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1.

Anbefaling
Med afsæt i de analyser og drøftelser der har fundet sted i forbindelse med
udarbejdelsen af en trafikplan for Køge Marina anbefales en løsning som skitseret
i bilag 1 og yderligere detaljeret i bilag 2 – 6.
Anbefalingen medfører, at adgangen til Køge Marina med videre skal tilpasses
områdets funktioner for at sikre mindst mulig gennemkørende trafik samt blanding
af trafikarter (se bilag 1, 2 o g3). Anbefalingen bunder også i de planer som Køge
Kommune p.t. opererer med for området omkring Køge Marina – herunder at
Bådhavnen muligvis skal indgå i forbindelse med en stormflodssikring.
Anbefalingen medfører således, at der etableres 2 adgange – én i nord (bilag 1 og
2) der primært betjener fritidsaktiviteter samt kommende Hotel og én i syd (bilag 1
og 3) der primært betjener selve Lystbådhavnen, Køge Marina,
vinterbådopbevaring og serviceområdet.
Dette indbærer at det anbefales, at eksisterende kryds
Bådhavnen/Tangmosevej/Værftsvej omdannes til et vigepligtsreguleret kryds (Tkryds uden tilslutning til Bådhavnen). Begrundelsen for denne anbefaling skal
findes i:


Trafik med bådanhænger flyttes til det sydlige kryds hvilket ud fra en
trafiksikkerhedsmæssig vurdering er bedst



Promenaden friholdes i større omfang af ”tung trafik” (biler med
bådanhænger) da vinterbådopbevaring flyttes til den sydlige del af
området
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Et T-kryds er en mere trafiksikkerløsning end både et 4 benet
vigepligtsreguleret kryds eller et 4 benet signalanlæg



Krydset Værftsvej/Tangmosevej/Bådhavnen kan indgå i forbindelse med
stormflodssikring



Trafikafviklingen på Værftsvej forbedres, ved kun at af tilslutning til/fra
Tangmosevej

Det nordlige kryds anbefales etableret som et vigepligtsreguleret trebenet kryds
(T-kryds, se bilag 2) og at dette kryds holdes under observation med henblik på
afviklingsforholdene (de tilgængelige trafikprognoser indikerer ikke et behov for et
signalanlæg)
Det sydlige kryds bør etableres som et trebenet vigepligtskryds (se bilag 3). Dels
medfører dette mindre arealmæssigt indgreb, dels er risikoen for ekstraudgifter
mindsket (en vurdering af jordbundsforhold – herunder forurening af området har
ikke været en de af opgaven).
Et T-kryds vil opnå samme gode trafikafvikling som en rundkørsel samt samme
trafiksikkerhed og derudover være anlægsøkonomisk billigst. En ulempe ved et Tkryds er, at denne løsning ikke muliggør en vendemulighed for trafikanter der ved
en fejl er kørt ned mod erhvervshavnen. Risikoen vurderes imidlertid som
begrænset.
Selve vejforløbet langs promenaden (mellem det sydlige kryds og det nordlige
kryds) anbefales med et tværprofil som vist på bilag 6. Dvs. med to kørespor a
3,25 m (af hensyn til evt. bustrafik er kørespor på 3,25 m valgt fremfor 3,00 m)
med 3,5 m fri areal foran Stacy’s. Selve ”Shared Space” er adskilt fra en ca. 4,0 m
bred fællessti til cyklister og fodgængere med en 1,50 m bred skillerabat.
Skillerabat og fællessti indgår således i ”Shared Space”.
Gennemkørsel fra syd mod nord og vice versa vil alene være muligt for bustrafik
samt cyklister idet der nord for Stacy’s etableres en bussluse eller lignende
funktion der sikrer, at biler ikke kan køre igennem.
Derudover suppleres, som det fremgår af bilag 1, med hævede flader (der dels har
som funktion at være en sikker og tilgængelig krydsningsmulighed for lette
trafikanter, dels dæmpe hastigheden).
Der foreslås etableret to busholdepladser, se bilag 1 der angiver en omtrentlig
placering m.v.. Disse udformes som kantstensopstilling (og vil derfor medvirke til
at holde hastighedsniveauet nede). Placeringen er foreslået ved Stacy’s og det
kommende hotel. Busholdepladserne forsynes foruden den lovpligtige stander
med læskærme, bænk, affaldsspand samt evt. nedtællingstavler.
Området omkring Stacy’s og det eksisterende serviceområde foreslås
trafikdæmpet samt geometrisk strammet op, så den eksisterende ensretning
fremgår tydeligt – både visuelt, men også fysisk.
Foran Stacy’s ligger der overvejelser om at etablere en hævet flade eller at
omdanne området til enten en gågade (med kørsel tilladt) eller shared space
(bilag 1.
Et groft anlægsskøn fremgår af afsnit 7 Anlægsskøn.
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2.

Indledning, opgavebeskrivelse
Køge Kommune har bedt Sweco om at udarbejde oplæg til følgende emner:


Etablering af en nordlig adgang til brug for dels en ny parkeringsplads
(grus på affaldsdeponi), dels adgang til et nyt hotel samt et nyt
serviceområde (markedsplads med caféer/streetfood m.v.)



2 alternative forslag for det sydlige kryds (T-kryds og rundkørsel)



Opgradering af strækning D-D med fællessti beliggende vest for
kørebanen og adskilt af en skillerabat



Forslag til grusparkeringsplads på nordligt deponi



Vurdering af intern vej ved eksisterende serviceområde



Forslag til området omkring Stacy’s

Planen tager afsæt i en række behov og ønsker for området (Køge Marina),
herunder øget behov for parkering (strandgæster), ønsker om etablering af nyt
hotel samt nyt serviceområde (markedsplads med caféer/streetfood m.v.).
Desuden er der stærkt ønske om en trafikal fredeliggørelse af området omkring
det eksisterende serviceområde og lystbådehavnen. I overvejelserne indgår
desuden planer for stormflodssikring af Køge.
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Figur 1 Projektområde.
Grønt = Friluftsaktiviteter
Rødt = Parkeringsplads, grus
Gul = Søbad Hotel
Lyseblåt = Vinteropbevaring (både), mulige placeringer
Ferskenfarvet = Eksisterende serviceområde
Blåt = Lystbådehavn

Projektområdet kan overordnet, opdeles i to delområder:


Et nordligt område, der primært har fokus på friluftsaktiviteter i form af
stranden m.v.



Et sydligt område, der er vendt mod dels eksisterende serviceområde,
dels selve lystbådehavnen

Midt mellem disse to områder findes vinteropbevaringspladsen for både. Denne
ønskes på sigt omdannet til et nyt serviceområde, idet der foreligger planer om at
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flytte vinteropbevaringspladsen for både til et nyt bassin i den sydlige del af
marinaen. Samtidigt foreligger der et ønske om at flytte slæbested og kran for
mindre både, der i dag ligger i det eksisterende serviceområde til det nye bassins
sydlige kant.
Kendetegnende for begge delområder er, at trafikken er stærkt sæsonbetonet –
hvilket særligt gælder for det nordlige område (friluftsaktiviteter). Trafikplanen skal
således balancere mellem gode adgangsforhold og høj trafiksikkerhed. I
højsæsonen må det forventes, at lette trafikanter i højere grad også benytter
kørebanen, mens det i perioder med lav aktivitet skal sikres, at hastigheden på
vejen ikke bliver for høj.
For Køge Marina er der udarbejdet et dispositionsforslag, der tager afsæt i
videreudvikling af det nordlige område med blandt andet etablering af et hotel
samt etablering af en større parkeringsplads i grus på eksisterende affaldsdeponi.
Parkeringspladsen skal primært betjene strandgæster, men også gæster til
hotellet.
Udviklingen i det sydlige område er en forsættelse/videreførelse af de aktiviteter,
der p.t. er igangsat – herunder etablering af flere bådepladser og amfiteater samt
nyanlagt vej. I den forbindelse er det hensigten, at eksisterende
vinteropbevaringsplads for både på sigt flyttes til det nye bassin i den sydlige del
af marinaen.
Det areal, der i forbindelse med flytning af vinteropbevaringspladsen for både
frigøres, ønskes på sigt brugt til et nyt serviceområde med caféer og streetfood
m.v. I den funktion vil det således udgøre et naturligt bindeled mellem de
rekreative arealer nord for og havneaktiviteterne syd for.
Den funktionelle opdeling af projektområdet har derfor indflydelse på
udformningen af trafikplanen.
De projekter, der af Køge Kommune ønskes belyst i form af overordnede skitser
og/eller tværprofiler inkl. anlægsskøn, fremgår af Figur 2.
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Figur 2 Projektområde. Kilde: Køge Kommune.
A-A = Eksisterende vej lukkes og konverteres til enten parkeringspladser eller bruges i
forbindelse med kystsikring (ej afklaret på nuværende tidspunkt)
B = nordlige kryds
C = sydlige kryds
D-D = ”Ny strækning”
F-F = Vej til eksisterende serviceområde

2.1.

Trafikalt grundlag
De trafikale løsninger i forbindelse med tilslutning til det overordnede vejsystem
(Værftsvej) er baseret på oplysninger om trafikmængder m.v. fra Køge Kommune
samt indhentede uheldsoplysninger for en 5-årig periode. Forventede trafiktal:
13.500 -17.200 ÅDT (årsdøgntrafik) i 2035 på Værftsvej, jf. Figur 3. Ud foran den
nordlig udkørsel er intensiteten lavest.
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Bådhavnen havde i 2013 en ÅDT på ca. 900 køretøjer pr. døgn og
julidøgntrafikken lå på ca. 1.800 køretøjer pr. døgn. Dette afspejles også af de
talte spidstimer, der typisk lå i weekenden og omkring kl. 11 – 13.
Ved eventuelt at lukke Bådhavnen mod Værftsvej vil der derfor blive flyttet ca.
1.800 køretøjer, der antages at have relation til Køge Marina til andre
vejtilslutninger (enten i syd eller nord eller begge steder).
De 1.800 svarer ligeledes til den forventede trafikmængde langs Køge
Lystbådhavns promenade. Trafikmængden har betydning for de løsninger der kan
opereres med for at opnå et attraktivt område, hvor hastigheden modsvarer
aktiviteten i området.
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Figur 3 Beregnede trafikbelastninger for 2035. Antal køretøjer pr. hverdagsdøgn (HDT). Kilde: Køge
Kommune. Placeringen af Køge Marina er vist med blå markering.

Løsningerne er løbende drøftet med Køge Kommune og Køge Marina og afspejler
derfor den arbejdsproces og de beslutninger, der er truffet undervejs i forbindelse
med konkretisering af planen.
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3.

Det eksisterende serviceområde
Færdselsreguleringen i og omkring eksisterende serviceområde (strækning F-F)
fremgår af Figur 4. Den første delstrækning umiddelbart syd for Stacy’s Diner” og
fra vest mod øst er dobbeltrettet (vist med en blå dobbeltrettet pil på Figur 4).
Umiddelbart efter eksisterende parkeringsplads syd for Stayc’s og øst for
eksisterende parkeringsplads ændres kørselsretning til ensretning mod øst, se
også Figur 4 (vist med røde pile samt Figur 5). Ændringen adviseres med skiltning
i siderne, men uden ændringer i tværprofilet. Skiltningen og vejens fremtoning
vurderes ikke at være tydelig nok hvorfor uhensigtsmæssig dobbeltrettet trafik
forekommer på den ensrettede del af strækningen.
Især i sommerperioden kan dette være uhensigtsmæssigt, da der forekommer en
højere andel af lette trafikanter i området.

Figur 4 Færdselsregulering i og omkring eksisterende serviceområde. Den dobbeltrettede blå pil
angiver eksisterende forhold. Fremover anbefales, at adgangen til parkeringspladsen sker fra vejen
vest for parkeringspladsen og dermed er en ”ren” ensretning i området.
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Figur 5 Overgang fra dobbeltrettet til ensrettet trafik.

Det anbefales derfor:


At geometrien strammes op på strækningen F-F, jf. Figur 2, (kørebanens
bredde reduceres, og der anlægges et fortov med kantstenslysning på ca.
10 – 12 cm, jf. bilag 1 og 2: Gammel placering nordligt kryds og Ny
placering nordligt kryds.



At adgangen til/fra parkeringspladsen syd for Stacy’s sker fra
primærvejen, jf. Figur 2 samt bilag 1 og 2: Gammel placering nordligt
kryds og Ny placering nordligt kryds.



At arealet foran Stacy’s udføres som et torveareal (”Shared space”
princip), jf. Figur 2 samt bilag 1: Oversigtsplan T010 og bilag 5: Tværsnit
”Stacy’s Diner”.



At der etableres en overkørsel ved sydlig vinterbådsopbevaring.
Overkørslen bør ikke være en integreret del af den hævede flade, da den
visuelle og fysiske signalværdi dermed mindskes.

4.

Tilslutning til overordnet vej- og stisystem

4.1.

Kapacitetsvurdering
Der foreligger ikke egentlige krydstællinger for de to centrale kryds –
Værftsvej/Bådhavnen og ”Det nordlige kryds” (Værftsvej/Kommende adgang til
grus parkeringsplads). Fordeling på retning samt de enkelte svingstrømme m.v. er
derfor baseret på antagelser. Disse antagelser bør i en efterfølgende fase
verificeres ved brug af egentlige krydstællinger. I forbindelse med
kapacitetsberegningerne er der taget udgangspunkt i den fremskrevne trafik på
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Værftsvej 2035, jf. Figur 3 samt oplysninger vedr. antal p-pladser på
grusparkeringspladsen samt kommende hotel. I forbindelse med udviklingen af
Køge Marina indgår der langsigtede planer om at udvide serviceområdet når
eksisterende vinteropbevaringspladsen for både frigøres. Der foreligger ikke
informationer herom hvorfor dette ikke er medtaget i de trafikale betragtninger.
Fordeling på retningsfordelingen, spidstimeandel m.v. er ligeledes baseret på
skøn. For at sikre robustheden i resultaterne i forbindelse med
kapacitetsvurderingerne af krydsene er der, udover poissontillægget, regnet med
et tillæg på 10%. Vurderingerne er gennemført ved brug af Vejdirektoratets
program DanKap.
DanKap præsenterer resultaterne af krydsberegningerne ved hjælp af følgende
parametre:
 Belastningsgrad B (forholdet mellem den faktisk indkørende trafikmængde
og kapaciteten i hvert kørespor i tilfarten) opgjort i køretøjer/time).
Belastningsgrader højere end 0,80-0,85 indikerer, at selv små ændringer i
trafikken kan resultere i større forsinkelser. En belastningsgrad på 1 eller
over er lig med sammenbrud1.
 Middelforsinkelse tm er den gennemsnitlige ventetid der beregnes pr.
køretøj. Middelventetiden beskrives typisk i form af ”serviceniveauer”.
Serviceniveau

Forsinkelsesbeskrivelse

A
B
C
D
E
F

Næsten ingen forsinkelse
Begyndende forsinkelse
Ringe forsinkelse
Nogen forsinkelse
Stor forsinkelse
Meget stor forsinkelse
(Sammenbrud)

Middelforsinkelse
[sek./køretøj]
≤ 10
11 – 20
21 – 35
36 – 60
61 – 100
 > 100

Tabel 1 Sammenhæng mellem middelforsinkelse og serviceniveau. Kilde: Vejdirektoratet, Håndbog om anvendelse
af mikrosimuleringsmodeller, 2019.

Der tilstræbes et serviceniveau C/D for derigennem at sikre en tilstrækkelig levetid
efter ibrugtagningen.

4.2.

”Det nordlige kryds”
På baggrund af de antagelser der er beskrevet i afsnit 4.1 er der gennemført en
vurdering af kapaciteten i et vigepligtsreguleret kryds. Ud over tillægget på 10%
(grundet usikkerheden der skyldes manglende krydstællinger) er krydset beregnet
uden kanaliseringen på primærvejen. En kanalisering vil betyde en mindre
forbedring af afviklingen end det fremgår af Figur 6.

Harders og Siegloch’s formelsæt, der ligger til grund for bl.a. DanKap medfører urealistisk
højre ventetider ved belastningsgrader større end 1,0, hvorfor der er anvendt
sammenligninger med alternative ruter for at fastlægge mere realistiske ventetider for
strømme med belastningsgrader tæt på og/eller over 1,0.
1
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Der er derudover gjort den antagelse, at spidstimetrafikken til/fra
grusparkeringspladsen er sammenfaldende med spidstimetrafikken på
Værftsvejen.
Resultaterne indikerer, at krydset i 2035 kan afvikle trafikken i et
vigepligtsreguleret kryds.
Beregningerne er behæftet med usikkerhed på grund af det tilrådighedværende
trafikale grundlag. Derudover er trafikken med en ÅDT på ca. 13.600 – jf. Figur 3 –
tæt på grænseværdien (ÅDT på 15.000 – 16.000) hvor det bør overvejes, om
andre løsninger, eksempelvis et signalanlæg, skulle tages i brug. Det anbefales
derfor, at den trafikale udvikling holdes under observation.
Udformningen af krydset tager efter drøftelse med Kommunen, afsæt i
eksisterende forhold. Dvs. at eksisterende kanalisering på Værftsvej opretholdes –
dette på trods af en noget større risiko for trafikuheld. Løsning med opretholdelsen
af den eksisterende kanalisering på Værftsvejen medfører en marginal bedre
trafikafvikling. Køge Kommune har vurderet, at forholdene i dag vurderes som
uproblematiske og at man derfor foretrækker den marginal bedre afvikling af
trafkken.
Den skitserede løsning sikrer, at krydset nemt kan ombygges til et signalanlæg
skulle de trafikprognoser der lå til grund for udarbejdelsen af trafikplanen ikke
holde.
Krydset er dimensioneret svarende til det arealbehov et sættevognstog har i
forbindelse med svingebevægelserne.
Adgangen til grusparkeringspladsen er placeret med en afstand på ca. 35 m fra
krydset ved Værftsvejen. Dette sikrer, at ventende biler i 95% af tilfældene ikke vil
blokere for til- og frakørsel fra parkeringspladsen.

Figur 6 Kapacitetsvurdering baseret på 2035 trafik inkl. 10% tillæg og uden kanalisering på
primærvejen.
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4.3.

Værftsvej/Bådehavnen/Tangmosevej
Køge Marina er i dag tilsluttet Værftsvej i et 4-benet, fuldt kanaliseret
(primærvejen) vigepligtskryds - Værftsvej/Bådehavnen/Tangmosevej.
Langs Værftsvej er der ikke faciliteter til lette trafikanter, og skiltet hastighed er på
60 km/t.
Oversigtsforholdene i krydset er vanskelige. Især grundet Værftsvejs kurvede
forløb mod syd.
Værftsvej fungerer dels som indfaldsvej til den sydlige del af Køge, dels til
erhvervshavnen og præges derfor af en del tung trafik samt bolig-arbejde trafik
(spidsbelastning er om morgenen og eftermiddagen).
De leverede krydstællinger viser en ÅDT på ca. 900 køretøjer i 2013 (fremskrives
trafikken til 2035 antages en ÅDT på ca. 1.400 køretøjer).
Resultatet af kapacitetsvurdering ved brug af DanKap fremgår af Figur 7. Det
fremgår af beregningerne, at krydset, lige som det nordlige kryds, kan afvikle
trafikken som et vigepligtsreguleret kryds.
De leverede uheldsoplysninger for en 5-årige periode viser, at krydset er den mest
uheldsbelastede lokalitet på Værftsvej. Hypotesen er, at uheldene dels skyldes
manglende oversigtsforhold dels (og især) kanalisering af trafikken på
Værftsvejen.
Ifølge Vejdirektoratets ap-værdier (gennemsnitlige værdier for forskellige
krydsudformning, reguleringsformer m.v.) er risikoen for alvorlige trafikulykker
større for 4.benede kryds end for 3-benede kryds. Risikoen øges ved kanalisering
af trafikken på primærvejen (Værftsvejen).
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Figur 7 Vigepligtsreguleret kryds, kapacitetsvurdering for fremskreven trafik i 2035.

I forbindelse med vurdering af fremtidige vej- og stitilslutninger er der taget hensyn
til dels afviklingsforholdene, dels trafiksikkerheden. Derudover vil opretholdelsen
af krydset ved Bådhavnen som den primære adgang medføre en del mertrafik vil
søge igennem Marinaen (herunder forbi det kommende serviceområde) hvilket
vurderes som uhensigtsmæssigt – især i sommerperioden, hvor der må forventes
en del aktivitet af lette trafikanter foran Stacys m.v.).
Af denne grund samt områdets forskellige funktioner (nord for Marinaen præges
primært af fritidsaktiviteter, mens området syd for præges af Marinaen og
dertilhørende funktioner) anbefales en henholdsvis sydlig og nordlig adgang til
området. Området fredeliggøres idet gennemkørende trafik reduceres mest muligt
(alene bustrafik vil have mulighed for at køre igennem hele området) og dermed
lever op til et udtalt ønske om at trafikdæmpe området. Løsningen sikrer
endvidere, at hastigheden for køretøjer holdes nede på et niveau der er tilpasset
områdets karakter og dermed at reducere risikoen for alvorlige uheld.
Overvejelser vedrørende omdannelse af krydset til et firebenet signalreguleret
kryds har været en del af trafikplanen. Om ombygning er dog fravalgt af flere
grunde:
 Trafiksikkerheden (et trebenet vigepligtsreguleret kryds har en bedre
trafiksikkerhed end et firebenet signalreguleret kryds)
 Fremkommeligheden, etablering af et signalkryds indebærer at
fremkommeligheden for primærvejen (Værftsvejen) forringes
 Planer i forbindelse med stormflodssikringen der berører Bådhavnen
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 Fredeliggørelse af promenaden (ved at flytte trafik med relation til bl.a.
vinterbådopbevaring til det sydlige kryds opnås, at promenaden i højere
grad friholdes fra tungere trafik)
 Busbetjening af området (øget fleksibilitet med henblik på placering af
busstoppesteder)

4.4.

Sydlig kryds
For det sydlige kryds er der udarbejdet to alternative løsninger. Dels
vigepligtsreguleret T-kryds, dels en 3-benet rundkørsel. De to løsninger er med
henblik på kapacitet og trafiksikkerhed ligeværdige.
DanKap beregningerne viser igen ingen udfordringer med trafikafviklingen. ÅDT vil
for dette kryds – der alene betjener erhvervshavnen og Marinaen – være
mærkbart under 10.000 køretøjer. Vejregler anbefaler, at kryds med en ÅDT på
10.000 eller derover kan kapacitetsvurderes. Kryds med lavere intensitet medfører
erfaringsmæssigt ikke problemer med afviklingen af trafikken.
For rundkørselsløsningen gælder, at denne er tilpasset de eksisterende
matrikulære forhold. Dette medfører bl.a. at trafik i retning mod erhvervshaven
stort set ikke oplever en forsætning og dermed ikke har den normale
hastighedsdæmpende effekt man ønsker i forbindelse med rundkørsler. I
princippet fungerer tilkørslen mod erhvervshavnen som en ”shunt” – herved skal
forstås, at forbindelsen fra nord mod syd (retning mod erhvervshavnen) udformes
mere dynamisk og uden reelle vigepligtsforhold.
Da der, med der eksisterende stinet, ikke kan forventes lette trafikanter der vil
bruge rundkørslen, anses dette ikke umiddelbart som problematisk. Manglende
forsætning og deraf følgende høj hastighed kunne være et problem ved krydsende
lette trafikanter (ved udkørsel mod erhvervshavnen).
Etablering af en rundkørsel vil være mærkbart dyrere og kræve mere areal. Her
skal bemærkes, at der i forbindelse med anlægsoverslaget ikke er medtaget
udgifter til forurenet jord, da der ikke forelå oplysninger herom. Det anbefales, at
dette undersøges, da dette kan være en væsentlig fordyrende post – især i
forbindelse med den mere arealkrævende rundkørselsløsning.

Tabel 2 Sammenligning mellem etablering af henholdsvis et T-kryds eller rundkørsel,
sydlige kryds.

5.

Bustrafik
Der foreligger overvejelser om at busbetjene Marinaen med videre. I forbindelse
med udarbejdelsen af løsningerne er der derfor foreslået to lokaliteter for mulige
busstoppestedet. Et i nærheden af Stacy’s og et i forbindelse med det kommende
hotel.
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Stoppesteder bør være af en standard der sikrer kollektiv transport som en
attraktiv transportform. Udover den lovpligtige stander bør stoppestederne være
forsynet med affaldsspande, bænke og læskure. Der kan derudover suppleres
med nedtællingstavler. Bussluse eller pullerter samt etablering af stander m.v. er
omfattet anlægsskønnet.

6.

Løsningsforslag
Især uheldsvurderingen af et 4-benet, kanaliseret vigepligtskryds (eller
signalreguleret kryds) medfører, at opretholdelsen af krydset
Værftsvej/Tangmosevej/Bådhavnen til Køge Marina frarådes.
Med de eksisterende trafikmængder er det i dag er det blevet oplyst, at især i
højsæsonen kan være vanskeligt at forlade området. Dette kan i visse tilfælde
tilskynde trafikanter at tage en chance og dermed større risici grundet de
begrænsede oversigtsforhold mod syd. Den prognosticerede trafikvækst på
Værftsvej vil øge risikoen for alvorlige trafikuheld.
Det anbefales derfor, at der i lighed med den planlagte funktionsopdeling for
området, etableres to nye kryds – et nordligt kryds (der betjener
parkeringspladsen til friluftsaktiviteter og hotellet samt på sigt et nyt
serviceområde) og et sydligt kryds (der betjener lystbådehavnen, det eksisterende
serviceområde og de sydlige arealer). Gennemkørsel for trafik vil på nær for
busser i linjedrift og lette trafikanter ikke fremover være muligt.
Det nordlige kryds anbefales udført som 3-benet vigepligtskryds med den
eksisterende kanalisering. Dog anbefales det, at trafikudviklingen holdes under
observation. En sådan udformning sikrer gode afviklingsforhold (serviceniveau
C/D i spidsbelastningsperioder) og vil være den mest trafiksikre løsning.
Etablering af to nye kryds medfører, at der skal anlægges en vej fra syd, mens det
stykke af Bådehavnen, som i dag fungerer som indkørsel nedlægges som vej.
Dette er i tråd med de planer der foreligger i forbindelse med en mulig
stormflodssikring af Køge. Lukning af Bådhavnen sikrer at terrænet op mod
Væftsvejen kan hæves og indgå som en den af den ”eksisterende dæmning”.
Bådhavnen skærer i da igennem et hævet areal henholdsvis syd og nord for
Bådhavnen.
Det bør overvejes, om det stykke af Bådehavnen, som i dag fungerer som
indkørsel også fremover bør fungere som stiadgang. I så fald skal krydset
(Værftsvej/Bådehavnen) nedbygges. Eksisterende kanalisering på Værftsvej
ændres til midterheller, som kan bruges som støtteheller for lette trafikanter i
forbindelse med krydsningen af Værftsvej.
Strækningen D-D bør etableres svarende til de forventede forhold og især på de
lette trafikanters præmis og det ønskede hastighedsniveau. Det forventes dog, at
strækningen på sigt trafikeres af Movia, hvorfor det er ønsket, at kørebanen
anlægges med en bredde på 6,50 m. I den efterfølgende projektering bør bredden
vurderes med henblik på henholdsvis trafiksikkerheden og bussernes
fremkommelighed, da køresporsbredden er større end den i vejreglerne
anbefalede for den ønskede hastighed. Under alle omstændigheder bør vejen
suppleres med hastighedsdæmpende foranstaltninger, vist som hævede flader
(men andre løsninger kan komme i betragtning) strategisk placeret, så dels
hastigheden holdes nede, og så de hævede flader er placeret i forbindelse med
naturlige krydsningspunkter for lette trafikanter.
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Mellem skoven og kørebanen etableres en min. 4,0 m bred dobbeltrettet sti, der
forbinder stibroen i syd og friluftsaktiviteterne i nord. Ved at placeres stien vest for
kørebanen undgås den relativ farlige stikrydsning for enden af stibroen i syd.
Den nordlige kryds er skitseret således, at fællesstien på sigt kan tilsluttes en
krydsning af Værftsvejen og tilsluttes en mulig dobbeltrettet cykelsti nord for
Værftsvejen og videre mod nord til krydset ved Valdemarshaab eller
Københavnsvej. Der foreligger p.t. ikke konkrete planer herfor hos Køge
Kommune. Den skitserede krydsudformning sikrer, at der er taget hensyn til en
eventuel beslutning.
Grusparkeringspladsen er indrettet til flest mulige biler (ca. 400 pladser) og
indrettes med nye træer samt trapper fra det hævede areal i retning mod
stranden/fritidsaktiviteterne.
Grusparkeringspladsen anlægges på et gammelt deponi. Af denne grund er
forholdene i forbindelse med mulig methanudslip vurderet.
Der findes ingen faste regler for, hvordan mulige methanproblematikker skal
håndteres. Der vil være tale om individuelle vurderinger, og den endelige
håndtering fastlægges af kommunens sagsbehandlingsmyndighed.
Der vurderes imidlertid, at der intet er til hinder for at etablere en parkeringsplads i
grus på et tidligere deponi, da det vil være lettere at ”afgasse” direkte, såfremt der
skulle være methanforekomster. Da methan hverken er giftig eller
sundhedsskadeligt, vurderes en god udluftning, som en grusbelægning sikrer som
en løsning, såfremt koncentrationen ikke overstiger 5%. Dette bør undersøges i en
efterfølgende projektering.

Figur 8 Overordnet vurdering af gradient for adgangsvejen til grusparkeringspladsen. Gradienten
overstiger ikke 5% og svarer dermed til almindeligramper til f.eks. parkeringskælder m.v.

7.

Anlægsskøn
For de i bilagene viste løsninger er der udarbejdet overordnede anlægsoverslag
(entreprenørudgifter) inkl. et usikkerhedstillæg på 30%.
Alle priser er eksklusive moms.
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Lokalitet

Anlægsoversalg

Parkeringsplads i grus
Nordligt kryds

15,0 – 16,0 mio. kr.
3, -5,0 mio. kr.

Delstrækning: Nordligt kryds – Køge Marina

12,0 – 14,0 mio. kr.

Delstrækning: Køge Marina – sydlig kryds

13,0 – 14,0 mio. kr.

Sydligt kryds:
3-benet vigepligts kryds

2,0 – 3,0 mio. kr.

3-benet rundkørsel

3,0 – 5,0 mio. kr.

Tabel 3 Anlægsskøn for løsningsforslag der indgår i trafikplanen. Priserne omfatter ikke
konverteringen af Bådehavnen samt foreslåede tiltag i Køge Marina.
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