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Synopsis:
Denne rappport omhandler et BRT projekt. Projektet foregår i Aalborg, på en mindre delstrækning af hele BRT projektet. Delstrækningen ligger i et tætbebygget område og i et svært terræn.
En forundersøgelse af området er derfor udarbejdet. Det skal være med til, at giver en forståelse af områdes udfordringer, inden et BRT tracé skal fastlægges. I projektet er der udover en
forundersøgelse, arbejdet med en skitseprojektering og en endelig detailprojektering af delstrækningen. I skitseprojekteringen er et tværprofil af
BRT strækningen fastsat. Udover dette er tværprofilet for to perroner fastlagt. I skitseprojekteringen er der desuden anvendt AutoTurn til,
at afprøve de fastlagte kurver i skitseprojekteringen. Derudover er der i skitseprojekteringen
skabt et overblik over ekspropriering af det nødvendige anlægsareal til BRT systemet. I detailprojekteringen er et tracé fastlagt og her er desuden bestemt, hvilken vejbefæstelse vejen skal
opbygges med. I BRT løsningen er der i denne
rapport taget udgangspunkt i det anbefalet niveau fastsat i vejreglerne. Derudover er det sikret, at den øvrige trafik stadig kan afvikles tryg
og sikkert.

Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse må kun ske efter aftale med forfatterne.

Tegningsoversigt
Tegnings nr.

Titel

Målestok

Dato

1

Linjeføring

1:2000

18-01-2019

2

Længdeprofil1

1:1250

18-01-2019

3

Længdeprofil2

1:1250

18-01-2019

4

Længdeprofil3

1:1250

18-01-2019

5

Længdeprofil4

1:1250

18-01-2019

6

Længdeprofil5

1:1250

18-01-2019

7

Tværprofil

1:100

18-01-2019

Forord
Denne rapport er udarbejdet af Fredrik Nørgaard Larsen diplomingeniørstuderende på
Aalborg Universitet. Rapporten er et resultat af projektperioden d. 1. november 2018 til
d. 18. januar 2019.
Jeg vil gerne sige tak til min vejleder Erik for et godt samarbejde samt COWI.

Læsevejledninng
Rapporten er opdelt i dele, en indledning samt forundersøgelse, en skitseprojektering, en
detailprojektering, en vurdering og et bilag.
Som supplement til rapporten er der vedlagt tegninger. En oversigt over disse kan ses efter
titelblad.
Figur i rapporten kan været lavet på baggrund af materiale fra Kortforsyningen.dk
Kilderne er i rapporten opgivet iht. Harvard-metoden, hvilket betyder, at kildehenvisningerne starter med forfatter efterfulgt af et årstal. Ydermere er henvisningen til kilderne
angivet i parenteser. Litteraturlisten er opstillet med kilderne i alfabetisk orden efter forfatterens fornavn.
Der er ingen nummerering af helside billeder, men der henvises her med "se billedet på
næste side"eller "se kortet til venstre for".

Fredrik Nørgaard Larsen

vii

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 Indledning
1.1 Aalborg i vækst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Letbanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 BRT løsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
2
6
7

Kapitel 2 Problembeskrivelse
9
2.1 Problemformulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kapitel 3 Forundersøgelse
3.1 Terræn . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Naturområder . . . . . .
3.1.2 Jordforhold . . . . . . .
3.2 Matrikel forhold . . . . . . . .
3.3 Vejnettet . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Hastighedsklassificering
3.3.2 Trafikmængder . . . . .
3.3.3 Cykelrute . . . . . . . .
3.3.4 Busstoppesteder . . . .
3.3.5 Nuværende tværprofil .
3.4 Ledninger . . . . . . . . . . . .
3.5 Opsummering . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

13
13
15
17
17
18
21
22
26
26
27
28
29

I Skitseprojektering

31

Kapitel 4 Transportmiddel

33

Kapitel 5 BRT Tracé
5.1 Et sidelagt tracé . . . . . . .
5.2 Et midtlagt tracé . . . . . . .
5.3 Adskillelse af det særlige tracé
5.4 Det valgte tracé . . . . . . . .
5.5 Busstoppested . . . . . . . . .
5.5.1 Perronudformning . .

35
35
35
36
36
37
37

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Kapitel 6 Det nye tværprofil
39
6.1 Tilpasning af vejnettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.2 Kryds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kapitel 7 Ekspropriering

47

Kapitel 8 Opsumering

49
ix

BRT - Fredrik Nørgaard Larsen

II Detailprojektering

Indholdsfortegnelse

51

Kapitel 9 Vejens dimensioner
53
9.1 Vejens tracé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
9.2 Afvanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9.3 Dimensionering af kryds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kapitel 10 Vejbefæstelse

57

Kapitel 11 Konklusion

59

Litteratur

61

IIIBilag

63

Bilag A Opregning af trafiktælling

65

Bilag B Kapacitet

69

Bilag C Sigtforhold
75
C.1 Horisontalkurver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
C.2 Vertikalkurver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Bilag D Dimensionering af vejopbygningen

x

77

Indledning

1

Danmark er i vækst. Befolkningen i Danmark er vokset med ca. 5,6 pct. over de seneste
10 år (COWI, 2018). Derudover er urbaniseringen i Danmark tiltagende. De største byer
skal derfor håndtere flere indbyggere, da tilflytning er større end fraflytning jf. figur 1.1.

Figur 1.1. Tilflytter og fraflytter i Aalborg (COWI, 2018)

Det er ikke kun indbyggere der flytter tættere sammen, men også arbejdspladserne bliver
koncentreret. Det skyldes tildels, at især serviceerhverv såsom handel og kommunikation
der er placeret i byerne, oplever en stigene vækst. (Anne, Andersen, Christiansen, Jørgensen
& Thorsen, 2018)
Personbilen er danskernes foretrukne transportmiddel og antallet af biler på vejene er
stigende. Antallet af personbiler pr. 1000 indbyggere er nu næsten 500, som det vises på
figur 1.2. Bilen er populær, da den giver frihed, men med en belægningsgrad på 1,4 personer
pr. bil, er den ikke et effektivt transportmiddel (Vejdirektoratet, 2018).
De fire faktorer tilsammen, giver en stor koncentration af indbyggere, der benytter sig af
et ineffektivt transportmiddel. Det skaber decideret trængsel og det stiller store krav til
infrastrukturen.
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Figur 1.2. Personbiler pr. 1000 indbyggere i Danmark (Vejdirektoratet, 2018)

Det forsøges derfor med adskillige kampagner, at få folk til at køre sammen eller skifte
transportmiddel til f.eks. kollektivtrafik. Kollektiv trafik samler mange trafikanter i et
køretøj, hvilket udnytter kapaciteten på vejene bedre end bilerne. Det er derfor vigtigt,
at prioritere et godt transportsystem i byerne. I byerne er passagererne samlet og derfor
er det muligt, at udnytte den store kapacitet der er ved offentlig kollektivtrafik. Derved
kan antallet af biler mindskes, give en samfundsøkonomisk gevinst (COWI, 2017) samt
reducere den miljømæssige forurening.
Før befolkningen vil benytte sig af offentlig transportmidler kræver det, at systemet er
pålideligt, rettidigt og tilgængeligheden er høj (Forbrugerrådet Tænk, 2016).

1.1

Aalborg i vækst

Aalborg er en af de byer som oplever stor vækst. Byen er den fjerde største by i Danmark
og Aalborg Kommune er den tredje største. Det er forventet, at Aalborg Kommune vil se
en befolkningsstigning på 7 % fremtil 2030. Dette er over landsgennemsnittet på 5,6 %
(COWI, 2018).
Udover en større stigning, er det især unge mellem 20-30 år, der repræsentere den største
befolkningsgruppe i Aalborg. Det er vist på figur 1.3.
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1.1. Aalborg i vækst

Aalborg Universitet

Figur 1.3. Befolkning repræsentativt i forhold til alder, Aalborg-Danmark (COWI, 2018)

Aalborg er Nordjyllands udviklingscentrum. Byen er placeret ved limfjorden, se figur 1.4.
Med Limfjordstunnelen er Aalborg bindeledet i Nordjylland.

Figur 1.4. Kort over Danmark med markering af Aalborg
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Aalborg Kommune har i deres kommuneplan 2013 til 2025 beskrevet, hvordan de gerne vil
udvikle deres kommune. Kommunen vil fortsætte med, at anvende Aalborg som centrum
for udviklingen i kommunen. Aalborg skal være den attraktive storby, med en defineret
vækstakse, som skal være byens hovedpulsåre se figur 1.5.
Vækstaksen skal være med til, at skabe rammerne for udvikling af en storby, der er
attraktiv for studerende, turister og akademiker, både nationalt og internationalt. (Aalborg
Kommune, 2013)
I vækstaksen vil investeringer koncentreres, her skal være et tilbud til alle befolkningsgrupper indenfor de basale behov og fritidsoplevelser. Samtidig skal en stærk mobilitet i
vækstaksen, give netop det befolkningen ønsker af offentligt transportmidler, som nævnt i
indledning 1.
Transportsystemet skal være livsnerven i vækstaksen. Systemet skal forbinde de større
tiltag og essentielle elementer i vækstaksen.

Figur 1.5. Vækstaksen i Aalborg med markering af essentielle tilbud

Det nye supersygehus (NAU) er et af de elementer, som er beliggende i øst af vækstaksen
se figur 1.5. Supersygehuset (NAU) er igangsat og under udførelse. Dette vil tilfører og
genererer en del mere trafik. I forvejen er størstedelen af Aalborg Universitet ligeledes
placeret her. Det vil derfor kræve en stor kapacitet, at håndtere den turproduktion der
sker i dette område.
I vækstaksen sker desuden en fortætning med nye boliger i området omkring Aalborg
4
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Universitet. I midtbyen opføres etagebyggeri på gamle industrigrunde og her er desuden
indkøbsmuligheder, kultur- og et stationsområde.
Mod vest har Aalborg Kommune udført et nyt rekreativt område benævnt Vestre
Fjordpark. Dette område har derfor fået tilført en del ekstra trafik i sommerperioden.
Lufthavnen ligger i den nordlige del af vækstaksen og her er en ny jernbane strækning ved,
at blive anlagt.
De forskellige elementer skal altså forbindes med et transportsystem, der kan håndtere en
stor mængde passagerer. Aalborg Kommune har ud fra deres vækstakse valgt, at ruten der
kan ses på figur 1.6, som skal være livsnerven i en ny stærk mobilitet. På nuværende
tidspunkt bliver ruten benyttet af en normal buslinje. Busserne i morgentrafikken er
allerede nu overbelastet og en løsning er tiltrængt. (Aalborg Kommune, 2016)
Ruten kommer omkring stationsområdet, hvor der er adgang til Aalborg Station og Aalborg
Busterminal. Det sikrer, at lufthavnen, de regionale dele og resten af Danmark, er indenfor
rækkevidde ved enkelte skift.

Tegnforklaring
Stationer
Linjeføring

Figur 1.6. Vækstaksen i Aalborg med linjeføring og stationer

De transportsystemer Aalborg Kommune har undersøgt i forhold til, at styrke mobiliteten,
er to højklasset kollektive trafikløsninger. En letbane og en BRT løsning.
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Letbanen

Letbanen er et moderne transportsystem på skinner, på samme måde som sporvognen var
i sin tid. Der hvor letbanen skiller sig ud fra sporvognen er, at den typisk har sit eget
tracé. Letbanen anvendes i byer, der har et behov for høj rejsehastighed, høj regularitet,
høj frekvens, høj komfort og høj service, altså en højklasset trafikløsning.
Letbanen tager beslag på vejnettets kapacitet, men idet, at den har en større kapacitet end
biler og busser, øges selve strækningens kapacitet, hvis den anvendes.
Togvogne på letbanen er typisk el-drevene og derved mindskes luftforureningen og
støjgener.

Figur 1.7. Letbanen i Aarhus

Letbanen lever op til de krav befolkningen stiller til offentlige transportmidler jf. kapitel
indledning 1.
En letbane var tiltænkt i Aalborg, Aarhus, Odense og København, der kan ses på figur 1.8.
I Aarhus har de fået en letbane, som er beliggende i Aarhus midtby, se figur 1.7. Åbningen
skete den 21. december, med en forsinkelse på tre måneder.
I Odense er en letbane finansieret og forventes, at åbne i 2020.
I København er letbanen ligeledes påbegyndt, med en forventet åbning i 2025.
Aalborg er den eneste by af de tiltænkte, hvor letbanen ikke bliver realiseret. Aalborg
Kommune havde letbanen som første prioritet til valg af et højklasset kollektive
transportsystem.
Muligheden for en Letbane forsvandt, da regeringen i finansloven fjernede støtten på 830
mio. i 2015. Da Letbanen er dyr i både anlægs- og driftsomkostninger, ville Aalborg
Kommune ikke selv kunne finansiere Letbanen.

6

1.3. BRT løsning

Aalborg Universitet

Figur 1.8. De fire byer i Danmark, hvor en letbane var tiltænkt.

Det blev derfor nødvendigt at se nærmere på BRT løsningen, der i anlægsomkostninger og
drift, er langt billigere.
Regeringens begrundelse til et afslag var, at letbanen havde en samfundsøkonomisknegativ
effekt på 1,7 milliarder kr. Begrundelsen var Aalborg Kommune uforstående overfor, da de
tre andre byer havde fået støtte fra Staten til de respektive letbaner. De enkelte letbaner
havde en større samfundsøkonomiske negative effekt end de 1,7 milliarder kr. (COWI,
2014)
Det endte med, at der i stedet for blev sat penge af til den anden højklasset kollektive
trafikløsning BRT. Regeringen valgte at støtte Aalborg Kommune med 250 mio. kr.
BRT løsningen har ligeledes en samfundsøkonomiske negativ effekt, der ender på 0,6 mia.
kr. Selvom de enkelte projekter vurderes til, at være negative rent samfundøkonomisk, skal
det vurderes i forhold til rapporten (COWI, 2017) der vurdere, at den kollektive trafik
som helhed har en samfundsøkonomiske gevinst. Desuden vokser problemet med trængsel
i byerne og derfor er det nødvendigt med en højklasset trafikløsning.

1.3

BRT løsning

BRT står for (Bus Rapid Transit) og er et busbaseret transportsystem. BRT er
kategoriseret som højklasset, med et meget højt serviceniveau. BRT kan på sammemåde
som letbanen øge kapaciteten, til en vis grad. Derudover er det en billigere løsningen og
7
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samtidig et mere fleksibelt system.
BRT består af flere elementer der tilsammen gør, at BRT ikke bare er en større bus, men
et transportsystem på niveau med en letbane. Det vigtigste element i BRT-løsningen er
et selvstændigt tracé til bussen. Det skal sikre, en høj rejsehastighed og regularitet, da
systemet på den måde ikke bliver påvirket af trængsel.
Ulempen ved BRT i forhold til LRT (letbanen), er at det kræver en loyalitet til systemet.
Hvis det særlige tracé fjernes og der ikke udbygges stationer, bliver det en normal busrute
og det mister derfor sin integritet. Det kan derfor hurtigt få systemet til, at virke tvivlsomt.

Figur 1.9. BRT-bus fra Metz i frankring. (Foto: Movia fra Metz, Frankrig)

Bussen er tildels mindre i længden i forhold til en togvogn, men kan manøvre bedre i
byerne. Køretøjet kan vælges med forbrændingsmotor, hybrid eller el. Desuden bliver flere
af busserne produceret således, at designet minder om en letbane, se figur 1.9.
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Aalborg Kommune er som nævnt i indledning 1 endt med en BRT løsning. Ud fra valget af
en BRT løsning er den endelige strækning, som ses på figur 2.1 valgt. Aalborg Kommune
kalder projektet for +bus i daglig tale, her i rapporten vil betegnelsen BRT anvendes. Hvis
projektet skal betegnes som en succes, kræver det at de forudsætninger der er til en BRT
løsning overholdes. (Vejregler, 2016a)
Det anbefalede niveau er for en BRT løsning følgende:
Tracé
• Særligt tracé med fysisk adskillelse mellem bus- og biltrafik. Belægning i
afvigende farve.
Stoppesteder
• Højklassede stoppesteder ved alle stop på ruten.
• Trafiksikker adgang med høj tilgængelighed.
Kapacitet og frekvens
• Langebusser med høj kapacitet og høj frekvens. Der bør også tages højde for
"komfortkapacitet".
Rejsehastighed og regularitet
• Høj rejsehastighed og regularitet.
Identitet
• Selvstændigt design og identitet på såvel infrastruktur som busmateriel.
Busmateriel
• Lavgulvsbusser med brede døre. Ind- og udstigning af alle døre.
Ledninger
• Ledninger omlægges så der er frit under BRT tracéet.
Hvis anbefalet niveau følges, vil det medfører en forbedring for brugerne i rejsetiden,
komforten og synet på den kollektive trafik. Det vil være en medhjælpene faktor til, at
fastholde de unge i Aalborg, i den offentlige kollektive trafik, som benævnt i indledning 1.
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Tegnforklaring
Linjeføring BRT
Stationer BRT

Figur 2.1. BRT-Strækning i Aalborg

Projektet kræver derfor et større anlægsarbejde for, at muliggøre en BRT løsning, der
overholder de nævnte anbefalinger. Desuden skal ruten foregå på et allerede eksisterende
vejnet og på tætbebygget område, der besværliggøre anlægget.
På baggrund af hele strækningen, er en mindre delstrækningen valgt som ramme for dette
projekt. Denne delstrækningen er beliggende på Sohngårdsholmsvej, se kortet til venstre
for.
BRT løsningen skal planlægges, så der sikres en god fremkommelighed samt en god
afvikling af den øvrige trafik. Et BRT system kræver desuden plads og udfordrer det
nuværende vejareal. Derfor skal området undersøges med henblik på udvidelse af vejarealet.
Ved opførelsen af et BRT system kan der vælges mellem mange forskellige tracéer og
udformninger af busstoppesteder. Det er derfor væsentligt, at tage udgangspunkt i det
anbefalet niveau. I dette projekt udarbejdes et skitseforslag og dette vurderes ud fra det
anbefalet BRT niveau. Derefter vil en detailprojektering forekomme. BRT løsningen og det
resterende vejnet udformes ud fra de gældende normer i Vejregler.

2.1

Problemformulering

Hvordan udformes BRT løsningen bedst muligt i forhold til det anbefalet niveau og
nærliggende område, så det sikres at BRT systemet prioriteres, men stadig så den øvrige
trafik kan afvikles godt og sikkert.
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Forundersøgelsen skal klarlægge de udfordringer og bindinger, der måtte foreligge på den
valgte strækning og derefter håndteres ved udformingen af BRT løsningen.
I forundersøgelsen vil der blandt andet indgå en undersøgelse af det eksisterende vejnet,
terrænet, trafikmængder og ledninger. Desuden er det især vejudvidelsen i forhold til et
selvstændigt bus tracé, der er den store udfordring, da strækningen ligger i et tætbebygget
område.

3.1

Terræn

Det er i vejprojekter vigtigt, at undersøge terrænet, da dette er med til at styre tracéring
af vejen og økonomien. Tracéring består af en linjeføring og et længdeprofil.
Linjeføring er den horisontale del af vejen og længdeprofil er den vertikale del. I dette
projekt er strækningen beliggende på allerede eksisterende vej. Derfor burde den overholde,
de anbefalinger vejreglerne har fastlagt til tracéring.
Tracéringen for dette projekt, er midlertidig ikke endeligt bestemt ud fra eksisterende vej
og bestemmes først endeligt i detailprojekteringen. Derfor undersøges terrænet også i dette
projekt.
Projektets strækning er beliggende på Sohngårdsholmsvej. Projektet starter i en
terrænkote på 19 m til kote 36,5 m, med en gennemsnitlig stigning på 41 ‰. Herefter
fra en kote 36,5 m til kote 42 m, med en reduceret stigning på en gennemsnitlig 16 ‰.
Derefter for at falde til 41 m ved projektets afslutning med et fald på gennemsnitlig 12‰.
Dette kan ses på figur 3.1, hvor det desuden er tydeligt, at den eksisterende vej er anlagt
tæt på en skråning i den nordlige del.
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Figur 3.1. Kort over højdekurver ved og omkring Sohngårdholmsvej

Gradienten på nuværende vej er i den høje ende, men overholder det vejreglerne foreskriver,
at ved nyanlæg bør gradienten ikke overstige 60 ‰. (Vejregler, 2012b)
Dette er med til at sikre køretøjer, især tunge køretøjer kan holde en fart op ad en stigning
og ligeledes skal der ved nedstigning kunne bremses. Det skal desuden være med til, at
sikre stillestående køretøjer ikke glider på en isglat vej.
14
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Længdefaldet på vejen har ligeledes betydning for håndteringen af vejafvanding. Ved en høj
gradient over 30 ‰kan vand langs vejrabatten fører til erosion, dette kan dog forebygges
med kantopsamling.
Ved kantopsamling skal veje med en gradient der ligger under 5 ‰, projekteres med
ekstraordinære tiltag i forhold til afvanding. (Vejregler, 2012b)
Da vejen skal udvides, kan det desuden være et stort problem, at den er placeret tæt på
en skråning. Dette er ikke blevet bedre af, at skråningen fra 2015 til nu er blevet rykket
et par meter mod vejen, grundet boliger og parkeringspladser, se figur 3.2. Fra fortovskant
til start af skråning, er det smalleste sted fire meter.
Højdekurverne er manuelt opdateret i forhold til eksisterende terræn, da det tilgængelige
dataset er fra 2015.

Figur 3.2. Fotografi af skråningen ved Sohngårdsholsvejen

3.1.1

Naturområder

Naturområder forekommer oftest i åbent land og flere af områderne er beskyttet.
Delstrækningen foregår inde i byen, som er beliggende ved to mindre naturområder. Derfor
15
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undersøges områderne for fredninger. På figur 3.3 kan de to områder ses samt kategori.
Overdrev er et beskyttet naturområde efter naturbeskyttelseslovens §3, som der ikke uden
videre kan bygges på.
Fredskov er ligeledes et beskyttet område efter naturbeskyttelseslovens §3. Ved ophævelse
af området, skal der foreligge en klar angivelse af arealet, en begrundelse på hvorfor
fredskovspligten skal ophæves og samtidig skal der fremlægges dokumentation for, hvorfor
at projektet ikke kan placeres udenfor området. (Miljøstyrelsen, 2004)

Tegnforklaring
Overdrev
Fredskov

Figur 3.3. Kort over naturområder ved Sohngårdsholmsvej
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Jordforhold

Der indgår ikke undersøgelse af jordforhold i dette projekt. Dette er ikke undersøgt, da
vejen i dag allerede er eksisterende og har haft en del belastning.

3.2

Matrikel forhold

Ved projektering af vejprojekter, skal de matrikulære forhold undersøges. Dette gøres for,
at fastlægge hvilke matrikler der kan blive berørt af vejanlægget.
I dette projekt skal vejen udvides, da der ønskes en BRT løsning med eget tracé. Derfor
kan en del matrikler blive berørt, da strækningen er placeret i et tætbebygget område.
Ud fra de enkelte matrikelnumre kan ejerforhold og anvendelse findes. Da strækningen
allerede er beliggende på eksisterende vej, ejer bygherre Aalborg Kommune i dette tilfælde
allerede en del af anlægsarealet. Denne matrikel har nummeret 7000ae, som det kan ses
på figur 3.4. Hvis det er nødvendigt, at anvende areal udenfor dette område, skal en
ekspropriation af arealet ske.
Dette kan være en lang og krævende proces. Derfor sker undersøgelse af de matrikulærer
forhold, nogen gange allerede inden projektet med sikkerhed skal realiseres.
I dette projekt vil tværprofilet blive fastlagt i skitsprojekteringen. Det skal være med til at
skabe et overblik over evt. mulige arealer der er nødvendige at ekspropriere, uden at være
helt bestemt. Derved kan en dialog med matrikelejerne starte.
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Figur 3.4. Kort over matrikler nær Sohngårdsholmsvej

3.3

Vejnettet

Ved en anbefalet løsning af BRT, kræves der et selvstændigt tracé. Det betyder at
tværprofilet skal ændres og derfor skal det eksisterende vejnet undersøges.
Vejnettet kan opdeles i to klassifikationer:
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• Trafikvej
• Lokalvej
En trafikvej skal prioritere fremkommelighed for trafikanter og forbinde trafikken mellem
de enkelte områder i byen.
En lokalvej er det sidste stykke inden trafikanten når sit mål. Derfor har en trafikvej en
del mere trafik end en lokalvej. (Vejregler, 2015a)
På figur 3.5 kan Sohngårdsholmsvej ses med de omkringliggende veje. Her er desuden
fremvist kommuneplanrammer for området, som fastlægger arealanvendelsen. Her indgår
et boligområde, erhverv, centerområde og område til offentlige formål. Det i sig selv
giver en større trafikmængde. Det kan ses at Sohngårdsholmsvej fungere som en trafikvej,
der får trafikanten frem til de forskellige lokalveje, såsom Vonsyldsgade, Helskovsgade og
Petersborgvej.

19

BRT - Fredrik Nørgaard Larsen

3. Forundersøgelse

Tegnforklaring
Kommuneplanrammer
Blandet bolig og erhverv
Boligområde
Centerområde
Erhvervsområde
Område til offentlige formål
Rekreativt område
Tekniske anlæg

Figur 3.5. Kort over gældende kommuneplanrammer

Desuden er Sohngårdsholmsvej med til at forbinde de enkelte områder i byen og har
derfor en del gennemkørende trafik. Den gennemkørende trafik og et differentieret område
medvirker, at trafikmængden på Sohngårdsholmsvej er høj.
Derfor er det nødvendigt, at se på en løsning, hvor BRT prioriteres og stadig sikrer de
øvrige trafikanter en god fremkommelighed.
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Hastighedsklassificering

Udover klassificering af trafikveje og lokalveje, anvendes en hastighedsklassificering.
Da strækningen er en trafikvej, anvendes hastighedsklasserne høj og middel som hovedregel,
da denne vejtype prioritere fremkommelighed for biltrafikken. Hastighedsklassen Høj, er
i byer sat til 60-70 km/t. Hastighedsklassen middel, er i byer sat til 50 km/t. Denne
hastighedsklasse er som udgangspunkt anvendt i byområder.
Den skiltede hastighed for områdets vejnet kan ses på figur 3.6. Ud fra den valgte
hastighedsklasse er der en række kriterier, der bør være opfyldt. (Vejregler, 2015a)
For delstrækningen med en hastighedsklasse middel bør følgende være opfyldt:
• Fodgængere skal altid være adskilt fra kørebanen med mindst en kantsten
• Cykler skal være adskilt fra kørebanen med enten rabat, kantsten eller stribe alt efter
mængden af biler og cykler.
• Parkering må kun være langsgående
Desuden er der vejledende bredder til tværprofilets elementer, alt efter hastighedsklassen.
Delstrækningens tværprofil skal derfor som udgangspunkt fastsættes efter hastighedsklassen middel med de 50 km/t i skitseprojektering.
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Figur 3.6. Kort over hastigheder i vejnettet

3.3.2

Trafikmængder

På delstrækningen befinder der sig to signalkryds samt fem t-kryds. Der findes ikke
trafiktællinger for de fem t-kryds, men alle har i dag mulighed for, at svinge til
højre og venstre. Der er heller ingen spærrelinje på midten af Sohngårdsholmsvej ud
fra tilslutningen. Alt efter BRT tracé skal hver tilslutning af de eksisterende t-kryds
vurderes efter fremkommelighed og tilgængelighed. Dette præsenteres og vurderes i
22

3.3. Vejnettet

Aalborg Universitet

skitseprojekteringen.
Der er foretaget en trafiktælling i de to signalkryds på delstrækningen, det ene kan ses på
figur 3.7, som er gennemført i 2017. Ved hjælp af denne tælling kan kapacitet af nuværende
krydsopbygning vurderes. Dette gennemføres for at vurdere om evt. svingbaner kan fjernes
og derved skabe mere plads til BRT løsningen.

Figur 3.7. Fotografi af krydset Sohngårdsholmsvej - Humlebakken

Til Kapacitetsberegning for krydsene er her anvendt Dankap. Dankap er et softwareprogram, der kan beregne kapaciteten af flere forskellige vejkonstruktioner. Trafiktællingerne
for krydsene kan ses i bilag A. Inden trafiktællingen kan anvendes skal den omregnes til
en ÅDT, dette er beskrevet i bilag A.
Denne fremskrivning kan sker på mere dybdegående trafikprognose via en trafikmodelberegning. I dette projekt anvendes i stedet en mere simpel fremskrivning. Den fremtidige
trafik anvendes, da hele BRT strækningen først forventes, at stå færdigt i år 2023 og
derudover at tilkomme en kapacitetsmæssig levetid på mindst 10-15 år. (Vejregler, 2015b)
Den årlige trafikvækst er valgt til 1 %. Dette begrundes med, at trafikanter der benytter
sig af vejen har bolig og arbejde indenfor en rute på 20 km og deraf er trafikvæksten sat
til 1 %. (Letbanesekretariatet & COWI, 2013).
Dernæst skal en dimensionerende trafikintensitet bestemmes. Her er valgt, at anvende
trafikintensiteten i den 30. største time i året. Det vil sige, at der om året forekommer
23
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mere trafik i 29 timer. Trafikintensiteten er bestemt i bilag B.
Kryds Sohngårdsholmsvej og Humlebakken
I kapacitet arbejdes der med en belastningsgrad B, denne er et udtryk for, hvor godt
trafikken afvikles. Belastningsgraden starter fra 0 og stiger i forhold til trængslen.
I kryds arbejdes der yderligere med en middelstidforsinkelse t, der bestemmes af
belastningsgrad B. Denne er et udtryk for, hvor meget forsinkelse en trafikant vil opleve.
Derudover kan kølængden undersøges, hvis den findes kritisk i forhold til det resterende
vejnet. I dankap bliver der desuden beregnet en kølængden n5% , der overskrides i 5% af
beregningsperioden.
Alt efter hvilket serviceniveau kommunen sætter, som et acceptabelt niveau for et kryds
eller trafikretning, kan en vurdering finde sted. I projektet er et acceptabelt serviceniveau
sat til en middelforsikkelse på t = 50 sek/kt og en belastningsgrad på B = 0,8.
Krydset Sohngårdsholmsvej og Humlebakken er undersøgt i Dankap og resultatet kan ses i
bilag B. Resultatet kan ligeledes ses af figur 3.8. Der er flere af trafikstrømmende der ligger
over en belastningsgrad på B = 0,8. Det betyder, at der ikke kan reduceres på vognbaner
i krydset, uden at det vil få fatale konsekvenser og serviceniveauet vil falde. Desuden er
pladsen trang oppe i krydset så dimensionering med yderligere vognbaner undersøges ikke.

Tegnforklaring
Belastningsgrad (B) af trafikstrømme
0,320
0,33 - 0,63
0,63 - 0,87

Figur 3.8. Belastningsgraden af de forskellige trafikstrømme i krydset Sohngårdsholmsvej og
Humlebakken
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Kryds Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen
Krydset Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen er ligeledes undersøgt i Dankap. Resultatet
i dankap kan ses i bilag B Ved den nuværende opbygning af krydset, er kapaciteten
overbelastet ved den dimensionerende trafikintensitet. På figur 3.9 kan belastningen i de
forskellige trafikstrømme ses. Ud fra det valgt serviceniveau overholdes dette ikke.

Tegnforklaring
Belastningsgrad (B) af trafikstrømme
0,010 - 0,323
0,323 - 0,635
0,635 - 0,948
0,948 - 1,260

Figur 3.9. Belastningsgraden af de forskellige trafikstrømme i krydset Sohngårdsholmsvej og
Kridtsløjfen

I dette kryds er der forsøgt, at forbedre afviklingen for de øvrige trafikanter. Dette er gjort
med en ekstra svingbane for trafikanter kommende fra den Nord og skal dreje til venstre
ind ad Bernstoffsgade. Resultatet kan ses på figur 3.10. Dette giver et bedre serviceniveau
for trafikanterne, derfor vælges denne løsning. Desuden er der lavet beregning lavet for
krydset uden et venstresvingsspor for trafikanter fra Nord. Dette resultat kan ses i bilag B.
Belastningen er den samme, men svingbanen beholdes idet der kan være fejl i tællingen.
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Figur 3.10. Belastningsgraden af de forskellige trafikstrømme i krydset Sohngårdsholmsvej og
Kridtsløjfen

Kryds Sohngårdsholmsvej og Danalien
Der er ikke lavet en kapacitets beregning af krydset, da trafiktælling kun omfattede de to
signalkryds. Ud fra belastningsniveauet i signal krydsene, skal dette t-kryds foresat have
svingbaner.

3.3.3

Cykelrute

I dag er Sohngårdsholmsvej en del af det overordnede cykelsystem i Aalborg Kommune.
Den nyeste tælling der er tilgængelig på Aalborg kommunes kortdata, er fra 2012 med en
ÅDT på 698 cyklister. (Aalborg Kommune, 2019)
Strækningen er ikke en del af den eksisterende pendlerrute og desuden har vejen et
længdeprofil, der får en del cyklister til, at vælge en anden vej. Derfor vil et nyt tværprofil
ikke bærer præg af prioritering af cyklister i skitseprojekteringen.

3.3.4

Busstoppesteder

I dag er der placeret et forskudt busstoppested ved Sohngårdsholmsvej og Humlebakken
se figur 3.11.
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Figur 3.11.

Busstoppestedes placering i forhold til området beholdes. Alt efter BRT tracéet
skal udformningen af busstoppestedet projekteres i skitseprojekteringen. Desuden skal
busstoppestedet nu indgå i BRT løsningen og derfor er der flere forhold der skal tages
stilling til.

3.3.5

Nuværende tværprofil

De nuværende tværprofiler for delstrækningen mellem krydsene, er illustreret på figur 3.12
og 3.13. Det giver en idé om, hvilke vejelementer der kan reduceres således, at der kan
bliver plads til et BRT tracé. Tværprofilet bliver fastlagt i skitseprojektet, men allerede nu
kan det konstateres, at begge strækninger har forholdsvis brede vognbaner, der evt. kan
reduceres. Derved vil eksproprieringen reduceres.
Der er på de to strækninger en forskel på hele bredden af tværprofilet. Det kan ses, at den
største udfordring bliver på strækningen mellem signalkrydset Kridtsløjfen og signalkrydset
ved Humlebakken da den nuværende bredde er mindst.
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Figur 3.12. Nuværende tværprofil af Sohngårdsholmsvej mellem signalkrydset Kridtsløfen og
signalkrydset ved Humlebakken

Figur 3.13. Nuværende tværprofil af Sohngårdsholmsvej mellem signalkrydset Humlebakken og
T-krydset ved Danalien

3.4

Ledninger

Ved vejprojekteringen især ved eksisterende veje er det vigtig, at få styr på ledninger
der kunne forekomme under jorden. Dette sikre, at der ved opgravning af veje eller ved
omlægning ikke sker skader på ledningerne. Inde i byerne er der mange ledninger som levere
forsyninger til samfundet. Hvis der sker skade på ledningerne kan omkostningerne bliver
katastrofale for anlægomkostningerne.
Det er muligt, at få oplyst placeringen af ledninger og type igennem Ledningsejerregistret
(LER). LER har altså oplysninger omkring ejer af forsyningsledningerne i jorden og videregiver informationen fra ejerne til graveaktøren eller den der søger ledningsoplysninger.
Oplysninger på ledninger udleveres ved en ansøgning fra graveaktøren, der søger om
ledningsoplysninger i graveområdet. Graveaktøren modtager en samlet oversigt over
ledningsejerne i området. Ledningsejerne derimod får en besked om anmodningen af
tegningerne og de har fem dage til at sende dem til graveaktøren. Tegningerne er i dag af
svingende kvalitet, men i 2022 skal alle ledningsoplysningerne være digitaliseret.
Opgravning af veje skal for så vidt muligt undgås, men ved opgravning kan flere
ledningsejere med fordel renovere samtidig. Det gør at vejen ikke opgraves unødvendige
gange. (Ledningsejerregistret, 2019)
Ved dette projekt vil en omlægning af ledningerne ske i forhold til BRT løsningen. Dette
sørger for, at unødvendige forstyrrelser af BRT systemet ved renovation eller reparation af
ledninger.
I projektet er der ikke foretaget en reelt ansøgning.
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Opsummering

I forundersøgelsen af delstrækningen og området, er der blevet belyst en række udfordringer
og bestemmelser, der skal forholdes til.
Sohngårdsholmsvej er kategoriseret som trafikvej og har hastighedsklassen middel 50 km/t.
Derfor skal den øvrige trafik stadig kunne afvikles på bedste vis.
Kapaciteten i krydset Sohngårdsholmsvej og Humlebakken er ved nuværende struktur,
ikke tilstrækkelig til hele dimensioneringens anlægsperiode. Derfor kan de nuværende
svingbaner ikke inddrages til BRT tracé. Desuden vil krydset
Cykelpendlerruten i Aalborg indgår ikke i delstrækningen og derfor vil cykler ikke blive
prioriteret højt.
Det nuværende forskudte busstoppested i krydset Sohngårdsholmsvej og Humlebakken,
skal flyttes alt efter placeringen af BRT tracéet. Delstrækningen ligger på en forholdsvis
stejl bakke i området og har derfor et længdeprofil med en høj hældning. Dette kunne
undgås alt efter omkostninger, hvis strækningen lå i åbent land. Da den i stedet er placeret
inde i byen på eksisterende vej, har vejen en del tilslutninger til det omkring liggende vejnet,
der skal fastholdes. Desuden ligger strækningen opad en skråning, hvorved en fuld udvidelse
af tværprofilet til denne side, ville være upraktisk.
Da strækningen ligger inde i byen er der som regel ikke mange naturområder. Dog ligger
denne delstrækning på et område, hvor fredskov og overdrev forefindes. Alt efter det nye
tværprofil vil en mulig areal indragelse af fredskoven kunne forekomme. Ved dette tilfælde
skal dokumentation fremlægges og et område til erstatningsskov findes.
Da delstrækningen er på eksisterende vej, er der allerede en matrikel for det nuværende
vejareal. Dette er nødvendigvis ikke tilstrækkeligt, når et BRT tracé og den øvrige trafik
stadig skal kunne afvikles. Derfor vil en mulig ekpropriation være til stede.
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Del I

Skitseprojektering
I skitseprojekteringen præsenteres og vurderes BRT tracéet samt vejens
tværprofil, deraf hvor meget areal inddragelse det vil kræve. Desuden vil
busstoppestedet præsenteres. Ydermere vil ændringerne i det eksisterende
vejnet præsenteres.
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4

Ved en BRT løsning skal ikke kun fremkommeligheden og regularitet forbedres. Her bør
det køretøjsmæssige til BRT løsningen ligeledes forbedres.
Dette er hovedsagligt, da BRT løsningen i alt sin enkelthed går ud på, at forbedre
kapaciteten. Dette kan gøres ved, at have en højfrekvens på strækningen af køretøjer,
men også selve køretøjet har betydning. Letbanen har en høj kapacitet, da en letbanevogn
er lang og derved kan have mange passagerer med.
Derfor er der valgt en lang bus til BRT systemet. Denne bus er 24 meter lang og
dobbeltleddet. Har 61 siddepladser og kan medtage 150-200 passagerer. (Vanhool, nodate)
Derudover er busserne ikke bare "normale"busser. De er specialdesignet og har derfor et
mere strømlinet look, som et letbanetog. En specialdesignet BRT bus kan ses på figur 4.1.
Dette er med til, at fremhæve BRT løsningen i forhold til den normale kollektive bustrafik.

Figur 4.1. En specialdesignet BRT bus (Foto: Movia fra Metz, Frankrig)

De kan desuden vælges med store informationskærme og har en mere komfortabel
atmosfære. Indretning i en BRT bus kan ses på figur 4.2.
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Figur 4.2. Indretning i en specialdesignet BRT bus (Vanhool, nodate)

Busserne kan som nævnt i BRT løsning 1.3 vælges med forskellige drivmidler. En elektrisk
version kan her fremhæves, da den er støjsvag og er desuden et godt valg i forhold til den
grønne omstilling der opleves i dag.
Ved en el-bus og med de teknologiske fremskridt bliver der i dette projektet vurderet, at
en opladning af batterier forekommer ved endestationer og derfor tages der ikke forbehold
for dette.
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Idet, at projektet omhandler ombygning af en eksisterende vej i et tætbebygget område og
med svære terrænforhold er centerlinjen og længdeprofilet til dels fastlagt. Det er derfor
tværprofilet der i dette projekt bliver det styrende element.
Inden hele vejens tværprofil bestemmes, skal det særlige BRT Tracé fastlægges. Selve
tracéet er grundstenen i BRT løsningen. Det gør, at busserne kan køre frit for den øvrige
trafik.
Derved kan en højere regularitet for busserne fastholdes. Dette er et af vigtigste elementer,
hvis befolkningen skal anvende og forblive i det offentlige transportsystem, ifølge rapporten
"Danskernes holdning til kollektiv transport"(Forbrugerrådet Tænk, 2016). Desuden vil
komforten øges i forhold til almindelige busser, da de ikke forstyrres af den øvrige trafik.

5.1

Et sidelagt tracé

Ved et sidelagt tracé er der en række, fordele der gør sig gældende. Passagererne i den ene
retning skal ikke krydse kørebaner og det er lettere, at koble stoppesteder sammen med
det omgivende miljø.
Der tilkommer også en række ulemper. De passagerer der skal i den modsatte retning af
det sidelagte tracé, skal krydse alle kørebaner. Der kan ikke forekomme vejsideparkering
og varelevering besværliggøres. Tracéet kan kræve en større bredde end ellers, da der af
hensyn, til slitage på vej og komfort, ikke bør køres over dæksler og brønde af bussen.
Desuden er forholdet ved start og slut i et sideanlagt tracé, mere vanskeligt end et midtlagt
tracé. (Vejregler, 2016a)

5.2

Et midtlagt tracé

Ved et midtlagt BRT tracé bliver vejprofilet symmetrisk, det giver en god æstetik. Samtidig
er det med til, at fremhæve BRT systemet i bybilledet. Det gør igen, at BRT differencere
sig med de øvrige busser og skaber den her selvstændige identitet. Det er desuden muligt,
at have parkering og varelevering i vejsiderne med et midtlagt tracé. Ved et midtlagt tracé
forekommer også en højere kapacitet i et kryds.
I forhold til passagerne giver det den ulempe, at de i begge retninger skal krydse kørebaner
med biltrafik. Derfor bør placering af stoppesteder til et midtlagt tracé, foregå i en
kombination med signalregulering. Dette sikrer en tryg og sikker løsning for passagerene.
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5. BRT Tracé

Adskillelse af det særlige tracé

Udover placeringen af tracéet, bør en fysisk adskillelse til den øvrige trafik medtages. Et
eksempel kan ses på figur 5.1. Det er med til, at øge trafiksikkerheden, da de på den måde
ikke kan benytte sig af sporet.

Figur 5.1. Et midtanlagt tracé med fysisk adskillelse af kanstensafgrænsede helle. (Foto: Via
Trafik fra København)

Ved trange pladsforhold, kan der anvendes en 30 cm afmærkning til adskillelse. Det vil
desuden være fordelagtig, at anvende en farvet kørekanebelægning, som ekstra visuel
adskillelse på disse strækninger. Et eksempel på dette kan ses på figur 5.2, her er tracéet
desuden midtlagt. (Vejregler, 2016a)

Figur 5.2. Et midtanlagt tracé med afgrænsingen ved hjælp af 30 cm kørebaneafmærkning og
farvet belægning. (Foto: Via Trafik fra Malmø, Sverige)

5.4

Det valgte tracé

Et midtlagt tracé er valgt. Det er sket ved en vurdering afi det ovenstående og i forhold
til det anbefalet niveau til en BRT løsning i problembeskrivelse 2. Et midtlagt tracé giver
en synlighed og deraf en selvstændig identitet.
Det giver ikke store omkostninger i forhold til omlægning af ledninger, da disse normalt er
placeret i siderne.
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Overgangen mellem slut og start i et kryds, er bedre ved et midtlagt tracé. Samtidig er
kapaciteten i kryds større ved et midtanlagt tracé, i forhold til et side anlagt. Dette er
begrundet med, at de ligeudkørende og højresvingende kan afvikles i samme fase med
busserne i BRT. (Vejregler, 2016a)
Der anlægges desuden fysisk adskillelse, hvor det er muligt, ellers anvendes afmærkning og
farvet belægning.

5.5

Busstoppested

Med et midtlagt tracé, kan der vælges mellem en Ø-perron og sideanlagt perron. En øperron udelukkes, da det kræver døre i venstre side eller begge sider af bussen, som ikke
er valgt i dette projekt.
Ved sideanlagt perron er det nødvendigt med en på hver side af tracéet. Perronen skal
desuden placeres ved et signalkryds i dette tilfælde, da tracéet er midtlagt. Fordelen ved
en sideanlagt perron er, at bussen kører direkte til perronen.
Ved stoppestedet i krydset Sohngårdsholmsvej og Humlebakken, anlægges de sideanlagte
perroner forskudt af hinanden. De placeres desuden således, at bussen i den enkelte retning
har passeret krydset før ankomst. Det giver en bedre mulighed for, at give busserne grønt
lys i krydset. Hvis en prioritering af dette anvendes.

5.5.1

Perronudformning

Perronudformningen af et sideanlagt stoppested, består af følgende zoner (Vejregler,
2016a):
•
•
•
•

Ind- og udstigningszone
Gangzone
Opholds- og inventarzone
Sikkerhedzone

I skiteseprojekteringen skal hele bredden af perronen fastlægges, da bredden skal anvendes
i det nye tværprofil. Bredden kan findes som udgangspunkt efter hvilket serviceniveau
perronen sættes til. Serviceniveauet går fra A til F, hvor A er det bedste. Et vejledende
minimum til BRT løsninger er sat til serviceniveau C. (Vejregler, 2016a) ¨
Serviceniveauet er et udtryk for det råderum personen kan bevæge sig på m2 /person.
Bredden der anvendes til, at finde serviceniveauet, består af opholds- og inventarzonen
minus 10 %´til materielt og gangzonen minus en vejledende minimumsbredde på 1,5 m.
Serviceniveauet af perronen kan fastlægges ud fra fem parametre:
•
•
•
•
•

Bredden på ind- og udstigningszone
Hastigheden på strækningen
Længden af perronen
Antal samtidige ventende passagerer
Bredden af hele perronen
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Ind- og udstigningszonen er en zone der tager højde for de udsving, der kan komme fra
bussen. Zonen ligger inden for 0,4 m-0,4 m ifølge (Vejregler, 2014) størrelsen på udsvinget af
de nye busser kendes ikke, men sættes til 0,4 m. Dette gøres, da perronen er sideanlagt ved
BRT tracéet. Det gør, at bussen ikke skal lave et stort sving, for at anlægge til perronen.
Hastigheden på den enkelte strækning har betydning for sikkerhedszone. Hastigheden er
sat til 50 km/t i vejnettet 3.3. Det giver en sikkerhedszone på 1,0 m. Denne er nærmere
beskrevet i det nye tværprofil 6.
Længden af perronen afhænger af den valgte bus´ længde og hvilket serviceniveau der
ønskes. Bussen er i transportmiddel 4 valgt til en 24 meter lang dobbeltleddet bus. Perronen
skal derfor være længere end de 24 meter.
Antal samtidige ventende passagerer er her sat til 60. Der er ikke noget reelt grundlag for
dette, men der er taget udgangspunkt i de 61 siddepladser i bussen.
Perronbredden er alle zonerne tilsammen og afhænger af, hvilket serviceniveau der ønskes.
I 5.1 kan en sammenhængen med de fem parameter og serviceniveauet ses.
Krydset hvor perronen skal placeres, blev der i trafikmængder 3.3.2 undersøgt, om evt.
fjernelse af eksisterende svingbaner var muligt. Dette var ikke tilfældet, derfor vælges
serviceniveauet først i stedet for perronbredden og perronlængden. Serviceniveauet sættes
til C som er minimum.
Ud fra serviceniveau C og de andre fastsatte parameter, kan der i tabel 5.1 aflæses en 4,0 m
perronbredde og længde på 40 m til 50 m.
Da bussen kun er 24 m lang og der ikke projekters med to holdene BRT busser, vælges en
40 m lang perron.
Tabel 5.1. Serviceniveau for side anlagte perroner (Vejregler, 2016a)
Serviceniveau for sideperroner i vejmidte (0,4 m ind- og udstigningszone)
Sikkerhedszone i
hastighedsklasse middel

Perronbredde med sikkerhedszone [m]

(50 km/t) = 1,00 m
2,5

3

3,5

Perronlængde [m]
15

30

45

60

30

-

-

-

35

-

-

-

40

-

-

45

-

50

-
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4,5

5

Antal samtidig ventende passagerer
15

30

45

60

15

30

45

-

F

F

F

-

E

F

F

-

-

E

F

-

-

-

E

-

-

-

E

60

15

30

45

60

15

30

45

60

15

30

45

60

F

B

D

F

A

C

D

E

A

B

C

D

A

A

B

C

A

A

A

B

D

D

A

B

C

D

A

A

B

C

A

A

A

F

F

A

B

C

D

D

A

A

C

C

A

A

A

B

A

A

A

A

F

F

F

F

F

F

A

C

D

D

A

A

B

C

A

A

A

B

A

A

A

A

A

C

D

D

A

A

B

C

A

A

A

B

A

A

A

A
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6

Med BRT tracéet fastlagt, kan hele vejens tværprofil nu bestemmes.
Med udgangspunkt i BRT tracéet, hastighedsklassen og nuværende tværsnit, skal følgende
vejelementer i tabel 6.1 anvendes på strækningen. I tabel 6.1, kan en normal bredde og
vejledende minimumsbredde desuden findes.
Tabel 6.1. Tværprofilbredde for vejelementer.(Vejregler, 2016a) (Vejregler, 2018b)(Vejregler,
2016b)
Tværprofilbredde for elementer langs vej
Vognbane

Særlig tracé (BRT)
Hastighedsklasse Middel (50 km/t)

Normal bredde

Vejledende minimumsbredde

Enkelt retning/ Dobbeltrette

Enkelt retning/ Dobbeltrette

3,5 / 7,0 m

3,25 /6,5 m

3,25 m

3,00 m

2,25 m 1

1,8 m 1

Cykelsti

Ensrettet cykelsti

langs vej

cykelbane (inkl. afmærkning)

1,50 m

-

Fortov

Normalt fortov

2,50 m

1,50 m

Helle

Krydsningshelle, støttepunkt

2,00 m 2

-

Midterhelle

1,00 m 3

0,80 m 3

Helle til adskillelse i kryds
Rene svingbaner

Signalreguleret kryds

-

1,5 m

3,00

2,75 4

I projektet prioriteres BRT og derfor skal den bedste fremkommelighed sikres. Derfor
vælges et dobbeltrettet 7,0 m bredt spor til BRT tracéet.
Ved en hastighedsklasse middel er en normal vognbane 3,25 m bred. Den normale bredde
anvendes i tværprofilet, da vejen er en trafikvej. Den skal derfor stadig holde et niveau, så
den øvrige trafik kan afvikles sikkert.
I dag er en bred cykelbane placeret på sohngårdsholmsvej fra krydset ved kridtsløfen til
krydset ved humlebakken. Efter humlebakken er en ensrettet cykelsti anlagt. Det nye
tværprofil vil anvende cykelbane fra krydset ved kridtsløfen til krydset ved humlebakken,
mens cykelstien fortsat vil være på den resterende strækning. Dette gøres da delstrækningen
kun er en del af Aalborg kommunes cykelruter, men ikke en pendlerrute jf. 3.3.3.
Fortov vælges til 2 m og der hvor pladsen er trang sættes den til 1,5 m
Svingbaner vælges til 3,0 m, for at den øvrige trafik kan afvikles sikkert.
Desuden skal det særlige BRT tracé have en fysisk adskillelse. I håndbogen (Vejregler,
2016a) er der ikke vejledende bredder eller udformning til dette udover det, der er beskrevet
til trange steder, hvor det udføres som beskrevet i adskillelse af det særlige tracé 5.3. Derfor
er der taget udgangspunkt i et historisk dokument og "Den Kvikke Vej"i København.
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I det historiske dokument (Vejregler, 2012a) er det nævnt, at en udformning til en fysisk
adskillelse kan ske med et belægningsskift og et fysiske opspring på 2-5 cm suppleret med
en 10 cm ubrudt kantlinje eller en højere kantsten uden kantlinje.
Den Kvikke vej i København er en BRT løsningen uden forbedringer af køretøjer. Her kører
der normale busser, men de har anvendt en fysisk adskillelse på flere strækninger. I denne
rapport er der set nærmere på udformningen af den fysiske adskillelse på Fredensgade i
København.
Billedet på figur 5.3 er fra Fredensgade i København, her er anvendt en kantstenshelle
som den fysisk adskillelse. Udformningen er to kantsten og to brosten. Det betyder, at den
øvrige trafik ikke kan anvende sporet, men samtidig kræves det afvanding af BRT tracéet
og udrykningskøretøjer kan ikke anvende sporet uden, at være fastlåst.

Figur 6.1. Fysisk adskillelse til BRT tracé med kantstenshelle på Fredensgade i København

Udformningen af den fysiske adskillelse, er derfor valgt til et fysisk opspring på 5 cm.
Dette gør, at der ikke skal laves afvanding i BRT tracéet og busserne derved opnår en høj
komfortstandard. Det fysiske opspring på 5 cm laves med en 30 cm bred affasede kantsten
med en 10 cm ubrudt kantlinje. Udrykningskøretøjer kan desuden anvende sporet ved denne
løsning. I den anden løsning ville et udrykningskøretøj have svært ved at komme forbi, da
kun en vognbane er tilgængelig. Udrykningskøretøjet vil også have en mulighed for at køre
i BRT tracéet, men beslutningen skal tages i krydsene.
Den valgte udformning af den fysiske adskillelse giver dermed en bredde på bredde på
0,4 m.
Ved perronudformningen 5.5.1, blev en sikkerhedszone anvendt. Denne zone gælder for
hvert tværprofil. Sikkerhedszonen skal sikre, at fastegenstande ikke placeres tæt på
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kørebanen. Sikkerhedszonen er den samme for byer som i åbent land, men i eksisterinde
byområder, kan dette være svært at overholde. Derfor er der sat en række alternative
minimumsbredder for sikkerhedszonen i disse områder. Hastigheden for strækningen er
som sagt 50 km/t og den alternative minimumbredde er derfor fastsat til 1,0 m. I åbent
land er denne for samme hastighed 3,0 m. (Vejregler, 2018a)

Figur 6.2. Det nye tværsnit af Sohngårdsholmsvej mellem signalkrydset Kridtsløfen og signalkrydset ved Humlebakken

Figur 6.3. Det nye tværsnit af Sohngårdsholmsvej mellem signalkrydset Humlebakken og tkrydset ved Danalien
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6.1

6. Det nye tværprofil

Tilpasning af vejnettet

På bagrund af det nye tværprofil bliver fire tilslutninger delvist lukket, se figur 6.4.
Sidevejene bliver lukket således, at trafikanten kun kan svinge ud og ind i den Nordlige
retning. Det forventes derfor, at der vil komme mere trafik i krydset Sohngårdsholmsvej
og Kridtsløjfen fra den Nordlige retning mod Bernstoffsgade. Der er i trafikmængder
3.3.2, valgt at udvide krydset med netop en venstresvingbane. De delvist lukninger af
veje forventes derfor, ikke at overbelaste afviklingen i krydsene.

Tegnforklaring
Mulig kørsel ved vejtilslutning
Illustration af indskrænkning på vej

Figur 6.4. Delvist lukning af vejtilslutning
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Kryds

Tværprofilet er bestemt og derfor kan krydsene ligeledes bestemmes, ud fra de svingbaner
der er bestemt i forundersøgelsen. I skitsefasen er en hurtigere skitse af krydsene opsat for,
at undersøge arealbehovet i krydsene.
Der er her anvendt Autoturn. Det er et softwareprogram, der kan fastlægge arealbehovet. I
Autoturn er vejdirektoratets køretøjer til vejdimensionering indlagt. Der anvendt en lastbil,
som det dimensionerende køretøj i krydset Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen.
I krydset Sohngårdsholmsvej og Humlebakken er der anvendt en sættevogn, som det
dimensionerende køretøj.
I krydset Sohngårdsholmsvej og Danalien er der anvendt en sættevogn, som det
dimensionerende køretøj.
Gældende betingelser. Der er anvendt en hastighed på 5 km/t fra sekundærvejen, ligeledes
er der fra primærvej til sekundærvej anvendt de 5 km/t, hvis det er en svingbane . Desuden
er køremåde A anvendt (Vejregler, 2018a). I skitsefasen er der anvendt en kurveradie på
10 m jf. (Vejregler, 2018b), til tilslutningen af sekundærvejen. I bilag C er den mindste
tilladelig horisontalkurve desuden bestemt til 137 m. Derfor må der på primærvejen ikke
anvendes en horisontalkurve under dette, for at overholde stopsigt.
Derudover er en dobbeltleddet BRT bus anvendt. Da vejdirektoratet ikke har dette køretøj
med som dimensionering køretøj, er køretøjet valgt i et amerikansk katalog. Køretøjet er
24 meter og dobbeltleddet. Der vælges at BRT skal have grøntlys i krydsene ved brug af
ITS. Derfor er der valgt, at sikre at BRT bussen kan køre igennem med de 50 km/t. Ved
normal dimensionering er hastigheden af primærvej fastsat til 15 km/t.
Krydset Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen kan ses på figur 6.5. En lastbil fra
Vejdirektoratets katalog er her valgt. Det kan ses, at lastbilen køre ind over den nuværende
kant og dette skal rettes til i dimensioneringsfasen. Udover dette er BRT bussen kørt
igennem krydset og dette er muligt med de 50 km/t.
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Figur 6.5. Arealbehov i krydset Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen

Krydset Sohngårdsholmsvej og Humlebakken er vist på figur 6.6. I krydset er det en
sættevogn, der er det dimensionerende køretøj. Sættevognen fra Syd mod Øst kan lige
akkurat komme rundt i svinget med den nuværende kurve. Det samme er ikke gældende
for sættevognen, som kommer fra ØST mod NORD. Her er der brug for, at lave ændringer
i detailfasen. BRT bussen er ligeledes afdækket og der var ikke ingen problemer.

Figur 6.6. Arealbehov i krydset Sohngårdsholmsvej og Humlebakken

I krydset Sohngårdsholmsvej og Danalien, er der i lokalplanen fra Aalborg Kommune valgt,
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at der skal placeres et stoppested her. Stoppestedet her vil ikke blive dimensioneret, men
ud fra plads og at det ikke er et signalkryds, vil begge stoppesteder ligge på samme side.
Ud fra dette er de fastslået til at være 3 meter bredde i skitsefasen. Krydset kan ses på
figur 6.7 og 6.8, her er en sættevogn det dimensionerende. Ved sidevejen, er der brug
for at udvide vejarealet i detailfasen, da hængeren har store problemer med at nå rundt.
Ved ligeudkørsel skal sættevognen lave en sving manøvre for at skifte spor, her er det,
som sagt 15 km/t der køres efter. Banen overholdes ikke helt, men da sving manøvren fra
sekundærvejen overskrider dette, er dette den gældende for vejkanten.

Figur 6.7. Arealbehov i krydset Sohngårdsholmsvej og Danalien
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Figur 6.8. Arealbehov i krydset Sohngårdsholmsvej og Danalien
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Nu hvor tværprofilet er bestemt og krydsene er skitseret, kan der laves et overblik over
de matrikulære forhold. På figur 7.1 er anlægsarealet ud fra skitsefasen markeret, samt de
nuværende matrikulærer forhold. Ud fra anlægsarealet er det nødvendigt, at ekspropriere
arealet fra de forskellige matrikler.

Tegnforklaring
Matrikelskel
Anlægsareal

Figur 7.1. Anlægsareal og Matrikelskel for projektområdet
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Derfor undersøges det nærmere, hvilke matrikler der er berørt og hvor meget areal. På figur
7.2 er området, navnet på matriklen og det enkelte areal vist. Derved kan ejerne kontakts
og en dialog kan starte. I alt skal et areal på 2338 m2 eksproprieres.

Tegnforklaring
Ekspropriation Areal: 2338 m2

Figur 7.2. De enkelte matrikler og arealet der skal ekproprieres
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I skitesprojekteringen er tværprofilet fastlagt. Med et udgangspunkt i det anbefalet niveau
for et BRT system. Der er blevet fastlagt et midttracé for BRT med fysisk adskillelse. Den
fysiske adskillelse er dog udformet, så afvanding inden på BRT tracéet ikke er nødvendigt.
Det store BRT tracé har været med til, at udvide vejarealet i sådan en grad, at
anlægsarealet går udover det oprindelige vejareal. Derfor er en ekspropriation nødvendigt.
De berørte ejer kan derfor nu kontaktes. Anlægsarealet går ikke ind over matriklen 1adv,
derfor skal der ikke ske en areal indragelse. Der vil derfor ikke blive skrevet mere om
fredskov.
Desuden er der sket en delvist indskrænkning på fire veje. Det er som udgangspunkt ikke et
stort, problem, da den svinbane der indføres i det nordlige kryds, er med til at håndtere de
trafikanter dette går udover. Derfor skulle der ikke ske en overbelastning i denne retning.
Krydsene er desuden undersøgt for arealbehov, her er fundet en del ting der skal tages
højde for under detaildimensioneringen.
Ud fra de kriterier der fastsat til et anbefalet niveau af en BRT løsning og afviklingen
af den øvrige trafik, kan det konkluderes, at skitseprojekteringens ikke er en uopnåelig
opgave, men det kræver, at der er sat penge af til ekspropriation.

49

Del II

Detailprojektering
BRT systemet på delstrækningen projekteres med henblik på at sikre en god
fremkommelighed samt en tryg og sikker trafikafvikling.
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Vejens dimensioner

9.1

9

Vejens tracé

Vejens Tracé kan ses på den vedlagte tegning nr. 1 med titlen horisontal kurve og tegning
nr. 2-6 hvor et længdeprofil vises.
Det kan her ses, at kurverne der er bestemt i bilag C overholdes.
Det kan desuden ses af længde profilet, at hældningen er vurderet forkert i forundersøgelsen.
Det sidste stykke i nord, overholder akkurat en hældning under de 60 ‰.
På figur 9.1 kan skråningen nogenlunde fornemmes, her går vejen ikke udover skråningen.

Figur 9.1. Skråningen ved krydset Sohngårdsholmsvej og Humlebakken

På figur 9.2 kan det ses at tværprofilet lige akkurat stopper således, at den ikke skubbet
skråning indover vejarealet ved Eternitten.
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Figur 9.2. Skråningen ved krydset Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen

9.2

Afvanding

Der er med udformningen af den fysiske adskillelse ikke behov for afvanding i BRT tracéet.
I stedet sker afvanding ved fortovskantstenen. Dette kan ses af tegning nr. 7 af tværprofilet

9.3

Dimensionering af kryds

Der er ved breddeudvidelse anvendt en s kurve med en radius på 208 m
Ved en kile strækning er der her anvendt en radius på Rk = 23 m
I kryds fra primærvejen til sekundærvejen Ved hjørner ved kryds er her anvendt en radius
på 10 m. Efter justering med arealbehov er dette ændret.
Ud fra dette ser krydsudformningen således ud se figur 9.3.
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Figur 9.3. Krydsudformning ved Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen
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10

Ved dimensionering af vejkassen, skal trafikmængderne anvendes. I forundersøgelse blev
ÅDT på de enkelte retninger fundet. De skal anvendes til, at bestemme trafikbelastningen
i bilag D, hvor trafikbelastningen og trafikklassen bestemmes.
Normalt er der en vækst tilknyttet til ÅDT ved beregning af trafikbelastningen, men da
det er bustrafik styrers dette efter frekvensen på afgange. Denne forventes ikke, at stige for
de tre nuværende busruter på Sohngårdsholmsvej. Ud fra de tre busruter på strækningen
er der som udgangspunkt valgt, at anvende en fordeling af Lastbil/bus i trafiktællingen
20/80 %. Da kun bustrafikken skal køre i sporet, anvendes en ÅDT der er reduceret med
20 %.
For at beregne ÅDT for den kommende bustrafik, er der her anvendt de anslået værdier
i (Letbanesekretariatet & COWI, 2013). Her er det fastsat, at der i myldretiden vil være
en frekvens på ti gange i timen, i hverdagstimerne otte gange og fire gange i timen i
aftenstimerne. Driftperioden er sat til 19 timer, de 19 timer er fordelt således at 6 timer er
sat til myldretiden, 6 timer er sat til hverdagstimer og 7 timer er sat til aftenstimer. Dette
anvendes til beregning af trafikbelastningen i bilag D
Sohngårdsholmsvej er en kommunevej, derfor bliver denne type anvendt ved fastsættelse
af korrelationsfaktoren. Desuden anvedens den højste værdi ud fra dette.
Trafikbelastningen er bestemt til NÆ10 = 137496 og deraf trafikklassen til T 4.
Med en trafikklasse bestemt til T 4, kan koblingshøjden bestemmes. Koblingshøjden er
tykkelsen af hele vejbefætelsen.
Udover Trafikklassen til bestemmelse af koblingshøjden, er det også nødvendigt at vide
noget om jordforholdene. Jordforholdene er ikke undersøgt grundet, at der skal anlægges
på en allerede eksisterende vej og derfor burde sætninger og jordforhold være gode. Det
bestemmes dog til, at være frosttvivlsom, da der anlægges uden for eksisterende vejnet.
Den mindste koblingshøjde bestemmes til 700 m. (Vejregler, 2017a)
For BRT løsningen er det anbefalede niveau for belægninger, en semifleksibel løsning og
støjsvag belægning.
En fleksibel befæstelse består af ubundne bærelag og asfalt øverst.
En analystisk-emperisk metode anvendes i mmopp til, at sikre en levetid for vejbefæstelsen
i 20 år. I tabel 10.1 kan vejkassens opbygning ses og dens levetid. Levetiden kan dog
forekomme mindre, da sporkøring mindsker levetiden.
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Tabel 10.1. Vejkassensopbygning

Opbygning af vejkassen
Lag

Tykkelse

Levetid

[mm]

[år]

Slidlag

30 Semi-fleksibel 160/220

30

23,2

Bundet

GAB 0 40/60

45

22,2

Bundet

GAB.I 70/100

80

23,2

SG II

220

21,6

Bundsikring II U ≤ 3

325

Ubundne
Bundsikring
Total
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Materiale

700

Konklusion

11

Der kan ud fra denne rapport konstateres, at et BRT system på delstrækning er en god
løsning. Med udgangspunkt i problemformuleringen, som lyder såleder:
"Hvordan udformes BRT løsningen bedst muligt i forhold til det anbefalet niveau og
nærliggende område, så det sikres at BRT systemet prioriteres, men stadig så den
øvrigetrafik kan afvikles godt og sikkert".
Dette synes opnået. Der hvor det anbefalet niveau ikke helt er opnået, er ved udformningen
af perronerne. Det har her været nødsaget til, at nedprioritere til et lavere serviceniveau.
Perronerne er blevet udformet med et serviceniveau C, hvor det anbefalede serviceniveau
er A. Grunden til dette er, at pladsen ved krydsene er trang. Her er allerede svingbaner
og det har ikke været muligt, at fjerne nuværende svingbaner der, hvor perronerne skal
være. Svingbaner og støttepunkter til fodgængere beholdes for, at ikke kun BRT løsningen
skal kunne afvikles sikkert og fornuftigt. Udover at pladsen ved krydsene er trang, ligger
Sohngårdsholmsvej desuden tæt på en skråning. Pladsen er derfor meget trang ved tracéet,
som ligger ved skråningen. Tværprofilet holdes indenfor kristiske punkter.
Med BRT løsningen dimensioneret efter et anbefalet niveau, er der en forhåbning om,
at det vil give passagererne en god oplevelse og at flere vil benytte sig af systemet.
Det bliver desuden det første BRT system i Danmark, der gennemføres efter kunstens
regler. I København har de "Den kvikke vej", men her er som sagt ikke implementeret
specialdesignet busser.
Da Aalborg ikke fik sin letbane bliver det endnu mere spændende, at følge anlægget som
er det første af sin art i Danmark. I Aarhus har de fået en letbane og her er der sket op til
flere uheld. Det bliver derfor også spændende, at følge denne del af BRT systemet. Har de
øvrige trafikanter mere respekt overfor en dobbeltleddet bus i forhold til en letbanevogn
der kører på skinner.
Med BRT systemet opnås en fleksibelt løsning, men det kræver somsagt loyalitet overfor
systemet. Derfor må der heller ikke lukkes alt for mange normale busrute ind på tracéet.
BRT projektet i Aalborg er i dag vundet af COWI og er igang med at blive projekteret.
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Opregning af trafiktælling

A

Ved projektering af vejanlæg anvendes trafikmængder til planlægningen og kapacitetsberegninger. Trafikmængderne der anvendes er den gennemsnitlige trafik i en længere periode, da det vil give det mest retvisne billede af den gældende trafik, derfor udføres der
trafiktællinger med henblik på at fastlægge dette.
En trafiktælling er både omfattende og krævende da tællingen skal foregå over flere dage
og uger. Derfor har Vejdirektoratet udviklet et faktorsystem der kan opregne den talte
trafik i en mindre periode til ÅDT også kaldet Årsdøgntrafik som er den gennemsnitlige
trafikken pr. døgn over hele året. (Tælleudvalget, 2006)
På delstrækningen er der i 2017 lavet trafiktællinger i henholdsvis signalkryds Sohngårdsholmsvej - Kridtsløfen og Sohngårdsholmsvej - Humlebakken. Trafiktællingerne er udført
af Aalborg Kommune og tællingen for det enkelte signalkryds kan ses på figur A.1 og A.2
Resultat af ÅDT og fremskrivningen er ikke fremvist i dette, men er beregnet og anvendes
i kapacitet til udregning af It30 i bilag B hvor resultat vil fremgå.

Figur A.1. Trafiktælling i signalkryds Sohngårdsholmsvej og Humlebakken
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Figur A.2. Trafiktælling i signalkryds Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen

Ved faktorsystemet benyttes følgende formler:
Opregning til Døgntrafik (DT )
Døgntrafikken bestemmes ved formel (A.1) og opregningsfaktoren af formel (A.2).

(1)

DT = ftd,gj · x

1
a
t td,gj

ftd,gj = P
Hvor:
DT
(1)
ftd,gj
x
P
t atd,gj

(A.1)

(A.2)

Døgntrafik
Opregningsfaktor fra timeinterval til DT
Den talte trafik
Summen af timeandele

Opregning til Ugehverdagsdøgntrafik (UHDT)
Ugehverdagsdøgntrafikken bestemmes ved formel (A.3).

UHDT =

m
1 X
fd,gj (2) · DT
·
m
d=1
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(A.3)

Aalborg Universitet
Hvor:
UHDT
m
(2)
fd,gj
DT

Ugehverdagsdøgntrafik
Antal hverdage hvor tællingen er fundet sted
Opregningsfaktorer fra DT til UHDT
Døgntrafik

Tællingen er foretaget på en dag så m = 1.
Opreging til Ugedøgnstrafik (UDT)
Ugedøgnstrafikken, bestemmes ved formel (A.4).

(3)

(A.4)

UDT = fgj · UHDT
Hvor:
UDT
(3)
fgj
UHDT

Ugedøgnstrafik
Opregningsfaktor fra UHDT til UDT
Ugehverdagsdøgntrafik

Opreging til Årsdøgntrafik (ÅDT)
Årsdøgntrafikken, bestemmes ved formel (A.5).

m
1 X ÅDT
ÅDT =
·
fu,gj · UDTu
m

(A.5)

u=1

ÅDT
m
Hvor:
fu,gj
UDTu

Årsdøgntrafik
Antal talte uger
Opregningsfaktor fra UDT til ÅDT
Ugedøgnstrafik

Tællingen er foretaget samme dag, så er m = 1.
Ud fra tællingstidspunktet er opslagsværdien til opregningsfaktorer valgt. I tabel A.1 er
værdierne for trafiktællingen i signalkrydset Sohngårdsholmsvej - Humlebakken angivet:
Tabel A.1. Opregningsfaktorenes opslagsværdier til opregning af ÅDT .(Tælleudvalget, 2006)

Kryds

P

a

ftd,gj

(1)

fd,gj

(2)

fgj

(3)

fu,gj

Humlebakken

0,3395

2,95

1,01

0,91

0,97

Kridtsløjfen

0,3395

2, 95

0,99

0,91

0,98

ÅDT for de enkelte trafikstrømme kan nu bestemmes for 2017.
Opregningsusikkerhed
Ved brug af faktorsystemet er der en usikkerhed i beregningerne. Denne usikkerhed består
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i tællefejl, trafikanternes uforudsigelighed og selve opregningen. Denne usikkerhed i %
bestemmes ved formel (A.6).

U=

(A.6)

p
(a)2 + (b)2 + (c)2 + (d)2

Hvor:
U Den samlet usikkerhed af ÅDT-beregningen
a Usikkerheden mellem motorkøretøjer og DT
b Usikkerheden fra DT til UHDT
c Usikkerheden fra UHDT til UDT
d Usikkereden fra UDT til ÅDT
De forskellige usikkerhedsværdier for hver opregningen er fremvist i tabel A.2.
Tabel A.2. De aktuelle værdier for opregningsusikkerheden for krydset ved Humlebakken.
(Tælleudvalget, 2006)

Den enkelte opregningsusikkerhed

Usikkerheden

a

11,6 %

b

5%

c

4%

d

8%

Værdien a er bestemt ud fra, at der er talt i fire timer. De resterende parametre
er opslagsværdier ud fra tælletidspunkt. Den samlede opregningsusikkerhed er 15,6 % i
krydset Sohngårdsholmsvej og Humlebakken.
Dette er kun vist for dette kryds.
Fremskrevet årsdøgntrafik (ÅDTn )
Fremskrevet årsdøgntrafik, bestemmes ved formel (A.7)

ÅDTn = ÅDT0 · (1 + α · n)
Hvor:
ÅDTn
ÅDT0
α
n

(A.7)

Fremskrevet årsdøgntrafik
Årsdøgntrafik
Årlig trafikvækst
Antal fremskrevet år

Benyttede værdier
Den årlige trafikvækst er valgt til 1 % som beskrevet i Trafikmængder 3.3.2. Det samme
gør sig gældende for det antal år som der er fremskrevet til, her 19 år i alt. Der er anvendt
en lineær fremskrivning.
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B

Kapacitetsberegningerne er lavet i Dankap, Her skal en trafikintensiteten anvendes
Trafikintensiteten, It bestemmes ved formel (B.1)

It = ÅDT ·
Hvor:
It
ÅDT
p(t)

p(t)
100

(B.1)

Trafikintensitet [kt/d]
Årsdøgntrafik [kt/d]
Procentvise andel af årsdøgntrafikken [%]

Intensiteten der skal beregnes, skal svarer til trafikken i den 30. største time, It30 i et år.
p(t) kan bestemmes ud fra hvilken trafiktype trafikken er på den pågældende strækning,
hvilken time der skal være den dimensionerende og om det er tale om en retning eller to
retninger tilsammen. UD fra at det er en retning og det er Bolig-arbejdssteds trafik og
det er den 30. største time der anvendes, kan p(t) bestemmes til p(t) = 13,9 % (Vejregler,
2015b)

It = ÅDT ·

13,9
100

(B.2)

Årsdøgnstrafikken, ÅDT , er her den fremskrevne fra bilag A.
Resultat af It30 i de enkelte retning i begge kryds kan ses af figur B.1 og B.3.
Hernæst er dankap anvendt. Resultatet af It30 er anvendt til dimensionering af de forskellige
trafkstrømme. I dankap er der desuden anvendt, en middel ankomstfordeling i alle vejgrene
og omløbstiden er maskinelt beregnet.
Mellemtiden mellem faserne der anvendes, kan bestemmes på to måder. Ved en
sikkerhedstid eller ved en minimum mellemtid. Ved minimum mellemtid er der her fast sat
at Gult skal være 4 sek og Rødt skal være 2 sek. Dette giver en mellemtid på 6 sekunder.
(Vejregler, 2017b)
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Sikkerhedstiden skal overholdes og bestemmes ved formel B.3

Tsik =
Hvor:
LR
KL
LI
VR
VI
TE

(LR + KL ) (LI )
−
+ TE
VR
VI

(B.3)

Afstanden fra stoplinjen i den rømmende trafikstrøm til den fjerneste side af konfliktpunkt
Køretøjetslængde
Afstanden fra stoplinjen i indkørende trafikstrøm til nærmeste side af konfliktpunkt
Hastighed af den rømmende trafik
Hastighed af den indkørende trafik
Passagetid efter grønt

Sikkerhedstiden er i Krydset Sohngårdsholmsvej og Humlebakken bestemt til 5 sek i første
fase og til anden og tredje fase 4 sek. Sikkerhedstiden i krydset er mindre end minimum
mellemtiden på 6 sek, derfor vælges den i alle faser
Der ikke bestemt sikkerhedstid i Krydset Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen, derfor er her
anvendt 6 sek i alle faser.

Figur B.1. Trafikintensiteten it30 i signalkrydset Sohngårdsholmsvej og Humlebakken
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Figur B.2. Resultat af kapacitetsberegning i signalkrydset Sohngårdsholmsvej og Humlebakken

Figur B.3. Trafikintensiteten it30 i signalkrydset Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen
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Figur B.4. Resultat af kapacitetsberegning i signalkrydset Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen
med nuværende opbygning

Figur B.5. Resultat af kapacitetsberegning i signalkrydset Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen
med en ekstra svingbane
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Figur B.6. Resultat af kapacitetsberegning i signalkrydset Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen
med ombytning af svingbane
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Sigtforhold

C

I projektets delstrækning fastlægges den mindste horisontalkurve og vertikal kurve der
må benyttes. På delstrækning undersøges kun stopsigte, grundet strækningens vejprofil. I
byer er den dimensionerende hastighed den samme som planlægsningshastigheden, som på
denne strækning er 50 km/t.

C.1

Horisontalkurver

Den mindste radius for en lang horisontalkurve bestemmes ved formel (C.1).

L2sigt
Rh =
8 · dsh
Hvor:
Rh
Lsigt
dsh

(C.1)

Mindste radius for kurven [m]
Sigtelængden baseret på Vd [m]
Afstanden til sigthindrende genstand [m]

Afstanden til en sigthindrende genstand, dsh , bestemmes som afstanden fra midten af
kørebanen til enden af yderrabatten. Her er dsh = 5,0 m ved det mest kristiske sted
Standselængden er bestemt ud fra figur 7.4 i (Vejregler, 2018a) til Lsigt = 62m, valgt ud
fra et fald på −50‰

Rh =

(62 m)2
= 137 m
8 · 5m

Den mindst tilladelige horisontalradius i en lang kurve ved stopsigte er derved bestemt til
137 m med formel C.1.
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Vertikalkurver

Stopsigte i vertikalekurver, undersøges af to omgange. Dette gøres, da stopsigte skal
undersøges i konvekse og konkave kurver.
På delstrækningen er der kun undersøgt for stopsigt af konveks vertikalkurve.
I en lang konveks vertikalkurve bestemmes den mindst tilladelige radius ved formel (C.2).
RV,M in =

L2sigt
2
p
p
2·
høje + hobj

(C.2)

Hvor:
RV
Lsigt
høje
hobj

Vertikalkurvens radius [m]
Sigtlængden [m]
Øjepunktshøjden [m]
Objektpunktshøjde [m]

Højden for et øje, ved en personbil er fastsat til høje = 1 m og objektets højde over vejfladen
er fastsat til hobj 0,25 m (Vejregler, 2018a).
Standselængden er bestemt ud fra figur 7.4 i (Vejregler, 2018a) til Lsigt = 55 m valgt ud
fra en stigning på 50‰

RV,M in =

(55 m)2
√
2 = 672 m
√
2·
1 m + 0,25 m

(C.3)

Den mindst tilladelige radius i en lang konveks vertikalkurve ved stopsigte, er derved
bestemt til 672 m med formel C.2.
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Ved dimensionering af vejopbyningen, kan et softwareporgram mmopp hjælpe med at
dimensionere levetiden af din belægning og opbygning. Inden programmet kan benyttes
skal en trafikklasse fastlægges, dette gøres ud fra trafikbelastning udtrykket ved NÆ10
(Vejregler, 2017a)
NÆ10 bestemmes ved formel (D.1).

NÆ10 = P · KF · KK · KR · FSS ·
Hvor:
P
KF
KK
KR
FSS
FÆ10
L

X

(FÆ10 · L)

(D.1)

Vækstfaktoren
Korrelationsfaktor til fordeling
Korrelationsfaktor for kanalisering
Korrelationsfaktor for vridning
Korrelationsfaktor for supersingledæk
Korelationsfaktor der afhænger af køretøjs- og vejtype
Antal lastbiler og busser pr. år i begge retninger

De forskellige korrelationsfaktor og
Vækstfaktoren, P sættes i mmopp.
Fordelingsfaktor KF fastsættes efter en 2-sporede vej, da tracéet har to spor og de derfor
fordeler sig over dette. Derved er KF = 0,5.
Kanaliseringsakta KK tager højde for kanalisering af trafikken. Da det er eget tracé og de
har plads sættes kanalisering til KK = 1,0.
Vridningsfaktoren, KR tager højde for vridning i kryds og rundkørsler, der forventes ikke
at ske vridning på vejen og derfor sættes KR = 1,00
Supersingledæk faktoren, FSS fastlægges ved vejtype. Vejen er kommunevej, men benyttes
af busser, så FSS sættes til FSS = 1,5
Korelationsfaktor FÆ10 fastlægges af køretøjs- og vejtype. Da det er busser og kommunevej
sættes FÆ10 til FÆ10 = 0,6

77

BRT - Fredrik Nørgaard Larsen

D. Dimensionering af vejopbygningen

Tabel D.1. Korrektionsfaktorer til formel (D.1)

KF

KK

KR

FSS

FÆ10

0,50

1,0

1,00

1,50

0,6

Antallet af busser L skal nu fastsættes.
Ud fra bilag A er en ÅDT regnet. ÅDT ’ er regnet, for den mest belastede
strækning. Strækningen er mellem de to kryds Sohngårdsholmsvej og Humlebakken Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen.
Den er beregnet til ÅDT = 706 dette er en blanding af busser og lastbiler. Der er tre busrute
på den mest belastede strækning i projektet. Der er dog ikke en opdeling af lastbiler og
busser i trafiktællingen derfor er der her i projektet sagt at 20 % udgør lastbiler. De trækkes
derfor fra og den nye ÅDT er ÅDT = 565. Denne fremskrives ikke til 2023, da det antages
at busfrekvensen ikke stiger.
Dette forudsætter at de normale busser må kører i BRT tracéet. Der dimensioneres for
værsttænkelige tilfælde og derfor medtages de.
Derudover skal busserne i selve BRT systemet også fastsættes. Dette gøres ud fra
(Letbanesekretariatet & COWI, 2013), her er frekvensens af BRT bussen anslået. Der
er anslået at BRT har en frekvens på (10/8/4) fordelt på (6/6/7) timer. Det giver en
ÅDT = 136 for en retning det bliver så ÅDT = 272.
Det giver i alt en ÅDT på ÅDT = 837.
L kan nu bestemmes:

L = ÅDT · 365· = 837 · 365 = 305547

(D.2)

NÆ10 kan nu bestemmes ved formel (D.1)

NÆ10 = 1 · 0, 5 · 1 · 1 · 1, 5 · 0, 6 · 305547 = 137496

(D.3)

Trafikbelastningen er således NÆ10 = 137496
Trafikklassen kan ud fra den dimensionerendetrafik belastning nu fastsættes. Dette gøres
i et skema i (Vejregler, 2017a) Trafikklassen er derved fastsat til T 4.
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