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1.

Trafikale forhold på Ishøj Strandvej
Rambøll er af Ishøj Kommune blevet bedt om at lave et dispositionsforslag for omprofilering af Ishøj Strandvej på strækningen fra
krydset Ishøj Strandvej/Ishøj Stationsvej til den sydlige byport.
I dette notat er de eksisterende og fremtidige trafikale forhold på
strækningen beskrevet, og der er udført kapacitetsvurderinger af
forskellige krydsudformninger for krydset Ishøj Strandvej/Ishøj
Stationsvej samt krydset Ishøj Strandvej/Vejlebrovej. Desuden er
der i notatet gjort rede for fordele og ulemper ved etablering af en
ekstra udkørsel til Ishøj Strandvej fra industriområdet afgrænset af
Banestien, Vejlebrovej samt Ishøj Strandvej. Direkte adgange til
enkelte matrikler er også vurderet.

Dato 2010-05-06

Rambøll
Bredevej 2
DK-2830 Virum
T +45 4598 6000
F +45 4598 6700
www.ramboll.dk

De beslutninger der er taget i projektforløbet er nu indarbejdet i
notatet, så notatet både er en trafikal analyse og en beskrivelse af
dispositionsforslaget.
1.1
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Eksisterende forhold
Strækningen er senest i 2009 omprofileret ved brug af termoplast
således at antallet af spor på store dele af strækningen blev reduceret fra fire spor til 2 spor. Strækningen er udformet som en 2sporet vej adskilt af en bred spærreflade på strækningen fra krydset Vejlebrovej/Ishøj Strandvej og krydset Ishøj Stationsvej/Ishøj
Strandvej. Syd for krydset Vejlebrovej/Ishøj Strandvej er strækningen firesporet adskilt af en fysisk midterrabat. Ligeledes er
strækningen firesporet op mod krydset Ishøj Stationsvej/Ishøj
Strandvej. Hastighedsgrænsen på strækningen er 60 km/t fra
krydset ved Ishøj Stationsvej til syd for krydset ved Vejlebrovej
herefter er hastigheden 70 km/t.

Rambøll Danmark A/S
CVR-NR 35128417
Medlem af FRI

For strækningen foreligger der 2 trafiktællinger fra forskellige tidsrum og for det tilstødende
vejnet, forligger der en relevant tælling på Ishøj Stationsvej. For at have et fælles udgangspunkt er der foretaget en fremskrivning af enkle tællinger. De aktuelle trafiktal er fremskrevet med 1,5 % pr år til 2009. I 2009 faldt det generelle trafikindeks og tallene er derfor ikke
fremskrevet til 2010.
Lokalitet

Hvdt. (køretøjer) [tælleår]

Fremskrevet til
2009

UHDT fra krydstælling 2010

Ved Lille Vejleå
Ishøj Strandvej 76

15.114
12.446

[2005]
[2009]

16.041
12.446

≈ 12.900
≈ 12.600-13.400

Ishøj Stationsvej

11.350

[2004]

12.227

≈ 12.000

For at opnå mere detaljerede trafiktal i krydsene, er der gennemført 2 supplerende krydstællinger i uge 10 (i 2010). Tal herfra er brugt til kapacitetsvurderinger af krydsene samt
sammenligning med de fremskrevne trafiktal. Sammenligningen viser at krydstællingerne og
de ældre snittællinger ikke afviger væsentligt fra hinanden.
På strækningen er der i perioden fra 01/01-2005 til 05/03-2010 registreret 25 uheld, hvoraf
6 uheld er registreret som personskadeuheld. Af de 25 uheld er 17 uheld lokaliseret i krydset Ishøj Strandvej/Ishøj Stationsvej og 4 uheld er lokaliseret i krydset Vejlebrovej/Ishøj
Strandvej. De resterende 4 uheld er fordelt på strækningen, med 3 uheld ud for tankstationen. I perioden efter ombygningen og frem til marts 2010 er der registreret et uheld i krydset Ishøj Stationsvej/Ishøj Strandvej.
På baggrund af uheldsrapporterne er der udarbejdet et kollisionsdiagram for krydset Ishøj
Strandvej/Ishøj Stationsvej, samt en nærmere analyse af de uheld som er registreret i
krydset. Der har været fire lette trafikanter involveret i uheldene, mens 5 af uheldene i
krydset er sket i mørke. Spiritus er ikke en udløsende uheldsfaktor. Endvidere er der i krydset registreret 2 rødkørsler jf. figur 1.
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Figur 1 Kollisionsdiagram for krydset Ishøj Strandvej/Ishøj Stationsvej (rød pil er rødkørsel, blå pil er
eneuheld, c er cyklist og k er knallert)

Det fremgår af kollisionsdiagrammet at der er en tendens til at venstresvingende fra Ishøj
Stationsvej overser eller ikke overholder deres vigepligt for ligeudkørende fra Skovvej. Denne situation dækker over 40 % af uheldene. Dette kan skyldes at der er stort pres på antallet af venstresvingende fra Ishøj Stationsvej, hvilket medfører at trafikanterne tager chancer
og kører frem uden at have orienteret sig tilstrækkeligt. En afhjælpning på dette kunne være indførelse af separat fase for venstresvingende fra Ishøj Stationsvej.
1.2

Ombygning af strækning
Der er udarbejdet et dispositionsforslag for strækningen. Projektet fremgår af tegningen
Plantegning nr. 101. Strækningen ombygges til 2 spor, der veksler mellem midterrabat og
uden midterrabat. Indsnævringen mod midten etableres ved at inddrage det yderste af kørebanerne til rabat, hvori der etableres beplantning som understøtter den eksisterende beplantning og funktionaliteten langs med vejen. Vekslingen vil understøtte et lavere hastighedsniveau, dels fordi bilisterne skal tilpasse farten ved forskydningerne/forsætningerne og
dels fordi beplantningen visuelt vil spærre et langt udsyn. For at kunne udnytte forslaget
med optimal trafiksikkerhed, skal hastigheden sænkes fra 60 km/t til 50 km/t på hele
strækningen.
Ved eksisterende busstoppesteder etableres der buslommer med perroner, der sikrer at der
ikke sker udstigning på cykelsti, som samtidig forlægges bag om perronerne.
Fornyelse af belysning langs Strandvejen, er ikke endeligt afklaret, da eksisterende gittermaster bærer også strømforsyning. Men forslaget angiver oplæg til nye master og placering.
Tværprofilerne for 2 forskellige snit fremgår af figur 2 og figur 3.
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Figur 2 – Tværprofil med bred midterhelle

De brede midterheller giver god mulighed for at plante større træer i grupper eller som
sammenhængende stræk.

Figur 3 – Tværprofil med brede sideheller

De brede sideheller giver også god mulighed for at plante store træer.

1.3
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Ombygning af kryds
Der er foretaget kapacitetsberegninger i DanKap for krydsene Vejlebrovej/Ishøj Strandvej
og Ishøj Stationsvej/Ishøj Strandvej. Krydstællingerne viser at morgenspidstimen ligger i
perioden fra 7.15-8.15 mens eftermiddagsspidstimen ligger i perioden fra 15.45-16.45. Der
er foretaget beregninger af følgende krydsudformninger:

1. Signalereguleret kryds med nuværende udformning og separat fase for venstresvingende fra Ishøj Stationsvej
2. Signalreguleret kryds med 1 ligeud spor på Ishøj Strandvej, separat fase for venstresvingende fra Ishøj Stationsvej og 2 højresvingsspor fra Ishøj Strandvej nordøst
3. Signalreguleret kryds med 2 ligeud spor på Ishøj Strandvej, separat fase for venstresvingende fra Ishøj Stationsvej og 2 højresvingsspor fra Ishøj Strandvej nordøst
4. Rundkørsel i krydset Ishøj Strandvej/Ishøj Stationsvej
5. Rundkørsel i krydset Ishøj Strandvej/Vejlebrovej
Kapacitetsberegninger for den anden krydstype viser, at krydset vil kunne afvikle den eksisterende trafik, dog på kapacitetsgrænsen for den ligeud kørende trafik fra sydvest på Ishøj
Strandvej. Kapaciteten er beregnet ud fra eksisterende signal sætning, grøntid og omløbstid. Vælges denne løsning bør signalsætningen optimeres og der bør indføres en separat
fase for venstresvingende fra Ishøj Stationsvej, hvori der samtidig vil kunne afvikles højre
svingende fra Ishøj Strandvej nordøst. Endvidere vil der med fordel kunne etableres et signalanlæg som kan skifte mellem forskellige signalsætninger på forskellige tidspunkter i døgnet.
Kapacitetsberegninger for den tredie krydstype viser, at det er denne løsning der bør etableres, såfremt der ønskes et signalanlæg. Der kan med fordel indarbejdes lidt trafikstyring i
dette kryds, særligt bør cyklisterne fra nordøst detekteres, så de alene får grønt, hvis der
reelt er cykler. (Denne løsning er valgt).
Kapacitetsberegningerne for en rundkørsel i krydset Ishøj Strandvej/Ishøj Stationsvej, viser
at en fuldstændig et sporet rundkørsel ikke vil kunne afvikle den eksisterende trafik. En
rundkørsel, hvor der etableres 2 sporede til og fra farter, hvor de findes i dag og på Ishøj
Strandvej i retningen mod nordøst, vil kunne afvikle den eksisterende trafik. Ved valg af en
rundkørsel med tosporede tilkørsler og frafarter afvikles lette trafikanter i eget trace og påligges vigepligt overfor bilisterne. Alternativt kan cyklisterne holdes helt væk fra krydsområdet.
Kapacitetsberegninger for en rundkørsel i krydset Ishøj Strandvej/Vejlebrovej, viser at en et
sporet rundkørsel vil kunne afvikle dagens trafik. Dog vil belastningsgraden på Ishøj Strandvej ligge på henholdsvis 0,81 i morgenspidstimen for den sydvestlige tilkørsel og 0,83 i eftermiddagsspidstimen for den nordøstlige tilkørsel til rundkørslen, samt ventetider på henholdsvis 17 og 19 sekunder. Med en høj belastningsgrad skal der ikke meget ekstra trafik
fra sidevejene til, før der vil ske nedbrud i trafikken. Dette vil evt. være tilfældet ved etablering af et bydelscenter sydvest for industriområdet, hvortil der er adgang via Vejlebrovej. En
udformning af krydset, som signalreguleret med dagens omløbstid og en ligeudkørende bane samt højre og venstresvningsbaner på Ishøj Strandvej, vil kunne afvikle dagens trafik
med acceptable ventetider og kølængder.
(Det er valgt at bevare signalkrydset som det er i dag, bortset fra en lettere ombygning,
som følge af strækningsombygningen).
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1.4

Trafikale scenarier for ekstra tilslutning til Ishøj Strandvej
Ishøj Kommune ønsker belyst mulige konsekvenser ved etablering af en ekstra tilslutning til
Ishøj Strandvej fra Industriområdet afgrænset af Banestien, Vejlebrovej samt Ishøj Strandvej. Dette er belyst ud fra følgende 4 scenarier:





Ingen ændring af tilslutningsforholdene
Ekstra tilslutning
Etablering af fremtidigt bydelscenter uden ændring af tilslutninger
Etablering af fremtidigt bydelscenter og ekstra tilslutning.

Figur 4 Scenarie 1

Figur 5 Scenarie 2
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Figur 6 Scenarie 3

Figur 7 Scenarie 4

En ekstra tilslutning til Ishøj Strandvej vil kunne virke som en hastighedsdæmpende foranstaltning ved byporten til Ishøj, og vil kunne have en positiv effekt på hastigheden på
strækningen frem mod krydset Ishøj Strandvej/Vejlebrovej.
På baggrund af erfaringstal er det vurderet, at et bydelscenter af den pågældende størrelse,
vil kunne generere 3500 bilture. Dette vil uden en ekstra tilslutning betyde ekstra belastning
af krydset Vejlebrovej/Ishøj Strandvej. Hvis dette kryds ombygges til en ensporet rundkørsel, vil den fremtidige trafik til og fra bydelscentret bidrage til, at der i perioder vil ske nedbrud i trafikken, med uacceptable afviklingsforhold.
Med udgangspunkt i a og p1 værdier for uheldsmodeller, er der foretaget en grov beregning
af forventede antal uheld for en 100 m. lige strækning (ingen ny adgangsvej) og et 3 benet
kryds med kanalisering på primærvejen (etablering af ny adgangsvej med svingbaner på
primærvejen). Beregningerne viser at der er 6,5 gang så stor risiko for uheld, ved etablering
af en ekstra tilslutning når bydelscentret er etableret. Hvis bydelscentret ikke etableres,
men der alligevel etableres en ekstra tilslutning til Ishøj Strandvej er der 2,7 gange så stor

1

a og p værdier er parametre som indgår i et matematisk udtryk, der beskriver en tilnærmet sammenhæng mellem det forventede antal

uheld og trafikmængden samt vejudformningen for den undersøgte lokalitet.
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risiko for uheld set i forhold til eksisterende udformning. Dette er baseret på at 33 % af den
trafik der i dag benytte krydset Vejlebrovej/Ishøj Strandvej vil benytte en fremtidig ny adgang.
Ved etablering af et fremtidigt bydelscenter uden etablering af ny vejadgang, vil signalet i
krydset ved uændret signalgruppeplan nærme sig kapacitetsgrænsen med lange ventetider
for venstresvingende fra Vejlebrovej (udkørende fra industriområde).
Etablering af en ekstra tilslutning syd for Vejlebrovej, kan både udføres som signalanlæg og
som rundkørsel.

1.5

Direkte adgange til enkelte matrikler
Nogle erhvervsdrivende syd for Vejlebrovej ønsker at få vurderet mulighederne for direkte
adgang til deres matrikel fra Ishøj Strandvej. Sådanne adgange kan etableres som vist på
de efterfølgende skitser. De erhvervsdrivende har ønsket en direkte adgang, der alene kan
benyttes til indkørsel for bilister kommende fra nordøst.
Som alternativ er der skitseret en løsning med parallel parkering langs vejen samme sted.
Udgangspunktet for de 2 muligheder, der giver adgang fra Strandvejen, har været dispositionsforslaget for ombygning af Ishøj Strandvej generelt. Dette udgangspunkt ses på figur 8
herunder og har ikke direkte adgang til enkelte matrikler.

Uden adgange – oprindeligt skitseforslag

Figur 8 – udgangspunkt, uden direkte adgange og med hastighedsdæmpende forsætning af kørespor

Figur 8 viser et udsnit af strækningsplanen med beplantning og uden direkte adgange til enkelte matrikler
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Højre ind

Figur 9 – Højre ind og fysisk midterhelle

Figur 9 viser en løsning hvor der tillades at kører højre ind til matriklen via en kort højresvingsbane. Denne løsning har begrænset adgang, idet alene de bilister, der kommer fra
nordøst kan benytte den. Udkørsel bliver forbudt, og venstre indsving fra sydvest kan forhindres ved hjælp af en smal midterhelle.
Når bilisten skal væk, skal der køres ud via Vejlebrovej. Matrikel ejerne skal således etablere en vej hen over hele grunden.
Der må undlades træer i siderabatten for at gøre plads til højresvingsbanen.
Ved en senere etablering af en ny offentlig adgang til industriområdet, vil de 2 private adgange ligge lidt skidt, midt imellem 2 offentlige.
Rådgivers vurdering
Alle ekstra adgange til og fra en større trafikvej medfører øget risiko for uheld.
Desuden vil det ikke være muligt at etablere den samme forsætning af kørespor på Ishøj
Strandvej på strækningen mellem busstoppesteder og signalanlæg, som på den øvrige
strækning. En større forsætning har den fordel, at den vil være mere hastighedsdæmpende.
Den første (nordlige) højresvingsbane må nødvendigvis blive kort på grund af det nærliggende signalanlæg, dermed kan der opstå situationer, hvor bilister kører forbi den første
adgang og muligvis herefter bakker i højresvingsbanen. Cyklister og knallerter vil generelt
kunne bliver overset af indsvingende bilister.
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Parkering

Figur 10 – Parkering og fysisk midterhelle

Figur 10 viser en løsning med parallel parkering i siderabatten. Men en sådan løsning kan
uheld med cyklister og knallerter mindskes meget i forhold til ”højre ind”.
Parallel parkering langs en trafikvej bør medfører at hastigheden på strækningen bliver 50
km/t. Desuden bør der anlægges en fysisk smal midterhelle, så overhaling af en parkerende
bilist undgås.
Forslaget fastholder muligheden for på længere sigt at anlægge en ny offentlig adgang til
industriområdet. I det parkeringsområder eksempelvis kan nedlægges og reetableres som
grøn rabat.
Rådgiver vurdering
Denne løsning giver også anledning til risiko for trafikuheld, idet der både svinges ind og ud
fra parkeringen. I betragtning af trafikmængden på Strandvejen vil det i myldretiden være
svært at komme ud på Strandvejen igen.
Desuden vil det ikke være muligt at etablere den samme forsætning af kørespor på Ishøj
Strandvej på strækningen mellem busstoppesteder og signalanlæg, som på den øvrige
strækning. En større forsætning har den fordel, at den vil være mere hastighedsdæmpende.

Med udgangspunkt i de ovenstående uheldsbetragtninger, kan det ikke anbefales, at der
etableres direkte vejadgang fra Ishøj Strandvej til matrikler med facader ud til vejen. Heller
ikke parallel parkering langs Strandvejen vil rådgiver anbefale.
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1.6

Anbefalinger
For at reducere antallet af uheld i krydset Ishøj Stationsvej/Ishøj Strandvej anbefales det, at
der foretages følgende fysiske ombygninger i krydset:
Der indføres separat venstresvingsfase for venstresvingende fra Ishøj Stationsvej i 2 spor.
Der anlægges endnu et højresvingsspor på Ishøj Strandvej, så der i alt bliver 2 og disse 2
spor kan afvikles samtidig med venstresvingene fra Stationsvejen.
Det er nødvendigt at fastholde 2 ligeud spor på Strandevejen, som skal flette på en kortere
strækning syd for Stationsvejen.
I ombygningen skal der regnes med nogen brug af Intelligent styring, i hvert fald skal cyklisterne fra nordøst detekteres.
På baggrund af vurderingerne i notatet, kan det kun anbefales, at etablere en ekstra tilslutning til Ishøj Strandvej syd for Vejlebrovej, såfremt der i fremtiden etableres et bydelscenter. Udformningen af et eventuelt fremtidigt kryds, er indarbejdet i tværprofilet for strækningen. Således vil det være muligt både at anlægge en rundkørsel eller et signalanlæg på
dette sted. En rundkørsel vil dog være det mest oplagte, idet den har væsentlig hastighedsdæmpende effekt og god byportvirkning. Eventuel tilslutning fra boligområdet vil antageligt
kunne lade sig gøre, men dog ikke geometrisk optimalt.
Hastigheden på Strandvejen sænkes fra 60 km/t til 50 km/t fra byport i syd til Ishøj Stationsvej.

1.7

Beslutninger der er taget i projektringsfasen
Følgende elementer er valgt til at indgå i det endelige dispositionsforslag og fremgår principielt af Plantegning nr. 101:
Krydset Ishøj Stationsvej/Ishøj Strandvej – som anbefalet i 1.6
Krydset Vejlebrovej/Ishøj Strandvej – som det er i dag med få modifikationer
2 Nye direkte adgange, højre ind, etableres til de 2 bilforhandlere, Kia Motors og VW.
Beplantningsprincippet og belysningen
Rabatter begrønnes med græs og større træer (Quercus Robus – Stilkeg) plantes i varierende gruppestørrelser, som det fremgår af plantegning 101. Træerne plantes både i siderabatter og midterrabatter. Langs siderabatterne ved trægrupper, lægges der under cykelstierne
rodvenligt bærelag af hensyn til træernes vækst og udvikling.
Ny belysning placeres parvis og trægrupperne placeres, så de ikke skærmer belysningen,
men gerne så træerne bliver belyst.
Materialevalg
Ombygningen forslås udført med granitkantsten langs kørebaner og heller. Fællesstier med
asfalt belægning (evt. OB på fortovsdelen) og spærreflader og visse svingspor med brosten.
Busperroner med beton fliser og alle øvrige kørespor med asfaltbelægning.
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Støttehelle for stitrafik
Ca. 300 meter syd for Vejlebrovej er der i dag en stiforbindelse ind til industriområdet. Det
forslås at der på dette sted etableres en forbindelse hen over Ishøj Strandvej. Krydsningen
forslås anlagt gennem den nye midterhelle.
Således vil hellen virke som et støttepunkt for de lette trafikanter, der dermed kan krydse
vejen i 2 tempi. Erfaringsmæssigt vil en sådan løsning, hvor vigepligten pålægges de lette
trafikanter være mere sikker end hvis der også udlægges fodgængerfelter. Og særligt set i
forhold til at bilisterne fra syd kun lige er kommet ind i byzonen på dette sted.

1.8
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Anlægsoverslag
Anlægsprisen incl. projekteringshonorar og tilsyn er for nærværende beregnet til lige under
16 mio. d.kr.

