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1 Indledning
Skanderborg Kommune har bedt Trafikplan om at udarbejde en trafiksikkerhedsrevision for de
trafikale forhold for en omdannelse af Banegårdsvej 42 i Skanderborg. Projektmaterialet er på
skitseprojekt-niveau. Trafikplan er blevet bedt om at foretage en trafiksikkerhedsrevision på
trin 2 af projektmaterialet.

Figur 1. Projektområdet er markeret med rødt. Vejadgang fremgår med orange pil. (Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)

Nærværende trafiksikkerhedsrevision er foretaget af Kresten Madsen, der er certificeret trafiksikkerhedsrevisor. Revisionen er kvalitetssikret af Peter Søndergaard, der ligeledes er certificeret trafiksikkerhedsrevisor.

1.1

Revisionsprincipper

Projektmaterialet er udelukkende blevet vurderet i forhold til trafiksikkerhedsmæssige forhold.
Andre projektmæssige forhold og bindinger, som f.eks. økonomi, interessentaftaler, æstetik,
etc. påvirker ikke anbefalingerne. Det er op til bygherren og/eller den projekterende at foretage en afvejning af problemstillinger, hvor der er forskellige interesser med hensyn til udformningen. En revision er ikke en kvalitetssikring af et projekt.

Projekterende og bygherre bedes notere hvilke aktioner de har taget for hver af de nævnte
problemstillinger og fremsende dette til Trafikplan. Herefter kan revisionen afsluttes.

1.2

Metode

Revisionen er foretaget på trin 2 i overensstemmelse med retningslinjerne i Vejdirektoratets
Håndbog i Trafiksikkerhedsrevision (2015).
Problematiske forhold opdeles i trafiksikkerhedsrevisionen i ”Problemer” og ”Bemærkninger”.
Problemer: Forhold der beviseligt er problematiske i forhold til trafiksikkerheden.
Bemærkninger: Forhold der vurderes at være uhensigtsmæssigheder i forhold til trafiksikkerheden.
Til hvert beskrevet problem er der beskrevet et alternativt forslag, der vurderes at være bedre
i forhold til trafiksikkerheden.
Projekterende bedes kommentere de nævnte problemstillinger, hvorefter Bygherre træffer en
beslutning. Revisor kommenterer efterfølgende svar fra projekterende og bygherre.

1.3

Grundlag for Trafiksikkerhedsrevisionen

Der er foretaget en besigtigelse tirsdag d. 17. september 2019. Det var dagslys og tørvejr ved
besigtigelsen.
Revisionen er foretaget på baggrund af projektmappen ”Lokalplanprojekt, Nyt boligbyggeri,
Banegårdsvej, Skanderborgvej” dateret d. 29.08.2019.

2 Problemstillinger
2.1
2.1.1

Problemer
Rampehældning og hvilestrækning

Nedkørslen fra vejtilslutningen til Krøyer Kielbergs Vej er udformet efter gældende vejregler
for udendørsramper til parkeringsanlæg for biler med en max hældning på 100 promiller, og
overgangsstykker jf. nedenstående figur. Dog er der ikke indlagt det anbefalede venteareal
(Lv) i begge ender, hvor længdeprofilet er 0 promille i en køretøjslængde. Ud mod Krøyer Kielbergs Vej er der angivet et hvileareal på ca. 3,5 m, mens der ikke er et hvileareal ned mod
parkeringsarealet.

Figur 2. Anbefalet udformning af rampers længdeprofil, jf. vejregler for anlæg for parkering og
standsning i byer, 2018

Problemstillingen opstår i, at der ikke vurderes at være tale om en rampe for biler til et parkeringsanlæg, men derimod en egentlig vej. Dette skyldes, at ikke kun biler, men også fodgængere og cyklister skal anvende vejen som eneste adgang til området. Derudover er det uklart
om renovation mv. også foregår via vejen (se kommentar 0).
En vej bør have en maksimal hældning på 60 promille, jf. gældende vejregler for tracering i
byer, da der ved større hældning er øget risiko for uheld, særligt i glat og vådt vejr. Derudover
er den maksimale anbefalede hældning for cykelstier i eget tracé 50 promille over maksimalt
50 meter. Det anbefales også at dette søges opnået for cykelstier langs veje, da mange cyklister vil have vanskeligt ved at cykle op ad bakken ved større hældninger, hvilket øger risikoen
for uheld. Ligeledes er der øget risiko for uheld på vej ned ad bakken som følge af høj fart.
Dette forhold forværres yderligere af, at kørebanen kun er 5,5 m bred, hvorved der ved to
modkørende biler ikke er meget plads til cyklister, og hvor hastighedsforskellen samtidig kan
være meget stor. For fortove anbefales ligeledes en maksimal hældning på 50 promille, da
større hældninger øger risikoen for uheld i glat og vådt vejr.

I et tidligere projektforslag er rampen endnu mere stejl. Her nærmer rampen sig en hældning
som kun benyttes på indendørs områder eller med opvarmede udendørs ramper. I dette forslag er der parkering på rampen, hvilket er problematisk. Bilister skal parallelparkere på det
stejle areal lige ved adgangen til området. Bilister der holder på disse pladser, vil måske bakke
op på Krøyer Kielbergs Vej fremfor at køre ned for at vende.
Løsningsforslag:
Da vejen må anses for at være en vej og ikke en rampe, skal det sikres, at gældende anbefalinger til maksimal hældning er overholdt. Dette vil sige maksimalt 50 promille af hensyn til
cyklister. Det vurderes dog, at strækningen er så kort (ca. 30 meter), at det vil være forsvarligt at hæve gradienten til det maksimale anbefalede for en vej på 60 promille. Fortovet bør
dog holdes på maksimalt 50 promille, jævnfør dog tilgængelighedsrevision.
Bygherres svar:
I samarbejde med Skanderborg vej- og trafikafdeling er der lavet ny disponering, hvor rampens fald/forløb er udført med maksimal hældning på henholdsvis 50 og 100 promille. Derudover er der etableret hvilearealer på 5 m.
Revisors svar: Hældningen er fortsat for stejl, da cyklister stadig skal anvende denne. Revisor
fastholder derfor den oprindelige kommentar.
Bygherres beslutning:
Cyklister kan vælge at bruge rampen – De skal ikke bruge den, da cyklister også kan anvende
trappen ved gavlen mod syd, hvor der er spor/rampe langs trappen til at trække cyklen. Derudover er der også elevator som niveaufrit forbinder cykelparkeringsområderne til offentlig vej
(Krøyer Kielbergs vej). Størrelsen på elevatoren er dimensioneret efter gældende bygningsreglement med en stol-størrelse type 2, hvilket ikke er optimalt for transport af cykler. I den videre proces kan bygherre undersøge mulighederne for at opgradere elevatoren til en type med
større stol for at give mere optimale forhold til transport at cykler.

2.1.2

Pladsforhold ved parkeringspladser

I parkeringskælderen er der flere pladser hvor pladsen er trang, jf. figur 3. Trange forhold kan
medføre, at bilisten har større fokus på parkering end trafik bagved.
Ved pladserne 3, 4, 6, 7, 8, 11, 31 vil pladsen være trang grundet mure ved siden af pladserne. For flere af disse række murene ud i manøvrearealet bag pladserne, hvilket yderligere
vanskeliggør manøvrering ind og ud af pladserne. Ved pladserne 29, 33 og 34 er pladsen trang
grundet søjler, som står i manøvrearealet.
Det vurderes desuden meget vanskeligt at anvende plads nr. 34, da der ikke er et manøvreareal omkring denne. Samtidig er den bagvedliggende cykelparkering vanskeligt tilgængelig.

Ved plads 4 træder beboere fra opgang A1 direkte ud bag en bil. Det samme er tilfældet bag
plads nr. 6. Biler der manøvrer ind og ud af disse pladser har derved ikke mulighed for at se
fodgængere der kommer fra opgangene, hvilket er meget farligt, da der er tale om bakkende
biler.
Bag plads 25 er der fortov, hvilket betyder, at pladsen er svær at tilgå uden at bruge en del af
fortovet. Der er således også her risiko for uheld med fodgængere.

Figur 3. Pladsen er trang ved flere pladser.

Løsningsforslag:
Der skal til de enkelte parkeringspladser sikres den fornødne plads til at biler sikkert kan manøvrere ind og ud af pladserne, samtidigt skal oversigten til den øvrige trafik, særligt fodgængere også sikres. Hvor der er pladser op ad en mur, bør der være et breddetillæg på 0,5 m af
hensyn til åbning af bildøre, samt for at lette manøvreringen ind og ud af pladsen.
Bygherres svar:
Der er lavet ny disponering, hvor bl.a. bredden på parkeringspladser langs vægge er øget.

Revisors svar: Manøvrering til plads 8 i den nye disponering vurderes uhensigtsmæssig, og
særligt hvis der holder biler på plads 7 og 9. En bil skal derved bakke skråt forbi de andre parkerede biler, og samtidig skråt henover gangzonen. Risikoen for at bilisten overser en fodgænger vurderes stor. Desuden vil bakkende biler fra plads 9 og 10 ikke kunne se fodgængere der
kommer fra øst pga. muren.
Bygherres beslutning:
Ved p-plads 08 er der det anbefalede friareal/manøvreareal og der er gode oversigtsforhold
mellem bilist og fodgængere.
Ved p-plads 09 og 10 kan oversigtsforhold ved væg mod trapperum A3 eventuelt forbedres
ved etablering af spejl.

2.1.3

Oversigtsforhold ved vejadgang

Fra vejtilslutningen til Krøyer Kielbergs Vej er der ikke den fornødne oversigt. Hastighedsbegrænsningen på Krøyer Kielbergs Vej er 50 km/t, men da vejadgangen ligger tæt på krydset
med Banegårdsvej, og da der er indsnævringer på vejen, vurderes den reelle hastighed at
være 30 km/t. Dette medfører et krav om en oversigtslængde på 55 m målt 2,5 m bag vigelinjen, ca. svarende til afstanden til krydset med Banegårdsvej. Her ses det, jf. figur 4, at de
kommende bygninger flere steder vil stå i oversigtsarealet.
Den reelle afstand op til krydset er også indtegnet på figuren. Her fremgår det også, at bygningerne blokerer for oversigten.

Figur 4
Oversigtslinje fra vejadgangen til Krøyer Kielbergs Vej. Med orange er vist vejreglernes krav.

Løsningsforslag:
Der skal sikres den fornødne oversigt bag vigelinjen mod Krøyer Kielbergs Vej. Dette kan ske
ved at trække bygningerne tilbage så de ikke står delvist i oversigtsarealet.
Bygherres svar:

Der er lavet ny disponering, hvor bygningskroppen er trukket tilbage for at sikre oversigtsareal.
Revisors svar: Ok
Bygherres beslutning:
2.1.4

Afbrudt fortov ved vejadgang

Projektet angiver, at eksisterende fortov på Krøyer Kielbergs Vej afbrydes ved vejadgangen.
Dette medfører risiko for høj fart ind og ud fra vejadgangen, og derved øger uheldsrisikoen.
Afbrudte fortov anvendes normalt kun ved vejkryds.
Løsningsforslag:
Fortovet langs Krøyer Kielbergs Vej skal føres igennem på tværs af vejadgangen sådan som
det f.eks. også er gjort ved den offentlige parkeringsplads og Kielberghus på den modsatte
side af Krøyer Kielbergs Vej. Det skal bemærkes, at ved at føre fortovet igennem rykkes vigelinjen tilsvarende tilbage, hvilket medfører en forværring af oversigtsforholdene, jf. kommentar
2.1.3, og oversigtsarealet skal tilpasses dette.
Bygherres svar:
Der er lavet ny disponering, hvor fortov ikke afbrydes.
Revisors svar: Ok
Bygherres beslutning:
2.1.5

Krøyer Kielbergs Vej – Sikker skolevej med heller

Skolebørn i Skanderborg Bakker samt brugere af Skanderborg Station har et sikret krydsningspunkt, hvor stien fra stationstunnellen udmunder. Dette er umiddelbart ved adgangen til
projektområdet. Det anses for vanskeligt at bevare hele dette anlæg i forhold til arealbehov
ved adgang til projektområdet.

Figur 5

Foreslået vejadgang tæt ved eksisterende krydsningspunkt

Løsningsforslag:
Det skal sikres, at der fortsat er en sikret krydsningsmulighed på tværs af Krøyer Kielbergs Vej
ved stien fra stationstunnellen.
Bygherres svar:
Skanderborg kommune har fastlagt placering af vejtilslutning.
Skanderborg kommune er klar over problemstillingen og de arbejder på en løsning.
Revisors svar: Når Skanderborg Kommunes løsning på problemstillingen foreligger, anbefales
det at der gennemføres en ny revision, evt. i forbindelse med detailprojektet – trin 3.
Bygherres beslutning:
-

2.1.6

Renovation og flytning

Det fremgår ikke tydeligt hvordan området betjenes af store køretøjer som renovation og ved
flytning. Skanderborg Kommune har oplyst, at afhentning af renovation sker fra de tilstødende
veje. Da der er standsningsforbud langs Krøyer Kielbergs Vej, og der er spærrelinje på Banegårdsvej op mod krydset ved Krøyer Kielbergs Vej, kan en renovationsbil ikke standse på disse
veje ud for projektområdet.
Med de nuværende forhold er det derved ikke muligt at foretag afhentning af renovation eller
varelevering/flytning fra disse veje, hvorfor projektområdets parkeringsplads må anvendes,
hvilket kan skabe trafikfarlige situationer med bakkende lastbiler og blokering af trafikafviklingen til og fra pladsen. Store køretøjer kan have vanskeligt ved at komme op ad rampen i glat
føre.
Løsningsforslag:
Det skal nøje overvejes hvordan betjeningen af området med store køretøjer skal foregå. Disse
anbefales ikke at anvende parkeringspladsen, men i stedet bør standsningsforbuddet på Krøyer Kielbergs Vej tilpasses for at muliggøre at lastbiler holder der. Dette vil dog tage oversigten fra udkørslen fra området samt skabe en mulig blokering af krydsområdet, hvilket vil være
problematisk i spidsperioder.

Bygherres svar:
Skanderborg kommune har fastlagt placering af affaldsstation/renovation.
Skanderborg kommune er klar over problemstillingen og de arbejder på en løsning.
Revisors svar: Når Skanderborg Kommunes løsning på problemstillingen foreligger, anbefales
det at der gennemføres en ny revision, evt. i forbindelse med detailprojektet – trin 3.
Bygherres beslutning:
-

2.2

Bemærkninger

2.2.1

Risiko for trængning for bunden af adgangsvejen

Den 5,5 m brede vej kan fungere på lige strækninger, men i bunden hvor vejen drejer 90 grader er der risiko for trængningsuheld.

Figur 6

Risiko for trængningsuheld ved bunden af adgangsvejen

Anbefaling:
For bunden af adgangsvejen bør der være en sideudvidelse for at sikre adskillelse af modkørende trafik. Det anbefales desuden, at der etableres en midterlinje til at lede trafikanterne.
Bygherres svar:
Der er lavet ny disponering, hvor der bl.a. er indarbejdet udvidelse af kørebanen ved sving.
Der kan etableres midterlinjer for at lede trafikanter.
Revisors svar: Ok
Bygherres beslutning:
-

2.2.2

Cykelparkering med adgang igennem P-kælder

Adgangen til cykelparkering sker igennem parkeringskælderen, hvor cyklister skal passere parkeringsarealet på tværs af manøvrearealerne bag parkeringspladserne. Der er derved risiko
for, at cyklister bliver overset.
Anbefaling:
Cykelparkeringen bør placeres så tæt på vejadgangen som muligt for derved at minimere cyklisters færdsel på parkeringsarealet.
Bygherres svar:
Der er lavet ny disponering, hvor cykelparkering er placeret tættere på vejadgang.
Revisors svar: Forholdet er forbedret i den nye disponering, men cyklister vil forsat skulle passere manøvrearealerne bag plads 6-10, hvor den skæve vinkel af plads 8 særligt vurderes
uhensigtsmæssig.
Bygherres beslutning:
Ved p-plads 06, 07 og 08 er der det anbefalede friareal/manøvreareal og der er gode oversigtsforhold mellem bilister, cyklister og fodgængere.
Ved p-plads 09 og 10 kan oversigtsforhold ved væg mod trapperum A3 eventuelt forbedres
ved etablering af spejl.

2.2.3

Gående adgang til boliger sker igennem P-kælder

Adgang til trapper og elevatorer til lejligheder sker igennem parkeringskælderen, hvorved fodgængere, på samme måde som cyklister, risikerer at blive overset, jf. kommenter 0.
Anbefaling:
Der bør etableres en markering af ganglinjer for fodgængere fra fortovet til de fire opgange.
Derved ”samles” fodgængerne i højere grad og bilister bliver mere opmærksomme på at der
kan forekomme gående. Der kan f.eks. anvendes et princip som angivet på figur 7.

Figur 7

Eksempel på markering af ganglinjer i parkeringshus.
Kilde: Vejregler for anlæg for parkering og standsning i byer, 2018

Bygherres svar:
Der er lavet ny disponering med en optimering af adgangsforhold bl.a. markering af gangzoner.
Revisors svar: Ok
Bygherres beslutning:
-

Revisionserklæring
Revisionen er foretaget d. 20. september 2019 af trafiksikkerhedsrevisor Kresten Madsen og
kvalitetssikret af Peter Søndergaard.

Kresten Madsen

2.3

Sluterklæring

Afventer

Peter Søndergaard, KS

