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Udskrifter fra Randers Kommunes Trafikmodel 
(alle kort er også vedhæftet som filer) 

Uden udbygninger af det eksisterende vejnet 
Basis ÅDT 2019 viser hvordan trafikmodellen udlægger trafik mellem de enkelte zoner på det eksisterende 
vejnet. Trafikmodellen er kalibreret i forhold et stort antal trafiktællinger på det eksisterende vejnet. 
Opbygning af trafikmodellen er beskrevet i notatet: ” Teknisk notat, opbygning og opdatering af Randers 
trafikmodel 2019, 2019” 

Basis ÅDT 2030 viser hvordan trafikmodellen udlægger den fremtidige trafik i 2030 på det eksisterende 
vejnet i 2019. 

Basis ÅDT 2019 Basis ÅDT 2030 

 

Link til fil: 
https://www.randers.dk/media/27914/basis-aadt-

2019.pdf 

 

Link til fil: 
https://www.randers.dk/media/27915/basis-aadt-

2030.pdf 

  

https://www.randers.dk/media/27914/basis-aadt-2019.pdf
https://www.randers.dk/media/27914/basis-aadt-2019.pdf
https://www.randers.dk/media/27915/basis-aadt-2030.pdf
https://www.randers.dk/media/27915/basis-aadt-2030.pdf
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Undersøgelse af effekt af Klimabro:  
Klimabro (4 spor) uden gennemkørsel nord for Udbyhøjvej ÅDT 2030 viser hvor stor trafikken vil være på 
vejnettet, når Klimabroen er anlagt og der er lukket for gennemkørsel nord for Udbyhøjvej mellem 
Østervangsvej og Dronningborg Boulevard.  

Forskel, Klimabro (4 spor) uden gennemkørsel nord for Udbyhøjvej ÅDT 2030 viser ændringer i 
trafikmængder på vejnettet, når Klimabroen er anlagt og der er lukket for gennemkørsel nord for 
Udbyhøjvej mellem Østervangsvej og Dronningborg Boulevard. Forskellen er forhold til Basis ÅDT 2030 hvor 
der ikke er sket ændringer af vejnettet. Rød farve angiver mere trafik. Grøn farve angiver mindre trafik. 

 
Klimabro (4 spor) uden gennemkørsel nord  

for Udbyhøjvej ÅDT 2030 

 

Forskel, Klimabro (4 spor) uden gennemkørsel nord for 
Udbyhøjvej ÅDT 2030. 

 

Link til fil: 
https://www.randers.dk/media/27919/klimabro-4-
spor-uden-gennemkoersel-nord-for-udbyhoejvej-

aadt-2030.pdf 

 

Link til fil: 
https://www.randers.dk/media/27916/forskel-
klimabro-4-spor-uden-gennemkoersel-nord-for-

udbyhoejvej-aadt-2030.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.randers.dk/media/27919/klimabro-4-spor-uden-gennemkoersel-nord-for-udbyhoejvej-aadt-2030.pdf
https://www.randers.dk/media/27919/klimabro-4-spor-uden-gennemkoersel-nord-for-udbyhoejvej-aadt-2030.pdf
https://www.randers.dk/media/27919/klimabro-4-spor-uden-gennemkoersel-nord-for-udbyhoejvej-aadt-2030.pdf
https://www.randers.dk/media/27916/forskel-klimabro-4-spor-uden-gennemkoersel-nord-for-udbyhoejvej-aadt-2030.pdf
https://www.randers.dk/media/27916/forskel-klimabro-4-spor-uden-gennemkoersel-nord-for-udbyhoejvej-aadt-2030.pdf
https://www.randers.dk/media/27916/forskel-klimabro-4-spor-uden-gennemkoersel-nord-for-udbyhoejvej-aadt-2030.pdf
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Forskel, Klimabroen (4 spor) kombineret med Ringboulevardens forlængelse ÅDT 2030 viser ændringer i 
trafikmængder på vejnettet når både Klimabroen og forlængelse af Ringboulevarden er anlagt. Forskellen 
er i forhold til Basis ÅDT 2030 hvor der ikke er sket ændringer af vejnettet. Rød farve angiver mere trafik. 
Grøn farve angiver mindre trafik. 

 
Forskel Klimabroen (4 spor) kombineret med 

Ringboulevardens forlængelse ÅDT 2030 

 

 

 

Link til fil: 
https://www.randers.dk/media/27917/forskel-

klimabroen-4-spor-kombineret-med-
ringboulevardens-forlaengelse-aadt-2030.pdf 

 

 

 

 

 

  

https://www.randers.dk/media/27917/forskel-klimabroen-4-spor-kombineret-med-ringboulevardens-forlaengelse-aadt-2030.pdf
https://www.randers.dk/media/27917/forskel-klimabroen-4-spor-kombineret-med-ringboulevardens-forlaengelse-aadt-2030.pdf
https://www.randers.dk/media/27917/forskel-klimabroen-4-spor-kombineret-med-ringboulevardens-forlaengelse-aadt-2030.pdf
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Undersøgelser af effekt af Østbroforbindelse 
Østforbindelsen ÅDT 2030 viser hvor stor trafikken vil være på vejnettet når Østbroforbindelsen er anlagt. 

Forskel, Østforbindelsen ÅDT 2030 viser ændringer i trafikmængder på vejnettet når Østbroforbindelsen er 
anlagt. Forskellen er i forhold til Basis ÅDT 2030 hvor der ikke er sket ændringer af vejnettet. Rød farve 
angiver mere trafik. Grøn farve angiver mindre trafik. 

 
Østforbindelsen ÅDT 2030 

 

Forskel, Østforbindelsen ÅDT 2030 

 

Link til fil: 
https://www.randers.dk/media/27920/oestforbindelse

n-aadt-2030.pdf 

 

Link til fil: 
https://www.randers.dk/media/27918/forskel-

oestforbindelsen-aadt-2030.pdf 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.randers.dk/media/27920/oestforbindelsen-aadt-2030.pdf
https://www.randers.dk/media/27920/oestforbindelsen-aadt-2030.pdf
https://www.randers.dk/media/27918/forskel-oestforbindelsen-aadt-2030.pdf
https://www.randers.dk/media/27918/forskel-oestforbindelsen-aadt-2030.pdf

