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Fokusområde
Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent
trafikstyring.
Vi vil øge trafiksikkerheden med særlig fokus på adfærdsregulerende tiltag.
Verdensmål, delmål 9.1
Der skal udvikles pålidelige, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder
regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og
menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.
Beskrivelse:
Krydsene Vestre Ringgade/Ålykkegade og Vejlevej/Skovbogade ønskes ombygget for at
forbedre trafikafviklingen på Vejlevej/Vestre Ringgade og for at forbedre trafiksikkerheden for
lette trafikanter.
Krydset Vejlevej/Skovbogade er udpeget som en uheldsbelastet lokalitet. Der er registreret
uforholdsmæssigt mange uheld med cyklister, der påkøres af trafik til og fra Skovbogade. Der
blev i ugerne 43 og 44 2018 derfor gennemført et forsøg med svingrestriktioner i krydset
Vejlevej/Skovbogade. Forsøget blev godt modtaget af de lette trafikanter, og forvaltningen
vurderer, at løsningen vil gavne sikkerheden for lette trafikanter herunder skolebørn.
Opbremsninger grundet svingende trafik ved krydset Vejlevej/Skovbogade vurderes ud fra
observationer og data fra forsøget at medføre forsinkelser på Vejlevej i myldretiden.
Det anbefales derfor, at krydset Vejlevej/Skovbogade ombygges, så det kun er muligt at
svinge til højre fra Skovbogade.
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Figur 1. Røde svingbevægelser skaber farlige situationer og forsinkelser.

Restriktionerne vil flytte trafik til krydset Vestre Ringgade/Skovbogade. Forsøget viste hvilke
tiltag der er nødvendige for at afvikle trafikken i krydset Vestre Ringgade/Ålykkegade bedre.
Nogle af disse tiltag er også nødvendige uden restriktionerne ved Skovbogade for at forbedre
trafikafviklingen. Tiltagene vil desuden være gavnlige for trafikafviklingen og trafiksikkerheden
i forhold til den øgede trafikbelastning, som udbygningen af Engstien medfører.
Krydset Vestre Ringgade/Ålykkegade udbygges med følgende tiltag:






2 spor fra Ålykkegade frem mod lyskrydset ved Vestre Ringgade
Højresvingsbane på Vestre Ringgade mod Ålykkegade
Længere venstresvingsbaner på Vestre Ringgade
Venstresvingsbane mod Engstien
Cykelsti på Ålykkegade forbi Engstien frem til lyskrydset
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