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Arbejdsgruppe 3: Bedre trafikafvikling på vejene
Af kommissorium for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet fremgår det, at:
”Kommissionen skal endvidere vurdere perspektiverne i tiltag, som kan forbedre trafikafviklingen i hovedstadsområdet helt grundlæggende, herunder
fx ved øgede incitamenter til at benytte den kollektive trafik gennem ændrede
parkeringsvilkår, grøn differentiering af parkeringsafgifter samt brug af
intelligente trafiksystemer og bedre samordning af vejarbejder. (…) Også mulighederne på vejområdet skal vurderes, herunder vedrørende park and rideanlæg, ringvejsforbindelserne og de store indfaldsveje.”
Bedre trafikafvikling enten via udbygning af vejkapaciteten eller gennem bedre
udnyttelse af den nuværende vejkapacitet kan bidrage til at mindske trængslen
i hovedstadsområdet væsentligt.
En bedre trafikafvikling på vejene vil også bidrage til at sikre fremkommelighed
og øget hastighed for f.eks. busser.
Arbejdsgruppens opgaver
Arbejdsgruppe 3 skal komme med konkrete forslag til udformningen af tiltag,
der kan sikre en bedre og sikker trafikafvikling på vejene – herunder forslag i
form af investeringer i enten lokale løsninger eller i form af bedre udnyttelse af
den eksisterende infrastruktur.
Arbejdsgruppen skal også se på mulighederne vedrørende parkér og rejs-anlæg,
ringvejsforbindelserne og de store indfaldsveje.
Arbejdsgruppen kan endvidere se på mulighederne for bedre udnyttelse af den
eksisterende kapacitet – herunder f.eks. fordele og ulemper ved, at taxaer og
vare- og lastbiler kan køre i busbaner, ensretning af hastighedsbestemmelser
for last- og personbiler, Intelligente Transport Systemer (ITS), vendbare vognbaner, inddragelse af kantstensparkeringer i myldretid, varedistribution udenfor myldretiden og samordning af vejarbejder mv.
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Endelig kan arbejdsgruppen se på, hvordan der sikres bedre forhold for cyklister i hovedstadsområdet, så det bliver mere attraktivt at cykle. Det kan være i
form anlæg af nye cykelstier eller udvidelse af eksisterende cykelstier – herunder kan også cykelsuperstier og grønne bølger inddrages.
Emner, arbejdsgruppen kan behandle:
•

Forslag til forbedringer af den nuværende infrastruktur

•

Optimering af signalregulering

•

Bedre planlægning vejarbejde samt forslag til hvordan ledningsejere
optimere arbejder, der begrænser vejkapaciteten

•

Bedre afvikling af vejtrafikken gennem brug af ITS

•

Bedre forhold for cyklister

•

Bedre fremkommelighed for den kollektive trafik på vejene

•

Forslag til nye større strategiske investeringer i udvidelsen af vejkapaciteten

Afrapportering
Arbejdsgruppen fremlægger resultaterne og løsningsforslag for den samlede
kommission. Herudover skal der bl.a. udarbejdes en beskrivelse og vurdering af
de enkelte løsningsforslag. Til brug for dette udarbejdes et fælles evalueringsskema, der skal sikre, at alle projekter fra de forskellige arbejdsgrupper vurdere
de samme effekter.
Det er den samlede Trængselskommission, der endeligt udvælger og prioriterer
løsningsforslagene, som vil være en del af det samlede løsningskatalog, der skal
fremlægges i januar 2013.
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Sekretariat
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af kontorchef Thomas Jørgensen og fuldmægtig Christian Løvenbalck Haxthausen fra Transportministeriet samt Henrik Backteman Larsen fra Vejdirektoratet.

