
 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A112966-project/Shared Documents/03 Project documents/TRA/Amtssygehuset - Trinvis krydsudbygning.docx 

  

 ADRESSE COWI A/S 

Visionsvej 53 

9000 Aalborg 

 

 TLF +45 56 40 00 00 

 FAX +45 56 40 99 99 

 WWW cowi.dk 

PROJEKTNR. DOKUMENTNR.      

A114006 001-01  

       

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT  

1.0 02.11.2020  OWJ KSC LIBJ  

 

1 Baggrund 

I de hidtidige vurderinger for vejbetjeningen af byudviklingsområdet ved Amts-

sygehuset har det været forudsat, at der er etableret en højklasset kollektiv tra-

fikløsning på Viborgvej i form af letbane eller BRT. Dette skal fortsat være mu-

ligt på sigt, men Aarhus Kommune ønsker i tillæg hertil at få belyst, om og i gi-

vet fald, hvordan vejbetjeningen kan indrettes frem til en sådan højklasset kol-

lektiv trafikløsning etableres. 

Dette notat beskriver resultatet af vurderingen. 

2 Elementer i den fremtidige vejbetjening 

Den langsigtede plan for betjeningen af Amtssygehusets område omfatter føl-

gende delelementer: 

1 Forlægning af den eksisterende vejadgang mod vest til et nyt signalregule-

ret 4-benet kryds ved Johan Langes Vej. 

2 Lukning af den eksisterende vigepligtsregulerede udkørsel til Viborgvej. 

3 Åbning af en ny forbindelse til Tage Hansens Gade fra den sydlige del af ud-

viklingsområdet. 

Bebyggelsesstrukturen i området vil blive indrettet, så disse ændringer er mu-

lige. 

Det nye signalregulerede kryds på Viborgvej er primært afstedkommet af beho-

vet for at behovet for at kunne regulere den svingende trafik hen over det høj-

klassede kollektive trafiktracé. 

Åbningen af den nye tilslutning til Tage Hansens Gade vil lette adgangen for tra-

fikken til og fra området fra Ringgaden og Silkeborgvej. 
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3 Trafikken før og efter omdannelsen 

Der foreligger ikke tællinger af trafikken til og fra Amtssygehusets område mens 

sygehuset var i drift. I området er der en parkeringskapacitet på i størrelsesor-

denen 400-450 p-pladser. Antages det, at hver af disse p-pladser har afsted-

kommet 4-5 bilture – svarende til en udskiftning 2-2,5 gange pr døgn, så har 

den samlede trafik til Amtssygehusets område udgjort i størrelsesordenen 1.600 

til 2.250 biler pr døgn 

 

Figur 1 Parkering på Amtssygehusets område i 2012. DDOland © COWI. 

De seneste opgørelser for den foreliggende udviklingsplan viser en samlet trafik 

på ca. 2.900 biler pr døgn. 

Første etape af ombygningen omfattende A01-A05 og A07-A10 er opgjort at 

skabe en samlet trafik på godt 1.800 biler pr døgn. 
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4 Trinvis tilpasning af vejbetjeningen 

4.1 Første udbygningsetape 

Trafikken i første udbygningsetape for området vil være af samme størrelsesor-

den som den trafik, der blev afviklet, mens Amtssygehuset var i drift.  

De væsentligste ændringer i trafikken, som kan have en afviklingsmæssig be-

tydning er, at trafikmønsteret til og fra området ændres. Hvor trafikken før over-

vejende var indkørende om morgenen og udkørende om eftermiddagen, vil ret-

ningsfordelingen i fremtiden blive den modsatte. Hvor spidstimetrafikken til 

Amtssygehuset forventeligt (pga. vagtskifter) lå lidt tidligere end spidstimen på 

Viborgvej vil denne i fremtiden blive sammenfaldende. 

Sammenligner man den talte trafik på Viborgvej i tidsrummene kl. 6:30-7:00 og 

kl. 7:30-8:00 ligger sidstnævnte ca. 20% højere.  

Med første etape af udbygningen af området vil det derfor ikke være den samme 

trafikafvikling, som man så, mens Amtssygehuset var i drift, selvom trafikken er 

omtrent den samme.  

Trafikafviklingen vil dog være begunstiget af, at der med udbygningen etableres 

en ny vejforbindelse til Tage Hansens Gade 

DanKap beregninger indikerer dog, at det vil være muligt at afvikle trafikken til-

fredsstillende både morgen og eftermiddag med en første udbygningsetape i et 

vigepligtsreguleret kryds. Der beregnes om morgenen en middelforsinkelse for 

de udkørende på 24 sek. svarende til serviceniveau C. 95% fraktilen for kølæng-

den beregnes til 4 køretøjer. 

4.2 Fuld udbygning 

En løsning med ét vigepligtsreguleret kryds på Viborgvej vurderes også at kunne 

afvikle trafikken tilfredsstillende i situationen med fuld udbygning af byudvik-

lingsområdet. Om morgenen beregnes i denne situation en middelforsinkelse på 

43 sek. svarende til serviceniveau D. 95% fraktilen for kølængden beregnes til 8 

køretøjer. 

4.3 Fuld udbygning og letbane/BRT 

Behovet for signalregulering af krydset ved Viborgvej og samtidig forlægning af 

krydset til Johan Langes Vej knytter sig derfor alene til løsningen med et høj-

klasset kollektivt trafiktracé langs Viborgvej. 

Det er vigtigt, at det arealbehov, som den fulde krydsløsning med et højklasset 

kollektivt trafiktracé langs Viborgvej vil indebære, bliver tilgodeset i den bebyg-

gelsesplan som er på området. Byggefelter bør afspejle denne løsning. Arealet 

mellem den nuværende vej til Amtssygehuset og det lige vejforløb op til et sig-

nalreguleret kryds med Johan Langes Vej vil derfor midlertidigt være en lille 

pladsdannelse.  
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5 Trafiksikkerhedsmæssige overvejelser 

I takt med byudviklingen vil trafikbelastningen i krydset mellem Viborgvej og 

indkørslen til Amtssygehuset blive større. Ventetiden ved udkørsel i Viborgvej vil 

derfor gradvis blive større. 

Jo større forsinkelse ved udkørsel des større bliver risikoen for at trafikanterne 

tager chancer ved udkørsel fra området, hvilket i forhold til trafiksikkerheden 

ikke er optimal. 

Selvom kapacitetsberegningerne viser, at trafikken kan afvikles, vil det være 

vigtigt at følge udviklingen for at sikre, at denne øgede risikovillighed ikke af-

stedkommer flere ulykker.  

Afhængigt af dette og af ulykkesbilledet kan det da komme på tale at signalre-

gulere krydset og lukke Tage Hansens Gade mod Viborgvej uafhængigt at pro-

jektet for en letbane eller BRT. 

Ved i denne situation alene at foretage udbygning af Viborgvej mod syd for den 

nødvendige kanalisering kan man begrænse de nødvendige anlægsarbejder. 

 




