle flyttes i forbindelse med ombygningen.
5.6.1

Vurdering af ”smutvej” over p-pladsen

I dag er der en del bilister som kommer ad Vordingborgvej fra nord og laver en U-vending umiddelbart syd Elmevej, for at kunne dreje ind af Elmevej. Gennembruddet af midterrabatten på Vordingborgvej giver disse bilister mulighed for at bruge p-pladsen som smutvej mellem Vordingborgvej og Elmevej.
Det er MOE | Tetraplans vurdering, at antallet af bilister, som laver U-vendingen for at dreje ind af
Elmevej, er begrænset. Samtidigt vurderes det, at det ikke vil være nemmere/hurtigere at smutte
ind over p-pladsen, end at lave U-vendingen, hvorfor det samlet set vurderes, at være meget få
bilister, som kan finde på at bruge p-pladsen som ”smutvej”.
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5.7

Adgang fra Elmevej

Af tegningsbilag K11_H1_N1101 fremgår skitseforslaget til adgangsvej via Elmevej.
Adgangsvejen placeres i den sydlige ende af parkeringspladsen og vil blive etableret som en overkørsel hvor fortovet føres på tværs af adgangsvejen. Der vil her være udkørselsforbud for lastbiler.
Hammershus Bageri ønsker at udbygge bageriet mod Elmevej og samtidig etablere et vareleveringsområdet. Hammershus Bageri foreslår at vareleveringsområdet etableres lang Elmevej, imellem en kommende udbygning og den kommende adgangsvej til dagvarebutikkens parkeringsplads.
Vareleveringen til bageriet kommer med lastbil (12 m) fra syd via Vordingborgvej. Efter varelevering vil lastvognen køre ud på Vordingborgvej igen via dagligvarebutikken parkeringsplads. Adgangsvejen til parkeringspladsen er derfor dimensioneret i forhold til lastbilers kørekurve.
Langs området, vil der blive etableret fortov i Elmevejs nordlige side, for at tilgodese fodgængerne.
Placeringen af den eksisterende belysningsmast cirka midt imellem Vordingborg og den nye adgangsvej, vurderes umiddelbart at kunne blive stående med den nye udformning.

5.7.1

Trafik på Elmevej (efter Kastanievænget)

Der foreligger pt. ingen tællinger af trafikken på Elmevej, men på baggrund af antallet af boliger i
området, vurderes det, at Elmevej dagligt benyttes at 300-400 køretøjer.
Det estimeres at ca. 60 % af dagligvarebutikkens kunder vil ankommer fra syd. Af disse vil langt
de fleste ankomme via Vordingborgvej, da det er den mest direkte og hurtigste vej. Det vurderes
dog, at op mod 15 % af kunderne - svarende til 45 køretøjer - vil benytte Elmevej. Det vil dog
langt overvejende være områdets egne beboere, som vil benytte denne vej.

Figur 12: Forslag til udformning af adgangsvej på Elmevej. Se tegningsbilag K11_H1_N1101.
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6

Ruter til varelevering

6.1

Varelevering fra Billesborgvej

Dagligvarebutikken styrer 100 % deres egen varelogistik. Dagligvarebutikken kan således pålægge
dets varetransporter at benytte tvungne ruter i forbindelse med varelevering til dagligvarebutikken.
Der kan forventes 1-2 vareleveringer pr. dag summeret til 7-10 pr. uge. Tidspunktet for vareleveringen kan derfor aftale mellem Køge Kommune og dagligvarebutikken.
For at tilgodese trafiksikkerheden, foreslås det at tunge køretøjer kun må foretage venstresving ind
til dagligvarebutikken fra Billesborgvej. Dette giver chaufførerne bedre oversigt i forhold til cyklister
og gående. Chaufførerne vil således blive pålagt, at skulle komme fra øst på Billesborgvej, når de
skal levere varer. Det betyder, at lastvognen må bruge enten Kirkevej eller Tessebøllevej for at
komme til Billesborgvej. Disse veje er lokalveje, men det vurderes trafiksikkerhedsmæssigt som
den bedste løsning.
Inde på selve parkeringsområdet skal sættevognen bakke en kort strækning til dagligvarebutikken
vareleveringsrampe. Udkørsel sker via Vordingborgvej. Kørekurver for dagligvarebutikken varelevering er optegnet på tegningsbilag K11_H1_N1170.

Figur 13: Kørekurve for varelevering til dagligvarebutikken med sættevogn. Se tegningsbilag K11_H1_N1173.
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6.2

Varelevering fra Elmevej

Hammershus Bageris varelevering sker med lastbil (12m), og foreslås i fremtiden at skulle ske til
et kommende vareleveringsområde, som etableres langs Elmevej, imellem en kommende udbygning og den kommende adgangsvej til dagvarebutikkens parkeringsplads. Der forventes kun 4-5
vareleveringer pr. uge.
Der arbejdes med 2 forskellige forslag til tilkørsel til bageriet.

6.2.1

Alternativ A

Lastvogne til bageriet kommer fra syd via Vordingborgvej og kører via Elmevej ind ad adgangsvejen til parkeringsområdet. Herfra bakkes der kort rundt om hjørnet og ind til rampen. Se figur 14.
Det nødvendige manøvrearealet koster en p-plads og et lille hjørne af den nye have. Samtidig skal
græsarealet på højre side af overkørslen etableres som et overkørbart arealet (f.eks. armeret
græs).

Figur 14: Kørekurve for varelevering til Hammershus Bageri (Alternativ A). Se tegningsbilag K11_H1_N1171.
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6.2.2

Alternativ B

Lastvogne til bageriet kommer fra syd via Vordingborgvej og kører via Elmevej ind over fortovet så
den holder langs Elmevej i vareleveringsområdet. Herfra bakkes der kort lige tilbage ind til rampen.
Se figur 15.

Figur 15: Kørekurve for varelevering til Hammershus Bageri (Alternativ B). Se tegningsbilag K11_H1_N1171.

Ved begge alternativer foregår udkørsel via dagligvarebutikken parkeringsplads til Vordingborgvej.
Kørekurver for Bageriets varelevering er optegnet på tegningsbilag K11_H1_N1171.

7

Aftalte retningslinjer for det videre arbejde

Som grundlag til udformning af vejarealerne omkring den nye Aldi butik gælder nærværende notat
og skitseprojekt samt trafiksikkerhedsrevision med projekterende og kommunens kommentarer.
Dog gælder følgende undtagelser, som både kommune og Aldi har accepteret.
Adgangsvej til Billesborgvej:
1. I nordsiden af Billesborgvej, over for den kommende adgangsvej til Aldi, er der i dag en cykelbane afmærket på kørebanen. Bilister fra Billesborgvej, som skal foretage venstresving
ind til Aldi, vil holde på vejen og afvente et ”hul” i trafikken til at foretage svingning. Bagfra
kommende bilister vil have mulighed for at køre højre om disse biler, men så er der risiko
for at bilisterne ”klemmer” cyklisterne, som færdes i cykelbanen.
For at sikre cyklisterne på Billesborgvej, skal der i nordsiden over for adgangsvejen og frem
til Vordingborgvej, etableres en separat cykelsti i en bredde på min. 1,8 m. Herudover skal
der etableres et fortov i en bredde på min. 1,5 m.
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2.

For at reducere risikoen for højresvingsuheld mellem bilister der svinger ind til Aldi og cyklister, opsættes der tavler med højresvingsforbud ind til Aldi fra Billesborgvej. De andre 3
svingbevægelser bliver tilladt.

3.

Fodgænger- og cykelarealet langs nordsiden af butikken, ud mod Billesborgvej, skal indrettes så belægninger og niveauforskelle tydeligt definerer hvor de forskellige trafikantgrupper
må færdes. Dette gælder også omkring adgangsvejen ind til Aldi.

4.

Der ønskes ikke etableret svingpile på Billesborgvej i forbindelse med adgangsvejen, men
det accepteres at det nordlige kørespor udvides til min. 5 m lokalt.

Aptering:
5. Cykelparkering til kunderne og til beboerne i lejlighederne placeres under halvtaget ved hovedindgangen til butikken
6.

Kundevogne placeres under halvtaget ved hovedindgangen, således at de ikke konflikter
med trafikken

7.

Containere ifm. renovation placeres på bagsiden af bygningen ind mod p-området, umiddelbart til højre for varegården

Varelevering til bageren:
8. Af de 2 metoder til kørselsmønster ifm. varelevering til bageren, skal alternativ B bruges.
Fortovsbelægningen langs med vareleveringszonen skal etableres i flisebelægning med en
tykkelse på min. 15 cm, således at de kan holde til lastvogne
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