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Baggrund

Med den planlagte dobbeltsporsløsning på Nordvestbanen skal overkørslen i
Tølløse nedlægges, og Tølløsevej-Kvarmløsevej skal lukkes ved den nuværende overkørsel. Det betyder, at der skal etableres nye vej- og stianlæg som erstatning for den lukkede vej.
Trafikstyrelsen belyste i 2006-2007 sammen med kommunen en række forslag
som led i arbejdet med Miljøredegørelse for udbygning af Nordvestbanen. Nu
ønsker kommunen en samlet vurdering af udvalgte forslag. Vurderingen skal
belyse forskelle i trafikale og økonomiske konsekvenser og præsentere resultaterne på en overskuelig form.
Dette notat indeholder en sådan samlet vurdering.
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Udviklingsskitse for Tølløse fra Holbæk Kommuneplan 2007 - 2018.
Skitsen viser byudviklingsmuligheder og mulige placeringer af nye forbindelsesveje hhv. syd og nord om byen.

Sammenfatning

Tre principielt forskellige forslag samt varianter og kombinationer af disse er
belyst:
•
•
•

En central løsning med en vejhank - kun for person- og varebiler eller for
alle biler
En sydlig forbindelsesvej evt. suppleret med en central løsning
En nordlig forbindelsesvej evt. suppleret med en central løsning.

Alle forslag har både fordele og ulemper og beslutning om den endelige løsning
vil afhænge af hvilke forhold, der lægges mest vægt på. Neden for angives derfor væsentlige argumenter, som kan benyttes i drøftelser af de 3 løsninger.
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En central løsning med en vejhank
Argumenter for en sådan løsning:
• Kun mindre ændringer af de trafikale forhold og tilgængelighed for biltrafikken (få hundrede ud ca. 4.500 biler om dagen flyttes)
• Ingen yderligere vejanlæg i landskabet i udkanten af byen
• Den billigste løsning
• Med en løsning kun for person- og varebiler undgås yderligere gennemkørsel fra 100-200 lastbiler om dagen.
Argumenter mod en sådan løsning:
• Ingen væsentlig reduktion af trafikbelastningen på den centrale vej i bymidten (Tølløsevej-Kvarmløsevej)
• Areal beslaglægges til vejhank og tunnel i et centralt bymidteområde
• Kun mindre forbedringer for fodgængere og cyklisters tryghed på den centrale vej i bymidten
• Ingen nye muligheder for byomdannelse og -udvikling i Tølløse.
• Med en vejhank kun for person- og varebiler vil lastbiler og evt. busser
med ærinde i Tølløse få en stor omvej.
En sydlig forbindelsesvej
Argumenter for en sådan løsning:
• En væsentlig reduktion af trafikbelastningen på den centrale vej i bymidten
(40 - 70 procent mindre trafik)
• Forbedring af tryghed og trafiksikkerhed for fodgængere og cyklister i
bymidten
• Ingen arealindgreb i bymidten til vejhank
• Bedre trafik tilgængelighed for de sydligste af byområderne ved Sønderstrupvej, hvor byudvikling er i gang.
Argumenter mod en sådan løsning:
• Større trafikarbejde, mere omvejskørsel for bilister end med en central løsning eller en nordlig forbindelsesvej - eller større risiko for fortsat gennemkørselstrafik på Jernbanevej og Tølløsevej vest for Jernbanevej.
• Forbedrer ikke tilgængelighed for hovedparten af det sydlige byområde i
Tølløse, i det områderne ikke er planlagt til betjening med en sådan vej
• Belaster Jernbanevej, som er en central bygade med mange fodgængere og
cyklister, med mere biltrafik (fra ca. 1.100 til ca. 3.000 biler om dagen)
• Kræver for at sikre en rimelig tilgængelighed for biltrafik enten
en ny vej til bymidten via Jernbanevej. Vejen kræver kompliceret og
dyrt vejanlæg ved krydsning af Høng-Tølløse banen samt en uheldig
linjeføring meget tæt på nyt boligområde.
eller
en central løsning med en vejhank
• Kræver nyt vejanlæg i landskabet i udkanten af byen.
Den nye vej til bymidten belyst ovenfor er en forlængelse af Jernbanevej med
adgang til den sydlige forbindelsesvej vest for Høng-Tølløse banen via Lidtgodtvej. Alternativt kan forbindelsen ske via den nuværende Jernbanevej, som
er tilsluttet den sydlige forbindelsesvej øst for Høng-Tølløse banen. Dette vil
kræve, at Jernbanevej føres i en ny tunnel under denne bane. Trafikalt giver
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alternativet et mindre samlet trafikarbejde, men til gengæld risiko for lidt mere
gennemfartstrafik på Jernbanevejs nordlige del. Anlægsprisen for alternativet er
desuden ca. 26 mio kr dyrere på grund af den nye tunnel under Jernbanevej.
En nordlig forbindelsesvej
Argumenter for en sådan løsning:
• En væsentlig reduktion af trafikbelastningen på den centrale vej i bymidten
(50 - 85 procent mindre trafik)
• Forbedring af tryghed og trafiksikkerhed for fodgængere og cyklister i
bymidten (måske lidt bedre end den sydlige løsning, da Jernbanevej ikke
får ekstra belastning)
• Ingen arealindgreb i bymidten til vejhank
• Muliggør god trafik tilgængelighed for nye byudviklingsområder nord for
Tølløse
• Muliggør en eventuel lukning af Tølløsevej vest for Hjortholmvej til gavn
for sammenhæng og tryghed i byområder på hver side af Tølløsevej ved
Centralskolen. Selv uden total lukning vil trafikken blive væsentlig reduceret her.
Argumenter mod en sådan løsning:
• Større trafikarbejde, mere omvejskørsel for bilister, end med en central
løsning
• Kræver nyt vejanlæg i landskabet i udkanten af byen.
Den nordlige forbindelsesvej er belyst både som en kort vestlig løsning og en
lang vej nord om hele byområdet. Argumenter ovenfor gælder den lange løsning. Den korte løsning vil være billigere, give en lidt mindre aflastning af især
Kvarmløsevej og ikke på samme måde muliggøre byudvikling nord for Tølløse.
Den korte løsning kan anlægges som en første etape og forlænges i en senere
etape.
Kombinationer af forslag
De trafikale konsekvenser af forslag med både en central løsning kun for person- og varebiler samt nye vejforbindelser enten syd eller nord for byen er også
belyst. Væsentlige resultater herfra er:
•
•

•

Kombinationer giver både fordele for gennemfartstrafikken (især den nordlige løsning) og mindre omvejskørsel for bilister til og fra samt i Tølløse.
Det betyder til gengæld, at der ikke opnås samme aflastning af den centrale
vejstrækning, hvilket betyder, at tryghed og sikkerhed for fodgængere og
cyklister ikke forandres væsentligt i forhold til i dag
Løsningerne har langt højere anlægsomkostninger.
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Anlægsoverslag
De enkelte forslag er i Trafikstyrelsens hidtidige arbejder bearbejdet på forskellige niveauer og anlægsoverslag er udarbejdet på lidt forskelligt grundlag
(f.eks. med hensyn til korrektion for usikkerheder). I nedenstående skema ses
en oversigt, der kan benyttes til grove sammenligninger mellem forslagene.
Januar 2007 priser
(tal i de enkelte søjler er ikke nødvendigvis beregnet med ens forudsætninger)

Anlægsoverslag i mio kr
Miljøredegørelse 2007

Senere programfase 2007

"Nyt" overslag*

Sofievejs-løsningen

63

51

-

Fakta løsningen

68

-

Sydlig forbindelsesvej inkl. ny adgang
via Jernbanevej-Lidtgodtvej

96

78

-

Sydlig forbindelsesvej inkl. ny adgang
via Jernbanevej

-

-

104

Sydlig forbindelsesvej inkl. Faktaløsningen

-

-

133**

Sydlig forbindelsesvej inkl. ny adgang
via Jernbanevej-Lidtgodtvej og inkl.
Fakta-løsningen

-

-

141**

Kort vestlig nordlig forbindelsesvej

-

-

63

Kort vestlig nordlig forbindelsesvej
inkl. Fakta-løsningen

-

-

106**

Lang nordlig forbindelsesvej

-

-

102

Lang nordlig forbindelsesvej inkl. Fakta-løsningen

-

-

144**

50**

* "Nye" overslag baseret på tidligere overslag fra baggrundsarbejde til miljøredegørelse og
programfase justeret ud fra eventuelle nye ikke tidligere beløbssatte projektelementer eller
kombinationsløsninger, som ikke tidligere har været beløbssat. Andre varianter af nordlig
forbindelsesvej har været beløbssat i miljøredegørelsen.
** Overslag ekskl. ekspropriationsomkostning til Fakta. Ekspropriation var tidligere anslået
til ca. 15 mio. kr.
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Overordnede forhold

Situationen i dag er, at Nordvestbanen krydser Tølløsevej-Kvarmløsevej i den
centrale del af byen i en signalreguleret overkørsel, hvor både motorkøretøjer
og lette trafikanter kan krydse banen.

Figur 3.1

Nuværende forhold og principskitser af erstatningsløsninger.

Følgende muligheder for etablering af nye veje og stier i henholdsvis bymidten
(centralt) og i udkanten af byen er vurderet:
•
•
•

Central løsning i bymidten
Nordlig forbindelsesvej i udkanten af byen
Sydlig forbindelsesvej i udkanten af byen.

De tre hovedalternativer giver forskellige trafikale og andre effekter, ligesom
de i forskellig grad kræver supplerende projekter. Endelig kan de kombineres.
Det er således ikke nødvendigvis et spørgsmål om enten en løsning i bymidten
eller i udkanten af byen.
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Vurdering
Følgende forhold er inddraget i vurderingen af de ovenstående løsningsforslag
og varianter:
•
•
•
•
•

Vejtrafik (mængder og rutevalg)
Lette trafikanter (tilgængelighed, trafiksikkerhed og tryghed)
Trafiksikkerhed
Sammenhæng med byudvikling
Anlægsøkonomi

Trafikstyrelsen og kommunen har tidligere vurderet varianter af ovenstående
forslag. I Trafikstyrelsens miljøredegørelse fra 2007 er en central løsning i bymidten (vejhank via Sofievej) fremhævet som hovedforslag og en række varianter med de andre løsningsmuligheder er belyst.
Flere af varianternes trafikale effekter blev vurderet før Hjortholmvejs krydsning af jernbanen nord for Tølløse blev ombygget til passage for lastbiler. Desuden er der løbende sket mindre ændringer i den anvendte trafikmodels basisforudsætninger. De trafikale vurderinger baseres i dette notat derfor på nye modelkørsler, hvor basisforudsætningerne er ens for hver af de belyste forslag.
Dermed kan de trafikale effekter sammenlignes ensartet på tværs af varianterne.
De øvrige vurderinger om lette trafikanter er baseret på Trafikstyrelsens tidligere gennemførte vurderinger og nye egne vurderinger.
Vurderingen af anlægsøkonomi tager udgangspunkt i de tidligere udarbejdede
overslag som baggrund for Trafikstyrelsens miljøredegørelse og den efterfølgende bearbejdning af få udvalgte forslag i programfasen. For udvalgte forslag
kan overslag direkte findes i baggrundsmaterialet, mens det for andre varianter
af forslag har været nødvendigt at kombinere delelementer fra de tidligere overslag til nye overslag. Forudsætninger for beregning af anlægsoverslag er ikke
helt sammenlignelige, men det er her og nu vurderet, at det er tilstrækkeligt til
at kunne se på tværs af løsningsforslagene. Overslagene indeholder generelt
også arealerhvervelse, men da der nu er usikkerhed om ekspropriationsomkostninger til Fakta er dette beløb særskilt trukket ud af overslagene.

4

Central løsning

Den centrale løsning består i at forlægge den nuværende krydsning af banen ca.
100 m mod nord i en u formet vej, der betegnes en vejhank. Det mest bearbejdede forslag indebærer brug af Sofievej vest for banen som del af vejhanken.
Med den udformning opnås kurveradier og kryds, som kan tilgodese arealbehov
også for store lastbiler.
Et alternativt forslag er, at vejhanken vest for banen går tættere på banen uden
at benytte Sofievej, men hen over den grund, hvor der i dag ligger en Fakta butik. Vejen vil få meget små kurveradier og forudsættes kun at være for personog varebiler.
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I begge tilfælde forventes en skiltet hastighed på 30 km/t. De to forslag er blevet omtalt som hhv. Sofievejs-løsningen og Fakta-løsningen (eller hankløsningen). Fælles for løsningerne er følgende supplerende foranstaltninger:
•
•
•

Lukning af krydset Kvarmløsevej/Teglværksvej og ny adgang til Teglværksvej via vejhanken.
Lukning af vejadgang til stationsparkering via Kvarmløsevej lige øst for
banen
Etablering af ny gangtunnel under banen.

Figur 4.1

Principskitse med Sofievejs-løsning.

Figur 4.2

Principskitse med Fakta løsning.
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Vejtrafikken
For biltrafikken medfører Sofievejs-løsningen:
•

Ca. 5-10 procent (200-500) færre biler pr dag på Kvarmløsevej og Tølløsevej gennem Tølløse på begge sider af banen uden for vejhanken.

•

Ca. 40 procent (ca. 1.700) færre biler på Tølløsevej mellem vejhanken og
Jernbanevej lige vest for banen.

•

Uændret rutevalg for bilister, bortset fra

•

-

helt lokale ændringer ved banekrydsningen. For den enkelte bilist, der
i dag krydser banen, vil det betyde en omvejskørsel på mellem 100 og
300 meter.

-

Flytning af noget af den nuværende gennemkørende trafik i Tølløse,
som har rejsemål hhv. nord og syd for Tølløse. Det vil dreje sig om ca.
500 biler om dagen. Tallet er meget usikkert, da en del alternative ruter er næsten ens i tidsforbrug (f.eks. gennem Soderup).

I alt må forventes en meget lille ekstra kørsel pr dag på ca. 900 km og et
ekstra tidsforbrug på ca. 35 timer.

Med en central løsning kun for person- og varebiler (Fakta-løsningen) aflastes
Tølløsevej-Kvarmløsevej yderligere i forhold til Sofievejs-løsningen for en del
tunge køretøjer, således at op mod 15 procent (ca. 700) færre biler pr dag kører
på Tølløsevej-Kvarmløsevej i forhold til eksisterende situation.
Lige som for Sofievejs-løsningen køres i alt få ekstra km, ca. 1.500 km mere pr
dag og der bruges ca. 50 timer mere. Forskellen til Sofievejs-løsningen skyldes
især lastbiler, der ikke kan benytte vejhanken i Fakta-løsningen og derfor får en
længere rute.
Lette trafikanter
For fodgængere betyder lukningen af baneoverskæringen (ens for alle løsninger), at man skal krydse banen gennem en ny fodgængertunnel under banen.
Tunnellen forventes at få såkaldte letløbstrapper med en lille højdeforskel mellem trinene, der muliggør trækken med f.eks. barnevogne og cykler.
Cyklister kan desuden benytte cykelstierne på vejhanken.
Lette trafikanter får dermed alt andet lige en lidt forringet tilgængelighed centralt gennem byen på tværs af banen enten i form af trapper eller i form af en
omvej via vejhanken. Det forhold er ens for alle løsningsforslag.
Trafiksikkerhed
Forslaget omfatter kun små ændringer af betydning for trafiksikkerheden. Vejhanken medfører både anlæg af nye kryds og nedlæggelse af andre kryds. Alt i
alt skønnes det, at trafiksikkerheden i bedste fald er uændret.
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Den oplevede utryghed og uheldsrisikoen for cyklister og fodgængere på Tølløsevej vil være mindre mellem vejhanken og banen, da biltrafikken her bliver
mindsket meget. Til gengæld vil fodgængere og cyklister på TølløsevejKvarmløsevej på tværs af banen skulle gennem 2 nye t-kryds, hvor vejhanken
kobles til Tølløsevej og Kvarmløsevej. Det vil alt andet lige øge uheldsrisikoen
og den oplevede utryghed, da trafikmængderne her kun mindskes lidt i forhold
til i dag. Udformningen af krydsene skal derfor ske med særlig omhu for at
imødegå nye problemer.
Sammenhæng med byudvikling
En central løsning ændrer ikke på de muligheder og barrierer for byudvikling i
yderkanterne af byområdet, som kommuneplanen lægger op til. I bymidten vil
det nye vejanlæg derimod optage plads, som ellers ville kunne være benyttet til
mere bymidte orienterede anvendelser. Desuden kræver Fakta-løsningen, at en
nuværende butik vest for banen må nedlægges.
Anlægsøkonomi
I arbejdet med miljøredegørelsen blev anlægsprisen i 2007 priser vurderet til 63
mio kr for Sofievejs-løsningen. Prisen blev i en efterfølgende programfase justeret til 51 mio kr ud fra ændrede enhedspriser, mindre korrektionsfaktor for
usikkerheder samt mindre justeringer af selve udformningen af projektet.
Fakta-løsningen blev i miljøredegørelsen vurderet til en anlægspris på 68 mio
kr og er ikke efterfølgende bearbejdet. Vurderingen inkluderede ekspropriationsomkostninger inkl. prisen for en ekspropriation af Fakta. Hvis Fakta ekspropriationsomkostningen fjernes fra forslaget, vurderer vi nu et overslag på ca.
50 mio kr. med samme forudsætninger om usikkerheder som i programfasen.

5

Sydlig forbindelsesvej

Overordnet består forslaget i at erstatte banekrydsningen med en sydlig forbindelsesvej mellem i øst Kvarmløsevej ved Dalvænget og i vest Sønderstrupvej
syd for Tølløse by. For at sikre en fortsat rimelig vejbetjening af bymidten indgår supplerende vejanlæg, se Figur 5.1.
Følgende forslag med en sydlig forbindelsesvej er vurderet her:
•

Sydlig forbindelsesvej og en ny forbindelse til centrum via Jernbanevej

•

Sydlig forbindelsesvej og Fakta-løsningen

•

Sydlig forbindelsesvej og en ny forbindelse til centrum via Jernbanevej og
Fakta-løsningen.
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Principskitse for løsningsforslag med en sydlig forbindelsesvej og ny
forbindelse herfra til centrum via Jernbanevej og/eller Lidtgodtvej, evt.
suppleret med Fakta-løsningen.

Følgende gælder for løsningerne:
•

Den sydlige forbindelsesvej forventes skiltet til 50 km/t

•

Forbindelsen til centrum via Lidtgodtvej-Jernbanevej forventes skiltet til
maksimalt 40 km/t, og der suppleres med fartdæmpende foranstaltninger
på øvrige veje i byen for at undgå uønsket ny gennemfartstrafik på mindre
veje. Et alternativ med forbindelse via nuværende Jernbanevej, blot med
ny krydsning i tunnel af Høng-Tølløse banen, er også belyst.

•

Niveaufrie stikrydsninger af den sydlige forbindelsesvej etableres ved
Sønderstrupvej og ved Dalvænget-Rødtjørnevej (eller langs med jernbanen
på nordsiden af denne - foreløbig er der ikke foretaget anlægsøkonomisk
vurdering af dette alternativ, men det skønnes ikke at påvirke den samlede
pris for løsningen væsentligt).

•

Jernbanevejs krydsning af Høng-Tølløse banen lukkes, når der etableres
forbindelse via Lidtgodtvej.

•

Ved den nuværende baneoverskæring i bymidten etableres stitunnel.
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I varianter med Fakta-løsningen udformes vejhanken som beskrevet for
den centrale løsning.

Vejtrafikken
For biltrafikken medfører forslaget med den sydlige forbindelsesvej inkl. ny forbindelse til centrum via Jernbanevej-Lidtgodtvej:
•

Kvarmløsevej vest for Dalvænget får ca. 70 procent færre biler om dagen
og tæt på banen er der kun ca. 5 procent tilbage af bilerne.

•

Tølløsevej vest for banen får ca. 40 procent færre biler om dagen.

•

Den sydlige del af Jernbanevej får mere end en fordobling af trafikken fra
ca. 1.100 biler til ca. 3.000 biler om dagen.

•

Sønderstrupvej i Tølløse vil opleve en reduktion på ca. 30 procent.

•

De ovenstående ændringer skyldes et ændret rutevalg. De gennemkørende
trafikanter uden rejsemål i Tølløse vil benytte den nye forbindelsesvej, og
trafik til og fra Tølløse vil i høj grad benytte den nye forbindelse via Jernbanevej i stedet for Tølløsevej og Kvarmløsevej.

•

For den enkelte bilist vil den ekstra kørsel variere meget. Noget gennemkørende trafik vil få en kortere rute, mens en del trafikanter med ærinde i
Tølløse vil opleve ekstra kørsel.

•

I alt må forventes en ekstra kørsel pr. dag på ca. 6.700 km og et ekstra tidsforbrug på ca. 120 timer.

Alternativet med forbindelse via Jerbanevej i ny tunnel under Høng-Tølløse
banen giver et mindre samlet trafikarbejde, men samtidig større risiko for gennemfartstrafik på Tølløsevej vest for Jernbanevej.
For biltrafikken medfører det alternative forslag med den sydlige forbindelsesvej inkl. Fakta-løsningen:
•

Kvarmløsevej får op mod 10 procent færre biler vest for Dalvænget.

•

Tølløsevej vest for banen får ca. 30 procent færre biler.

•

Den sydlige del af Jernbanevej vil få fjernet næsten al trafik på grund af
lukningen af krydsningen med Høng-Tølløse banen, og den nordlige del vil
opleve ca. 50 procent færre biler om dagen.

•

Sønderstrupvej vil opleve ca. 40 procent færre biler.

•

De ovenstående ændringer skyldes et ændret rutevalg. De gennemkørende
trafikanter i Tølløse vil benytte den nye forbindelsesvej.
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•

For den enkelte bilist vil den ekstra kørsel variere meget. Nogen gennemkørende trafik vil få en kortere rute, mens trafikanter med ærinde i Tølløse
kun vil opleve lille ekstra kørsel.

•

I alt kan forventes en ekstra kørsel pr. dag på ca.2.000 km og et ekstra tidsforbrug på ca. 40 timer.

For biltrafikken medfører det alternative forslag med den sydlige forbindelsesvej inkl. ny forbindelse til centrum via Jernbanevej-Lidtgodtvej og inkl. Faktaløsningen:
•

Kvarmløsevej vest for Dalvænget får ca. 15 procent færre biler om dagen.

•

Tølløsevej vest for banen får ca. 30 procent færre biler.

•

Den sydlige del af Jernbanevej vil få fjernet 60 - 70 procent af trafikken på
grund af lukningen af krydsningen med Høng-Tølløse banen, og den nordlige del vil opleve ca. 40 procent færre biler om dagen.

•

Sønderstrupvej vil opleve ca. 40 procent færre biler.

•

De ovenstående ændringer skyldes et ændret rutevalg. De gennemkørende
trafikanter i Tølløse vil benytte den nye forbindelsesvej og trafik til og fra
Tølløse vil i højere grad benytte den nye forbindelse via Jernbanevej i stedet for Tølløsevej og Kvarmløsevej.

•

For den enkelte bilist vil den ekstra kørsel variere meget. Noget gennemkørende trafik vil få en kortere rute, mens trafikanter med ærinde i Tølløse
i højere grad vil opleve lille ekstra kørsel.

•

I alt kan forventes en ekstra kørsel pr. dag på ca. 1.800 km og et ekstra
tidsforbrug på ca. 40 timer.

Lette trafikanter
For fodgængere betyder lukningen af baneoverskæringen, at man skal krydse
banen gennem en ny fodgængertunnel under banen. Tunnellen forventes at få
såkaldte letløbstrapper med en lille højdeforskel mellem trinene, der muliggør
trækken med f.eks. barnevogne og cykler.
Lette trafikanter får dermed alt andet lige en lidt forringet tilgængelighed centralt gennem byen på tværs af banen enten i form af trapper eller i form af en
omvej via vejhanken. Det forhold er ens for alle løsningsforslag.
Den sydlige forbindelsesvej vil flytte biltrafik væk fra Kvarmløsevej og Tølløsevej, hvilket alt andet lige vil forbedre trygheden for de lette trafikanter her.
En ny forbindelse via Jernbanevej vil medføre øget biltrafik her. På den nordlige del af strækningen, som indgår i bymidten med butikker på begge sider, vil
det øge barrierevirkning og utryghed for lette trafikanter både langs og på tværs
af vejen.
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Trafiksikkerhed
Den nye forbindelsesvej og dens tilslutninger til eksisterende veje forventes
udformet efter bedste trafiksikkerhedsmæssige standard (f.eks. med rundkørsler), men alt andet lige vil en ny vej og nye trafikvejskryds give en ny uheldsrisiko. Reduktionen af biltrafik på centrale veje med et blandet trafikbillede gennem en bymidte vil nedsætte, men ikke fjerne uheldsrisikoen. Den øgede trafik
på Jernbanevej vil også give en øget uheldsrisiko, men en udformning med
fartdæmpning til 40 km/t vil kunne imødegå problemet.
Den samlede ændring i uheldsrisiko vurderes derfor at være lille, og en eventuel forbedring vil især komme på lokaliteter med mange fodgængere og cyklister.
Sammenhæng med byudvikling
Den sydlige forbindelse berører ikke de muligheder for byudvikling i den sydlige yderkant af byområdet, som kommuneplanen lægger op til. For bymidten
betyder forbindelsen, at den nuværende strækning Tølløsevej-Kvarmløsevej
aflastes for biltrafik, hvilket kan styrke bymidtens karakter som en fodgængervenlig bymidte.
Ovenstående afhænger en del af om der kobles en ny forbindelse til bymidten
via Jernbanevej eller/og en vejhank.
Anlægsøkonomi
Den sydlige forbindelsesvej inkl. ny forbindelse til Jernbanevej, ny stitunnel i
bymidten og to nye stitunneler ved krydsning af forbindelsesvejen blev i miljøredegørelsen vurderet til en anlægspris på 96 mio kr. I den efterfølgende programfase blev forslagets indhold justeret en smule og nye beregningsforudsætninger blev anvendt i øvrigt. Overslaget her var på 78 mio kr.
De øvrige forslag med kombinationer og varianter er ikke tidligere vurderet. Vi
har benyttet forudsætningerne fra programfasen til at vurdere anlægsoverslag
på disse varianter. Alternativet med en forbindelse via den nuværende Jernbanevej dog suppleret med en ny tunnel under Høng-Tølløsebanen har et anlægsoverslag på ca. 104 mio kr. Overslaget for en løsning inkl. Fakta-løsningen
(men uden forbindelse via Jernbanevej) er på ca. 133 mio kr og kombinationen
med både Fakta-løsning og forbindelse via Jernbanevej er på ca. 141 mio kr. I
begge forslag er ekspropriation af Faktagrunden ikke inkluderet.

6

Nordlig forbindelsesvej

Overordnet består forslaget i at erstatte banekrydsningen med en nordlig forbindelsesvej mellem Tølløsevej vest for Hjortholmvej nord om Tølløse og med
forbindelse til Tølløse bymidte via en ny vej lige øst for banen. Den nordlige
forbindelsesvej kan forlænges mod øst til Kvarmløsevej, se Figur 6.1. Det vil
være muligt at anlægge den korte forbindelsesvej som en første etape og senere
at anlægge resten af vejen (forlængelsen). Følgende forslag med en nordlig forbindelsesvej er vurderet her:
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•

Kort nordlig forbindelsesvej. (Vejen forløber mellem Tølløsevej vest for
Hjortholmvej nord om Tølløse og med forbindelse til Tølløse bymidte via
en ny vej øst for banen).

•

Kort nordlig forbindelsesvej og Fakta-løsningen.

•

Kort nordlig forbindelsesvej og en forlængelse herfra til Kvarmløsevej
nord for Kvarmløse (i det følgende kaldet "Lang nordlig forbindelsesvej").

•

Lang nordlig forbindelsesvej og Fakta-løsningen.

Figur 6.1

Principskitse for løsningsforslag med en nordlig forbindelsesvej som
enten en kort forbindelse eller en lang forbindelse og evt. suppleret med
Fakta-løsningen.

Vejtrafik
For biltrafikken medfører forslaget med den korte nordlige forbindelsesvej:
•

Kvarmløsevej vest for Dalvænget får ca. 45 procent færre biler om dagen.

•

Tølløsevej vest for banen får ca. 55 procent færre biler om dagen.

•

Den nye forbindelse fra nord til Tølløse bymidte vil få en daglig trafik på
ca. 3.700 biler, hvilket kan sættes i forhold til den nuværende trafik på
tværs af banen i Tølløse på ca. 5.000 biler om dagen.
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•

Hjortholmvej vil nord for Tølløse opleve ca. 25 procent flere biler, mens
strækningen i Tølløse by vil opleve ca. 50 procent flere biler.

•

De ovenstående ændringer skyldes et ændret rutevalg. De nuværende gennemkørende trafikanter i Tølløse vil i højere grad benytte Hjortholmvej og
den vestligste del af den nye korte nordlige forbindelsesvej, mens trafik til
og fra Tølløse i højere grad vil benytte den nye forbindelse fra nord.

•

For den enkelte bilist vil den ekstra kørsel variere meget. Gennemkørende
trafik vil kun opleve små forskelle, mens nogle trafikanter med ærinde i
Tølløse i højre grad vil opleve ekstra kørsel.

•

I alt må forventes en ekstra kørsel pr. dag på ca. 6.400 km og et ekstra tidsforbrug på ca. 120 timer.

For biltrafikken medfører forslaget med den korte nordlige forbindelsesvej og
en Fakta løsning:
•

Kvarmløsevej vest for Dalvænget får ca. 10 procent færre biler om dagen.

•

Tølløsevej vest for banen får en reduktion på ca. 20 procent.

•

Den nye forbindelse til Tølløse bymidte lige øst for banen vil få en lille
daglig trafik på under 500 biler (da vejhanken i Fakta løsningen vil bære
trafikken i stedet for), hvilket kan sættes i forhold til den nuværende trafik
på tværs af banen i Tølløse på ca. 5.000 biler om dagen.

•

Hjortholmvej vil nord for Tølløse opleve få procent flere biler, mens
strækningen i Tølløse by vil opleve ca. 30 procent færre biler.

•

De ovenstående ændringer skyldes et ændret rutevalg. De nuværende gennemkørende trafikanter i Tølløse vil i højere grad benytte Hjortholmvej og
den nordlige forbindelsesvej vest herfor

•

Trafik til og fra Tølløse vil næsten benytte samme ruter som i dag. Den nye
forbindelse fra nord vil kun blive benyttet af få hundrede biler om dagen.

•

For den enkelte bilist vil der være eksempler både på ekstra og mindre kørsel. Gennemkørende trafik vil opleve små forskelle, mens nogle trafikanter
med ærinde i Tølløse vil opleve vejhanken som ekstra kørsel.

•

I alt må forventes en ekstra kørsel pr. dag på ca. 1.100 km og et ekstra tidsforbrug på ca. 40 timer.

For biltrafikken medfører forslaget med den lange nordlige forbindelsesvej:
•

Kvarmløsevej vest for Dalvænget får ca. 85 procent færre biler om dagen.

•

Tølløsevej vest for banen får en reduktion på ca. 50 procent.
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•

Den nye forbindelse fra nord til Tølløse bymidte vil få en daglig trafik på
ca. 1.500 biler, hvilket kan sættes i forhold til den nuværende trafik på
tværs af banen i Tølløse på ca. 5.000 biler om dagen.

•

Hjortholmvej vil nord for Tølløse opleve ca. 10 procent flere biler, mens
strækningen i Tølløse by vil opleve ca. 70 procent flere biler.

•

De ovenstående ændringer skyldes et ændret rutevalg. De nuværende gennemkørende trafikanter i Tølløse vil i højere grad benytte Hjortholmvej og
den nye nordlige forbindelsesvej, mens trafik til og fra Tølløse i højere
grad vil benytte den nye forbindelse fra nord.

•

For den enkelte bilist vil den ekstra kørsel variere meget. Gennemkørende
trafik vil kun opleve små forskelle, mens nogle trafikanter med ærinde i
Tølløse i højre grad vil opleve ekstra kørsel.

•

I alt må forventes en ekstra kørsel pr. dag på ca. 4.100 km og et ekstra tidsforbrug på ca. 60 timer.

For biltrafikken medfører forslaget med den lange nordlige forbindelsesvej og
Fakta løsningen:
•

Kvarmløsevej vest for Dalvænget får ca. 70 procent færre biler om dagen.

•

Tølløsevej vest for banen får ca. 60 procent færre biler om dagen (kan også
være lidt lavere, da faldet vil afhænge af, hvilken af flere næsten ligeværdige ruter, som bilister vælger at benytte fra nord til byområdet sydvest for
banen i Tølløse bymidte)

•

Den nye forbindelse fra nord til Tølløse bymidte vil få en daglig trafik på
ca. 1.100 biler, hvilket kan sættes i forhold til den nuværende trafik på
tværs af banen i Tølløse på ca. 5.000 biler om dagen.

•

Hjortholmvej vil nord for Tølløse opleve knap 10 procent flere biler, mens
trafikmængden på strækningen i Tølløse by vil være stort set uændret.

•

De ovenstående ændringer skyldes et ændret rutevalg. De nuværende gennemkørende trafikanter i Tølløse vil i højere grad benytte Hjortholmvej og
den nye nordlige forbindelsesvej, mens trafik til og fra Tølløse i højere
grad vil benytte den nye forbindelse fra nord.

•

For den enkelte bilist vil den ekstra kørsel variere meget. Gennemkørende
trafik vil kun opleve små forskelle, mens nogle trafikanter med ærinde i
Tølløse i højre grad vil opleve ekstra kørsel.

•

I alt må forventes en ekstra kørsel pr. dag på ca. 1.100 km og et ekstra tidsforbrug på ca. 15 timer.
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Lette trafikanter
For fodgængere betyder lukningen af baneoverskæringen (ens for alle løsninger), at man skal krydse banen gennem en ny fodgængertunnel under banen.
Tunnellen forventes at få såkaldte letløbstrapper med en lille højdeforskel mellem trinene, der muliggør trækken med f.eks. barnevogne og cykler.
Lette trafikanter får dermed en lidt forringet tilgængelighed centralt gennem
byen på tværs af banen enten i form af trapper eller i form af en omvej via vejhanken. Det forhold er ens for alle løsningsforslag.
Den nordlige forbindelsesvej vil flytte biltrafik væk fra Kvarmløsevej og Tølløsevej i bymidten, hvilket alt andet lige vil være en forbedring for de lette trafikanter her. Den nye adgang fra nord forventes at være uden randbebyggelse og
skaber derfor ikke nye barrierer.
Trafiksikkerhed
Den nye forbindelsesvej og dens tilslutninger til eksisterende veje forventes
udformet efter bedste trafiksikkerhedsmæssige standard (f.eks. med rundkørsler), men alt andet lige vil en ny vej og nye trafikvejskryds give en ny uheldsrisiko. Reduktionen af biltrafik på centrale veje med et blandet trafikbillede gennem en bymidte vil nedsætte, men ikke fjerne uheldsrisikoen.
Den samlede ændring i uheldsrisiko vurderes derfor at være lille, og en eventuel forbedring vil især komme på lokaliteter med mange fodgængere og cyklister.
Sammenhæng med byudvikling
Den nordlige forbindelse kan ses i sammenhæng med kommuneplanens udpegning af mulige byudviklingsområder nord for Tølløse, som i givet kan betjenes
af den nye vej. Dette gælder kun for den "lange" forbindelse.
For bymidten betyder forbindelsen, at den nuværende strækning TølløsevejKvarmløsevej aflastes for biltrafik, hvilket kan styrke bymidtens karakter som
en fodgængervenlig bymidte.
Ovenstående afhænger en del af om der samtidig etableres en vejhank gennem
bymidten.
Anlægsøkonomi
Løsningsforslag med en nordlig forbindelsesvej blev vurderet i miljøredegørelsen, men med andre valg af varianter. tilslutninger mv. end kommunen nu ønsker belyst. Vi har derfor udarbejdet nye overslag for de valgte forslag. Forudsætningerne for vurderingen er baseret på miljøredegørelsens indhold kombineret med nye vurderinger af varianter, som ikke var med på det tidspunkt (strækningen vest for Hjortholmvej og forbindelsen til bymidten). Overslaget er herefter justeret med samme korrektionsfaktor som forslag udarbejdet i programfasen.
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De 4 overslag ser således ud:
Kort nordlig omfartsvej
Kort nordlig omfartsvej inkl. Fakta-løsningen
Lang nordlig omfartsvej
Lang nordlig omfartsvej inkl. Fakta-løsningen

7

63 mio kr
106 mio kr
102 mio kr
144 mio kr.

Tværgående sammenligning

I alt er i dette notat belyst 9 mulige løsningsforslag. i det følgende sammenlignes forslagene på tværs af de belyste faglige emner.
Vejtrafik
Figur 7.1 viser de forventede ændringer i trafikarbejde og tidsforbrug ved de
valgte løsninger. Det skal pointeres, at forskellene er relativt små og den konkrete udformning inkl. skiltning af vejanlæggene samt eventuel byudvikling og
dens vejtilslutninger vil kunne påvirke disse resultater.
De relativt små ændringer kan illustreres ved for eksempel at se på det nuværende totale antal kørte km pr dag alene på Tølløsevej mellem Hjortholmvej og
krydsningen med banen. Med den nuværende trafikmængde på ca. 4.400 biler
om dagen køres der på denne strækning alene ca. 2.200 km om dagen, hvilket
er mere end den totale ekstra kørsel på hele vejnettet, som de fleste af løsningsforslagene indebærer.
Central løsning
Forskelle pr døgn i
forhold til nuværende situation

Sofievej

Fakta

(afrundede tal)

Sydlig forbindelsesvej

Nordlig forbindelsesvej

Inkl. ny
vej via
Jernbanevej

Inkl.
Faktaløsning

Inkl begge

Kort

Kort
inkl.
Faktaløsning

Lang

Lang
inkl.
Faktaløsning

Trafikarbejde i km

900

1.600

6.700

2.000

1.800

6.400

1.100

4.200

1.100

Tidsforbrug i timer

35

50

120

40

40

120

40

60

10

Figur 7.1

Forskelle (vækst) i samlet trafikarbejde og tidsforbrug mellem de belyste løsningsmuligheder.

Selvom de ekstra kørte km i det store billede er relativt få, så viser de, at løsninger med en nordlig eller sydlig forbindelsesvej giver et ekstra trafikarbejde i
forhold til en central løsning. Det ekstra trafikarbejde skyldes dels ekstra kørsel
for de gennemkørende trafikanter og dels ekstra kørsel for trafikanter til og fra
Tølløse, hvor nogle trafikanter skal køre en omvej i forhold til i dag for at nå sit
rejsemål. Kombinationsløsninger med både en forbindelsesvej og en central
løsning giver ca. samme trafikarbejde som en central løsning.
Forskelle i trafikmængder på udvalgte vejstrækninger i Tølløse er derimod store. I Figur 7.2 er vist en skematisk oversigt over trafikmængder på de vigtigste
af de berørte veje i hvert af løsningsforslagene.
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Nuværende
forhold

Strækning

Central løsning
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Sydlig forbindelsesvej

Sofievej

Fakta

Inkl. ny
vej via
Jernbanevej

Inkl.
Faktaløsning

Nordlig forbindelsesvej

Inkl
begge

Kort

Kort
inkl.
Faktaløsning

Lang

Lang
inkl.
Faktaløsning

Hjortholmvej i Tølløse

4.140

+ 160

+ 150

+ 210

+ 50

0

+ 2.080

- 1.210

+ 3.010

+ 90

Tølløsevej vest for
Hjortholmvej

3.330

0

- 20

- 740

- 140

- 140

- 2.330

- 1.230

- 2.330

- 2.120

Tølløsevej i bymidten

4.350

- 160

- 690

- 1.820

- 1.430

- 1.400

- 2.390

- 860

- 2.090

- 2.650

Jernbanekrydsning centralt i Tølløse*

5.670

- 540

- 760

- 5.670

- 600

- 1.040

- 5.670

- 670

- 5.670

- 2.560

Kvarmløsevej i
bymidten

4.790

- 540

- 690

- 3.460

- 600

- 1.040

- 2.070

- 590

- 4.170

- 3.420

-

-

-

-

-

+ 3.560

+ 340

+ 1.460

+ 1.090

Ny forbindelse fra
nord til bymidte

-

Sønderstrupvej i
Tølløse

3.500

- 140

+ 160

- 970

- 770

- 790

- 140

- 180

+ 480

+ 70

Jernbanevej, tæt
på Tølløsevej

2.820

- 140

- 740

- 280

- 890

- 1.270

- 840

- 760

- 540

- 870

Jernbanevej, syd
for Vestergade

1.150

0

0

+ 3.030

- 1.150

- 630

+ 380

- 50

- 100

- 100

-

-

+ 4.180

-

+ 520

-

-

-

-

Ny forbindelse via
Jernbanevej

-

* For nuværende forhold gælder tallet den nuværende Kvarmløsevej-Tølløsevej jerbanekrydsning i niveau, mens tallet for løsningsforslagene gælder tallet i vejhanken i tunnel under banen. Uden en central løsning er faldet lig med 100 procent = - 5.670 biler

Figur 7.2

Daglige trafikmængder udtrykt i årsdøgntrafik (et udtryk for en gennemsnitlig daglig trafik i løbet
af et år) for udvalgte strækninger i Tølløse området.

Resultaterne viser, at den centrale strækning Tølløsevej-Kvarmløsevej bliver
aflastet i alle forslag, men med stor variation. Den største aflastning kommer
naturligvis uden en central løsning med en vejhank. En hank løsning enten for
alle bilister (Sofievejs-løsningen) eller kun for person- og varebiler (Faktaløsningen) vil kun aflaste Tølløsevej-Kvarmløsevej for nogle hundrede biler om
dagen, mens løsninger med forbindelsesveje enten syd eller nord om byen vil
aflaste med op til ca. 4.000 biler om dagen.
De forskellige løsninger påvirker trafikanternes rutevalg. De mindste ændringer
kommer med den centrale løsning, som primært påvirker trafikken helt lokalt i
Tølløse. En sydlig eller nordlig forbindelsesvej vil medføre større ændringer i
rutevalg, hvilket også afspejles i de større ændringer i antal kørte km og tidsforbrug.
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Trafikanters rutevalg på ture mellem Tølløse og Holbæk eller Holbæk motorvejen vil flytte mellem Hjortholmvej og Kvarmløsevej afhængig af løsning. Ligeså vil den gennemkørende trafik skifte rute og køre enten helt uden om TølløseKvarmløse eller i højere grad benytte Hjortholmvej-Sønderstrupvej.
Det skal pointeres, at den nuværende trafik på Tølløsevej-Kvarmløsevej hovedsagelig består af trafik med rejsemål i byen. Kun ca. 25 - 35 procent af trafikken er gennemkørende trafik uden rejsemål i byen. Det betyder, at nye forbindelsesveje i udkanten af byen i højere grad omfordeler trafik i Tølløse væk fra
den centrale strækning end fjerner trafikken væk fra byen.
Lette trafikanter
Fodgængere og cyklister på Tølløsevej-Kvarmløsevej påvirkes af alle løsninger, da lukningen af banekrydsningen medfører, at de skal gennem en tunnel
for at færdes mellem den østlige og vestlige del af byen. For de fleste fodgængere vil en løsning med en letløbstrappe naturligvis opleves som en dårligere
tilgængelighed end i dag, men nok ikke en væsentlig forandring. For gangbesværede, brugere af kørestole, personer med barnevogne samt cyklister vil tunnellen i højere grad opleves som en forringelse.
Cyklister og fodgængeres oplevelse af tryghed og sikkerhed på den centrale
strækning vil naturligvis blive klart forbedret med de løsninger, der fjerner biltrafik herfra. Derimod vil de centrale løsninger kun ændre ubetydeligt på forholdene. Her skal endvidere være særlig opmærksomhed om udformning af de
nye kryds, hvor vejhanken skal tilsluttes.
Med løsninger, hvor 40 - 70 procent af biltrafikken fjernes fra den centrale
strækning giver det større mulighed for at skabe attraktive byrum for fodgængere og cyklister som led i øvrig udvikling af bymidten. Imidlertid skal det huskes, at selvom trafikken flyttes fra Tølløsevej-Kvarmløsevej, så vil en stor del
af den flyttede trafik stadig være i byområdet, men blot benytte andre veje.
Trafiksikkerhed
Lukningen af baneoverskæringen i bymidten vil fjerne uheldsrisiko mellem bane og øvrige trafikanter i alle forslag. De øvrige ændringer vurderes at være
små. Trafiksikkerheden for især lette trafikanter vil dog blive klart forbedret på
Tølløsevej-Kvarmløsevej uden en central løsning. Imidlertid vil der med anlæg
af nye forbindelsesveje også skulle anlægges nye kryds med potentielle uheldsrisiko.
En samlet vurdering er derfor, at trafiksikkerheden vil være uændret med en
central løsning, når det forudsættes at kryds med den nye vejhank udformes
med særlig hensyntagen til lette trafikanter. For øvrige løsninger vil der kunne
være en øget samlet uheldsrisiko på grund af flere kryds, men for lette trafikanter vil risikoen være mindsket på grund af en flytning af biltrafik fra bymidten,
hvor de fleste lette trafikanter færdes.
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Sammenhæng med byudvikling
En central løsning vil ikke ændre på muligheder for byudvikling i forhold til i
dag, bortset fra, at et relativt stort areal i bymidten ved banen skal benyttes til
vejudlæg, hvilket umuliggør anden anvendelse.
Løsninger med forbindelsesveje i udkanten af byen giver nye muligheder for
byudvikling i udkanten af byen, ligesom byomdannelse i bymidten får bedre
vilkår og mulighed for at indrette byrum på de lette trafikanters betingelser.

8

Samlet vurdering

I det følgende gives i stikordsform væsentlige sammenligninger af konsekvenser mellem de belyste løsningsmuligheder.
Tilgængelighed for lette trafikanter i Tølløse:
• Alle løsninger vil medføre en lidt dårligere tilgængelighed på tværs af
jernbanen i Tølløse.
Tilgængelighed for biltrafik med rejsemål i Tølløse:
• Sofievejs-løsningen vil give stort set uændret tilgængelighed for alle bilister, mens Fakta-løsningen vil give dårligere tilgængelighed for lastbiler og
evt. busser.
• Nye veje uden om Tølløse uden en central løsning vil alt andet lige medføre lidt dårligere tilgængelighed.
• Kombinationsløsninger med nye veje uden om Tølløse og en central løsning vil forbedre tilgængeligheden for person- og varebiler.
Tilgængelighed for biltrafik uden rejsemål i Tølløse (gennemkørende trafik):
• De centrale løsninger vil på grund af lav hastighed i vejhanken give lidt
dårligere tilgængelighed for alle gennemkørende biler, mens lastbiler med
Fakta-løsningen vil få en dårligere tilgængelighed.
• Løsninger med veje uden om byen vil give en uændret eller lidt forbedret
tilgængelighed for alle bilister, bortset fra løsning med den korte nordlige
forbindelsesvej, der medfører lidt dårligere tilgængelighed.
Trafiksikkerhed:
• Lette trafikanter vil især opleve en forbedret trafiksikkerhed og tryghed
ved løsninger uden en central løsning.
• Løsninger med veje uden om byen vil alt andet lige føre til nye uheld (primært med motorkøretøjer) på de nye veje og kryds. De vil i bedste fald
blive opvejet af færre uheld på vejene i bymidten. I alt er antallet af registrerede uheld lille og det skønnes, at der vil være relativt små ændringer i
det totale uheldstal. En mere præcis vurdering kræver yderligere analyser.
Byudvikling og omdannelse:
• Kun den nordlige forbindelsesvej åbner nye muligheder for byudvikling.
•

Nye veje i udkanten af byen uden en central løsning åbner for nye byomdannelsesmuligheder i bymidten.
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