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1 Indledning 

Faxe Kommune udarbejdede i 2012 en trafikhandlingsplan med prioriterede tiltag 

for perioden 2013 – 2016 rettet mod at forbedre trafiksikkerhed og tryghed. 

En stor del af tiltagene er gennemført og færre personer kommer til skade i trafik-

uheld end for 10 år siden. Det bliver heldigvis sværere at udpege "sorte pletter", 

hvor der sker mange uheld. 

Imidlertid sker der stadig for mange uheld. Ud over de store menneskelige om-

kostninger, som uheld medfører, er der også store økonomiske udgifter for sam-

fundet. En rapporteret personskade koster samfundet ca. 2,7 mio kr1, og kommu-

nens andel til behandling af trafikofre er betydelig. 

Tryghed er også vigtig for borgerne. Selv om der ikke sker uheld på en konkret 

strækning, kan borgere opleve utryghed, som påvirker om man cykler eller ej – og 

dermed om man er fysisk aktiv til gavn for sundheden. Det betyder også noget for, 

hvor attraktiv et lokalområde er som bosætningssted, at f.eks. børn kan færdes 

sikkert og trygt til skole. 

Kommunens ressourcer er begrænsede, og den bedste brug af midlerne vil være 

at prioritere projekter, der giver mest mulig trafiksikkerhed og tryghed i forhold til 

investeringens størrelse.  

Denne nye plan er en opdateret handlingsplan for trafiksikkerhed og tryghed med 

prioriterede tiltag for perioden 2017 – 2020. Planen bliver kommunens udgangs-

punkt for prioritering og budgetlægning de kommende år. 

Handlingsplanen indeholder: 

› Beskrivelse af kommunens trafikale mål 

› Beskrivelse af kommunens vejnet og stinet 

› Beskrivelse af hidtidig indsats frem til og med 2016 

                                                      
1 Kilde: Vejdirektoratet 2015. Omkostningen er baseret på en gennemsnitsbetragtning 

og opgøres ud fra personrelaterede omkostninger ved hospitalsophold, beredskab i forbin-

delse med uheldet, produktionstab etc. Omkostninger til revalidering og langtidspleje er til 

gengæld ikke medregnet. Et skønsmæssigt velfærdstab er inkluderet. Velfærdstabet er ud-

tryk for omkostninger i form af lidelser og afsavn, som ikke har umiddelbar markedsværdi. 
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› Indsatsområder 2017 – 2020 

› Bruttoliste med mulige tiltag 

› Udpegning af konkrete tiltag i en fire års periode 

Planen er udarbejdet af COWI i samarbejde med kommunens forvaltning. 
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2 Trafikale målsætninger 

Handlingsplanen er et af redskaberne til at udmønte de overordnede mål for udvik-

lingen på trafikområdet i Faxe Kommune, som beskrevet i Kommuneplan 2013: 

"Det er byrådets mål at fremme et bæredygtigt samspil mellem de forskellige 

transportformer. En velfungerende infrastruktur skal sikre god fremkommelig-

hed, skabe sikre og trygge færdselsmuligheder og reducere transportens 

energiforbrug og miljøbelastning." 

På vej- og stiområdet er målsætningerne uddybet for henholdsvis det overordnede 

vejnet, det lokale vejnet og stier. 

Det overordnede vejnet forbinder kommunen med hovedstadsområdet og de om-

givende større byer og er især veje ejet af staten. Her ønskes en tilstrækkelig ka-

pacitet til at afvikle både erhvervslivets transport og opfylde borgeres behov for 

blandt andet at kunne pendle til arbejdspladser uden for kommunen.  

Det lokale vejnet er alle øvrige veje i kommunen. Disse veje skal skabe adgang til 

det overordnede vejnet og varetage trafik mellem byerne og til de enkelte boliger, 

virksomheder og andre rejsemål. Her ønskes vægt på trafiksikkerhed og tryghed 

og på at mindske trafikkens miljøbelastning. Udgangspunktet er en klassificering af 

vejnettet, som fastlægger de enkelte vejes trafikale funktion. Klassifikationen er et 

redskab, som bruges i strategier og prioritering af virkemidler på vejområdet. 

For stier og cykelruter ønsker kommunen at fremme cykeltrafikken som en sund, 

fleksibel, energibesparende og billig transportform. Målet er at kunne anvise attrak-

tive, sikre og trygge stiforbindelser. Vægten lægges på de største trafikmål og på 

forbindelser, hvor der observeres problemer med sikkerhed og oplevet tryghed. 

Især for de syv centerbyer ønskes sammenhængende forbindelser mellem vigtige 

rejsemål – og desuden forbindelser mellem de syv byer og til nabokommuner. 

Udmøntning af trafikale mål 

Denne handleplan er kommunens vigtigste redskab for at udmønte de overordne-

de mål for trafiksikkerhed og tryghed. 
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Ud over trafikhandlingsplanen arbejder kommunen på trafikområdet sammen med 

andre myndigheder. Det gælder f.eks. planlægning af nye større veje som en ny 

vej mellem Rønnede og Næstved og forbedringer af togbetjeningen. 

Kommunen arbejder også med at skabe god trafikal betjening som led i byudvik-

lingsprojekter. Endelig vil kommunen opstille en række målsætninger inden for de 

enkelte fagområder så som sundhed og turisme, som kan føre til initiativer, der kan 

gøre det mere attraktivt for folk at cykle til hverdag og i fritiden.  

2.1 Mål i trafikhandlingsplanen 

Trafiksikkerhed 

Kommunen har taget udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nationa-

le målsætning, som er en halvering af antal personskader i perioden 2010 til 2020. 

Kommunens mål er dog opstillet med et mål for år 2024 i forhold til 2014: 

Antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2024 skal 

halveres i forhold til antallet i 2014. 

Antal trafikuheld i kommunen er relativt lavt og varierer fra år til år. For at få et sta-

tistisk rimeligt udgangspunkt bruger kommunen gennemsnittet af personskader pr. 

år for årene 2012-2014 (21 personskader) i stedet for tal alene fra 2014. Målet sva-

rer dermed til, at der i 2024 er maks. 10,5 personskader, se Figur 2.1. 

 

Figur 2.1 Politiregistrerede antal personskader på kommuneveje i perioden 2010 – 2014 samt målsætning vist for 

perioden 2016 – 2024. Tallet for 2016 er gennemsnittet af registrerede antal personskader i 2012- 2014 og 

målsætningen for 2024 er halvering af dette antal. 

Antal trafikuheld og personskader er relativt lavt i Faxe kommune, og en halvering 

af antal personskader i en 10 årig periode er et ambitiøst mål. Uheldene sker me-

get spredt i hele kommunen. Kun få steder på vejnettet er der en vis ophobning af 

uheld. Halvering i antal personskader vil dermed kræve indsatser mange forskelli-

ge steder, hvor der sker relativt få uheld. Det er alt andet lige dyrere end en indsats 

få steder. 
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I perioden 2010 til 2014 faldt antal personskader i Region Sjælland fra 504 til 322 

svarende til 36%. I Faxe Kommune faldt antal personskader fra 24 til 17 i samme 

periode eller med 29%. Dermed var faldet i Faxe lidt mindre end i resten af Regio-

nen. Til sammenligning faldt antal personskadeuheld i hele Danmark fra 4.408 til 

3.377 svarende til 23 %, dvs. faldet i Region Sjælland og Faxe var en del større 

end i hele Danmark2. 

Tryghed 

Tryghed er et udtryk for trafikantens egen oplevelse, som ikke nødvendigvis afspej-

ler sig i den faktiske risiko for uheld. Utryghed kan f.eks. opstå, når man skal kryd-

se en vej med biler eller skal cykle på en trafikeret vej uden cykelsti.  

Utryghed kan påvirke, hvordan man færdes, f.eks. at man ikke tør cykle eller vil 

lade sine børn cykle. Det kan føre til, at der bliver kørt mere i bil, hvilket igen kan 

give øget utryghed og risiko for uheld med biler. 

Faxe Kommune vil øge fodgængere og cyklisters tryghed. Som et led i en kommu-

nal cykelstrategi er der derfor udarbejdet en stiplan, der understøtter sundhed gen-

nem motion og sammenhængskraft i kommunen. Kommunen har endvidere opstil-

let følgende operationelle mål: 

Indkomne borgerkommentarer om oplevet utryghed behandles systematisk, 

og min. hvert 4. år udarbejdes en handlingsplan med prioritering af tiltag for at 

forbedre fodgængere og cyklisters oplevede tryghed. 

Skoleveje 

Børn oplever i højere grad end unge og voksne trafikanter usikkerhed i trafikken. 

Samtidig er det en gruppe borgere, som har mange lokale ture til skole og fritidsak-

tiviteter, hvor gang og cykel er oplagte valgmuligheder. 

Kommunen ønsker derfor ud over den generelle indsats i forhold til tryghed at 

lægge særlig vægt på skoleelever og deres skoleveje. 

Andelen af gående eller cyklende skoleelever til skole i 2020 skal være mindst 

65 procent mod 56 procent i 20143. 

Trafikpolitikkerne for de enkelte folkeskoler skal drøftes og udvikles i et sam-

arbejde mellem skoler, politi og kommunen med opfølgning min. hvert 4. år. 

Her drøftes tiltag, der kan styrke trygheden for skoleelever på skolevejene. 

                                                      
2 Vejdirektoratets årsstatistik på www.vd.dk. 

3 Skolevejsanalysen i efteråret 2014 viste, at 56 procent af eleverne i 3. – 9. klasse altid går 

eller cykler til skole.  
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3 Vejnet 

Kommuneplan 2013 klassificerer vejnettet på trafikveje (i åbent land hhv. gennem-

fartsveje og fordelingsveje) og lokalveje, som vist i Figur 3.1. Klassifikationen spil-

ler en stor rolle for arbejdet med trafiksikkerhed og tryghed. 

Trafikvejene i åbent land er klassificeret i to funktionelle klasser: 

› Gennemfartsveje, der tilgodeser god fremkommelighed kombineret med god 

sikkerhed for bilerne. Dette kan f.eks. være ved at begrænse eller helt at fjer-

ne langsomme køretøjer og reducere antallet af krydsninger og tilslutninger. 

› Fordelingsveje, som udgør bindeleddet mellem gennemfartsvejene og lokalve-

jene. De sikrer både en rimelig fremkommelighed og tilgængelighed samtidig 

med, at de udformes så sikkert som muligt for alle trafikanttyper. 

Øvrige veje er i Kommuneplan 2013 klassificeret som lokalveje. Disse veje skal 

tilgodese sikkerhed for alle, og især de lette trafikanter. Samtidig skal alle trafikant-

typer have god adgang til disse veje kombineret med en rimelig fremkommelighed. 

Hensyn til trafiksikkerhed indebærer, at lokalveje ofte skal have lave hastigheder. 

Desuden vil de ofte have mange tilslutninger for at give gode adgangsforhold. 
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Figur 3.1 Det klassificerede vejnet i Kommuneplan 2013. 

Trafikmængder på vejnettet 

Kommunen har gennem årene fået udført en række trafiktællinger fordelt på en 

stor del af trafikvejnettet. Tallene viser tydeligt, at uden for byerne har de mest 

overordnede veje de største trafikmængder, hvilket er godt i tråd med intentionen. 
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Figur 3.2 Trafiktal i ÅDT (gennemsnitligt antal biler pr dag) på de af vejene, hvor kommunen har trafiktællinger på 

kommunens trafikveje. 

Vurdering af behov for ændringer af trafikveje 

Kommuneplanens trafikvejnet tilfredsstiller stort set kommunens overordnede mål 

om at give gode adgange til omverdenen med tilstrækkelig kapacitet. Her forud-

sættes en fremtidig Ny Næstvedvej, som vil forbedre forbindelsen til Næstved. 

De øvrige trafikveje giver primært adgang til det overordnede vejnet, forbinder by-

erne i kommunen og forbinder de enkelte byområder i de største af byerne. For de 

fleste veje gælder, at de sikrer en god adgang og, at det sker med tilstrækkelig ka-

pacitet. Enkelte vejkryds i Haslev har en relativ stor trafikbelastning, og trafikanaly-
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ser har her påpeget behovet for evt. at optimere afviklingen. Kommunen har igang-

sat konkrete initiativer, som skal forbedre trafikafviklingen. 

Den sydligste del af Præstøvej er blevet omklassificeret i 2016. Vejen var klassifi-

ceret som gennemfartsvej, men er nu en fordelingsvej med større vægt på tryghed 

og sikkerhed for cyklister. Det er gjort, da der findes en alternativ gennemfartsvej. 

Syd for kommunegrænsen har forlængelsen af vejen desuden en karakter, der 

svarer til en fordelingsvej. Her er der med 2 minus 1 løsninger taget særligt hensyn 

til de relativt mange cyklister især i sommerhalvåret. 

For at styrke trygheden på især de lokale veje vil kommunen desuden overveje at 

etablere lokale hastighedszoner med lave skiltede hastigheder i de større boligom-

råder, hvor nogle af lokalvejene er relativt lange. Lokale lave hastighedsgrænser 

kan evt. også omfatte udvalgte trafikveje i byer og fordelingsveje i åbent land, hvor 

tryghed og trafiksikkerhed ønskes styrket. 



 

 

     

TRAFIKHANDLINGSPLAN  13  

http://projects.cowiportal.com/ps/A072601/Documents/03 Project documents/Handlingsplan/Trafikhandlingsplan_version_07.docx  

4 Stinet 

Kommunens stinet i Kommuneplan 2013 

Kommuneplan 2013 beskriver ønsket om at fremme cykeltrafikken. Konkret øn-

skes: 

› Et sammenhængende net af cykelforbindelser i hver af de syv centerbyer, der 

forbinder de vigtige rejsemål. 

› Cykelforbindelser mellem de syv byer. 

› Cykelforbindelser til nabokommuner. 

Vurdering af behov for ændringer 

Som led i arbejdet med trafikhandlingsplanen er derfor sideløbende udarbejdet en 

stiplan med udpegning af et forslag til et fremtidigt hovedstirutenet for cyklister. 

Stiplanen er et led i en samlet kommunal cykelstrategi, som understøtter sundhed 

gennem motion og sammenhængskraft i kommunen. 

Principperne i stiplanen er baseret på at kunne tilbyde borgere og besøgende rime-

ligt direkte ruter mellem vigtige rejsemål i kommunen, hvor man kan cykle med høj 

grad af sikkerhed. Forslaget udpeger desuden steder, hvor der er behov for at for-

bedre forholdene i forhold til nuværende situation. 

Stiplanen er udarbejdet som et særskilt tillæg til denne trafikhandlingsplan. 
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5 Hidtidig indsats 

Kommunens trafikhandlingsplan 2013 – 2016 opstillede indsatser for at fremme 

trafiksikkerhed og tryghed. Tabel 5-1- Tabel 5-2 viser en status for disse indsatser. 

Hovedparten af indsatserne er gennemført eller budgetlagt til at blive gennemført i 

2016. De resterende indsatser er tænkt med i arbejdet med den nye handlingsplan. 

Samtidig har hver skole sammen med kommunen udarbejdet deres egen trafikpoli-

tik med handlinger, der kan forbedre elevernes vilkår for at gå eller cykle til skole. 

Tabel 5-1 Tiltag under indsatsområdet trafiksikkerhed i handlingsplan 2013 – 2016. 

By Lokalitet Tiltag/indsats Status 

- Alle veje Kampagner, udvalgte temaer Gennemført 

- Alle veje Cyklist kurser Gennemført 

- Ad-hoc alle veje Trafiksikkerhedsrevision. Systematisk og uaf-

hængig granskning af vej- og stiprojekter 

Gennemført 

Haslev Vestre Ring- 

vej/Lysholm Alle 

Fejltjek af anlæg Gennemført 

Teestrup Kirkevej Differentieret fart på 70 km/t i kurve, afmærkning 

mv., støttehelle ved Henriettelundvej 

Ej gennemført 

Haslev Jernbanegade Minirundkørsel Ej gennemført 

Faxe Rådhus- 

vej/Præstøvej 

Nye hajtænder samt visuelle heller Ej gennemført 

Haslev Ringstedvej Ny forbedret afmærkning, fx rød marke- ring af 

cykelbaner og belysning nord for Slagterivej 

Ej gennemført 

Haslev Gisselfeldvej/Ny 

Ulsevej 

Lokal nedskiltning med variable tavler Ej gennemført 

Faxe Egedevej Etablering af bump Gennemført 

Faxe Rønnedevej- 

Torvegade 

Repetitionstavler 30 km/t Ej gennemført 

- Faxe Havnevej Rumleriller og ”Din Fart” Ej gennemført 

- Vordingborgvej Rumleriller Ej gennemført 
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Tabel 5-2 Tiltag under indsatsområdet tryghed i handlingsplan 2013 – 2016. 

By Lokalitet Tiltag/indsats Status 

- Hele kommunen Udarbejdelse af skilte- vejvisningsplan Delvis1 

- Hele kommunen 

(åbent land) 

Forbedret afmærkning i sving Delvis 

Haslev Lysholm Al-

le/Bækvej 

Forbedret krydsningspunkt Lysholm Alle/ Bækvej i 

form af hævet flade 

Gennemført 

Haslev Køgevej ved 

stikrydsning 

Hævet flade erstattes med trykreguleret signalan-

læg 

Gennemført 

Faxe Gl. Strandvej 2-1 afmærkning Gennemført 

Karise Karl Af Risesvej Etablering af ekstra bump Gennemført 

Dalby Dalbyvej, ved bro Etablering af byport Gennemført 

Terslev Terslev Skolevej, 

Terslev Bygade 

og Årløsevej 

Etablering af byporte ved byzoneskilt suppleret med 

3 vejbump mellem Nysøvænget og Brogade 

Gennemført3 

Faxe La- 

deplads 

Hovedgaden Etablering af byport ved byzoneskilt med belæg-

ningsskift og ”din fart” fartviser nord for byzoneskilt 

Gennemført3 

Karise Kildevej Etablering af byport ved byzoneskilt med belæg-

ningsskift og bump 

Gennemført3 

Roholte Vindbyholtvej Etablering af byport ved byzoneskilte suppleret med 

2 bump gennem Roholte 

Delvis2 

Vindeby- 

holt By 

Præstøvej/ Vind-

byholtvej 

Etablering af byport ved byzoneskilte med evt. be-

lægningsskift supplerende vejbump på Præstøvej 

Gennemført3 

Leestrup Stavnstrupvej Etablering af byport ved byzoneskilte suppleret med 

2 bump gennem Leestrup 

Gennemført3 

Haslev Moltkesvej Etablering af byport ved byzoneskilt med belæg-

ningsskift evt. med bump 

Gennemført3 

Rode Egedevej7 Etablering af byport ved byzoneskilt med bump og 

belægningsskift 

Gennemført3 

Hyllede Leestrupvej/ 

Møllevej 

Etablering af byport ved byzoneskilt med bump og 

belægningsskift 

Gennemført3 

 Ny Ulsevej/ Vor-

dingborgvej 

Synliggørelse af kryds ved genopfriskning af af-

mærkning. B13 og S13 tavle på Ny Ulsevej 

Ej gennemført 

Rønne- 

de 

Dyssevej Udvidelse af 40 km/t område ved etablering af 5 

bump og skiltning 

Ej gennemført 

Karise Køgevej Supplerende belysning ved hævet flade Ej gennemført 

Rønnede Dalgårdsvej/ 

Kongstedgårds- 

vej 

Etablering af sikker krydsning i form af hævet flade8
 Ej gennemført 

- Hele kommunen Kortlægning af ”blå byer” for at udpege evt. lokale 

hastighedsreduktioner fx med 2-1 vejafmærkning 

Ej gennemført 

1 Kun for veje registreret i Vejman.dk. 

2 Bump i Roholte ikke anlagt. 

3 Rød belægningsskift erstatter bump og etableres i 2016. 
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6 Indsatsområder 2017 – 2020 

Handlingsplanens tiltag er placeret i fire indsatsområder. Formålet med at definere 

indsatsområder er bedst muligt at understøtte udmøntningen af de opstillede mål 

og at skabe et operationelt grundlag i forhold til budgetter og forvaltningens ar-

bejdsområder: Indsatsområderne er: 

› Trafiksikkerhed 

› Tryghed 

› Skoleveje 

› Stiplan 

Indsatsområdet "Stiplan" er behandlet som et selvstændigt emne uden for trafik-

handlingsplanen. Problemer og løsningsforslag, der retter sig både mod emner i 

stiplanen og i trafikhandlingsplanen er koordineret for at skabe sammenhæng og 

undgå overlap. 

Tværgående emner 

Ud over de fire indsatsområder gælder, at kommunen generelt arbejder for at gøre 

veje, gader, pladser og fortove tilgængelige for alle. Tilgængelighedshensyn indgår 

naturligt i planlægning, projektering og anlæg af konkrete ombygninger. Det gælder 

også ved realisering af tiltag i denne handlingsplan. Det overordnede mål med at 

inddrage tilgængelighed for alle er at undgå unødige barrierer for personer med 

funktionsnedsættelser, når de færdes mellem hjemmet og f.eks. institutioner, ar-

bejdspladser, indkøb m.m. 

Desuden arbejder kommunen med at styrke samspillet mellem vej- og stinet og 

adgangen til kommunens fire stationer, Haslev, Faxe Syd, Faxe Ladeplads og Ka-

rise. Det gælder både adgange i form af stier og veje samt parkeringsfaciliteter ved 

stationerne. 
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6.1 Trafiksikkerhed 

Kommunens indsats om trafiksikkerhed baseres på analysen af registrerede uheld 

i 2010 – 2014 kombineret med generel viden om, hvad der kan forhindre bestemte 

uheldstyper. 

Status på uheldsbilledet i Faxe Kommune 

I perioden 2010 – 14 har politiet pr år registreret mellem 77 og 97 personskade-, 

materielskadeuheld og ekstrauheld4 på kommuneveje og private fællesveje i Faxe 

Kommune, se Figur 6.1. 

 

Figur 6.1  Udvikling i antal personskade- og materielskadeuheld samt ekstrauheld på kommu-

neveje og private fællesveje i Faxe Kommune i perioden 2010 – 2014. 

Tallene viser en lille tendens til flere materielskadeuheld, men antallet af person-

skadeuheld varierer meget lidt. 

Til gengæld er der en tydelig positiv udvikling i forhold til perioden mellem 2006 og 

2010. Her viser tallene, at antallet af personskadeuheld er faldet med hele 39 %, 

ekstrauheld med 30 %, mens antallet af materielskadeuheld er steget en smule. 

Tabel 6-1 Ændring i antal uheld 

Periode Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstrauheld I alt 

2010 – 2014 85 232 104 421 

2006 – 2010 140 228 148 516 

Ændring - 39% + 2% -30% - 18% 

 

De registrerede uheld er analyseret. For det første for at se, om særlige forhold går 

igen på tværs af uheld (f.eks. om der er mange spiritusuheld, uheld med fodgæn-

                                                      
4 Ekstrauheld er uheld uden tilskadekomne personer, hvor den materielle skade 
vurderes at være lille. Politiet udarbejder her ikke en fuldstændig rapport. 
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gere, uheld i åbent land i forhold til by mv). For det andet for at se om der er lokali-

teter med relativt mange uheld.5 

På den baggrund er udpeget følgende emner, som kommunen vil have særlig fo-

kus på: 

Mange uheld på strækninger i åbent land 

Skaderne er typisk værre, hvis trafikanterne ikke bruger sele eller hjelm. Mange af 

uheld er eneuheld, hvor fart typisk er en medvirkende faktor. Uheld sker spredt på 

mange lokaliteter – og samme type uheld vil kunne ske på andre lignende lokalite-

ter, hvor der ikke er registreret uheld nu. 

Ofte vil ombygninger kunne reducere antallet. Derfor vil kommunen gennemføre en 

systematisk trafiksikkerhedsinspektion af vejnettet. Her registreres forhold som 

skarpe sving, faste genstande tæt på vejen, manglende eller misvisende skiltning 

mv. og mangler udbedres. Generelt kan uheld på grund af for høj fart og manglen-

de brug af sele også påvirkes med kampagner.  

Blandt øvrige tiltag vil også være: 

› Fjernelse eller beskyttelse af faste genstande (træer, mure, bygninger, vejud-

styr uden eftergivelige standere, grøfter, frontmure og skråninger) der er for 

tæt på vejen 

› Baggrundsafmærkning i kurver 

› Lavere hastighedsgrænser i kurver 

› På strækninger med dårlig oversigt, rumleriller i vejmidten eller vejsiden (på 

veje der er brede nok til dette) 

› 2 minus 1 vej med hastighedsgrænse på maks. 60 km/t kan også overvejes. 

Mange uheld i og ved kryds i byområder 

Ofte sker uheld ved svingbevægelser, hvor trafikanter ikke overholder vigepligten. 

Her er ombygninger, forbedringer af afmærkning med større opmærksomhed på 

vigepligt og ændret indstilling af signaler nyttige tiltag. 

Forholdsvis mange personskadeuheld på strækninger med lette trafikanter. 

Af 37 tilskadekomne lette trafikanter er 32 kommet til skade på en strækning og 5 i 

et kryds. Ved ombygning af kryds og strækninger vil der blive taget særligt hensyn 

til lette trafikanter. Desuden vil kampagner henvendt mod f.eks. yngre knallertkøre-

re i forbindelse med knallertundervisningen og øget politikontrol bl.a. for at reduce-

re antal ændrede knallerter, kunne være blandt tiltagene. 

Særligt uheldsbelastede steder 

Generelt gælder, at kortlægningen ikke har kunnet udpege deciderede "sorte plet-

ter", hvor en lokalitet har et meget højt uheldstal i forhold til, hvad man desværre 

kan forvente på steder med trafik. Manglen på sorte pletter er heldigvis også et 

udtryk for, at mange års indsats for at forbedre udformningen har hjulpet. 

                                                      
5 Analysen er beskrevet i et arbejdsnotat udarbejdet for Faxe Kommune af COWI. 
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Enkelte lokaliteter har stadig et så højt antal uheld, at kommunen vil prioritere at 

gøre en særlig indsats. Disse lokaliteter er fundet ved en systematisk gennemgang 

af alle uheld og udpegning af strækninger, hvor politiet på en strækning på højest 

500 m eller i et kryds har rapporteret 

› mindst 5 uheld (summen af materiel- og personskadeuheld) 

› eller mindst 3 personskadeuheld. 

Indsats 

Samlet vil kommunens fokuserede indsats mod at undgå trafikuheld ske ved til-

tagstyper som: 

› Punktvise ombygninger for at fjerne udpegede uheldsbelastede steder 

› Generelle tematiltag på vejnettet via trafiksikkerhedsinspektion og opfølgende 

forbedringer af kurver, faste genstande, skiltning, belysning, mv. 

› Information og kampagner 

› Samarbejde med politi om kontrol. 

Effektvurdering 

Indsatsområdet trafiksikkerhed er et vigtigt element i at kunne nå målet om at 

mindske antallet af personskader pr. år pr år fra 21 til ca. det halve i år 2020. 

For de særligt uheldsbelastede steder skønnes ud fra generelle erfaringer, at om-

bygninger kan føre til en effekt på mellem 20% og 50%. 

 Effekten af trafiksikkerhedsinspektion afhænger af de tiltag, der ender med at blive 

etableret, men skønnes på baggrund af generelle erfaringer at være fra meget små 

til op mod 75 %6. 

Også andre af kommunens aktiviteter, herunder de øvrige indsatser i denne hand-

lingsplan samt kommunens generelle arbejde med drift, anlæg af nye veje mv vil 

positivt påvirke trafiksikkerheden. Endelig er det vigtigt at nævne, at den kommu-

nale indsats sandsynligvis ikke alene vil kunne føre til at opfylde målet. Også øvri-

ge indsatser, som f.eks. biler med større passiv sikkerhed, politiets kontrol mv vil 

bidrage. 

Effekten af et sparet uheld er naturligvis færre menneskelige omkostninger, men 

også samfundsøkonomiske besparelser. De officielle omkostninger ved trafikuheld 

er følgende (2014 priser, kilde: Vejdirektoratet 2015)7: 

Personrelaterede omkostninger pr dræbt      19.454.976 kr. 

                                                      
6 Trafiksikkerhetshåndboken. TØI 2012. 
7 Priserne er markedspriser, og der tages udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning af de 

samfundsøkonomiske omkostninger. Omkostningerne opgøres ud fra personrelaterede om-

kostninger i forbindelse med hospitalsophold, beredskab i forbindelse med uheldet, produk-

tionstab etc. Omkostninger til revalidering og langtidspleje er til gengæld ikke medregnet. Et 

skønsmæssigt velfærdstab er inkluderet. Velfærdstabet er udtryk for en række omkostninger 

i form af lidelser og afsavn, som ikke har umiddelbar markedsværdi. 
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Personrelaterede omkostninger pr. rapporteret personskade:    2.695.096 kr. 

Materielskadeomkostninger pr. rapporteret trafikuheld:       725.324 kr. 

En relativ stor del af omkostningerne er direkte relateret til det offentliges udgifter, 

hvor kommunens andel (jf tidligere omtalte kilde) er sat til at være ca. 1 mio kr pr 

rapporteret personskade.  

6.2 Tryghed 

Fodgængere og cyklister kan godt opleve utryghed, selvom der på en strækning 

eller i et kryds ikke er registreret uheld. 

Status 

Kommunen har samlet alle borgerhenvendelser om oplevede trafikale problemer, 

der er modtaget de senere år. De fleste kommentarer drejer sig om konkrete ste-

der og om emner som: 

› Bilers høje fart 

› Utrygge stikrydsninger af veje 

› Utryghed på grund af smalle veje. 

Tiltag 

Kommentarerne er gennemgået, og kommunen har opstillet tiltag, hvor det er ble-

vet vurderet muligt og nyttigt. Tiltagene er i høj grad større og mindre ombygninger, 

forbedret eller ny afmærkning og mere driftsorienterede forbedringer som ajourfø-

ring af vedligeholdsstanden af f.eks. belægning og beskæring af buske mv. Tilta-

gene er nævnt i bruttolisten i kapitel 7. 

Effektvurdering 

Tiltagene forventes for det første at medvirke til at forebygge uheld på steder, hvor 

der måske ikke endnu er registreret uheld, men hvor der ellers ville kunne ske 

uheld. For det andet vil tiltagene forholde sig til de af borgere oplevede problemer 

og på den måde bidrage til at mindske utrygheden især for cyklister og fodgænge-

re. 

6.3 Skoleveje 

Skoleelever færdes mere end andre borgere som fodgængere og cyklister. De er 

samtidig de mest sårbare og mindst erfarne trafikanter. Desuden har mange skole-

elever en relativ kort vej til skole, som gør det muligt enten at gå eller cykle dertil. 

Endelig viser forskning vigtigheden af, at børn er fysisk aktive. Det stimulerer og 

forbedrer indlæringsevne samt forebygger senere helbredsproblemer. 

Kommunen har derfor mange gode grunde til at gøre skoleveje til et særligt ind-

satsområde. Det drejer sig om at motivere så mange som muligt til at gå eller cykle 

og herunder at tilbyde sikre og trygge skoleveje. 
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Status 

I efteråret 2015 deltog elever i 3. – 9. klasser på alle kommunens skoler (folkesko-

ler og privatskoler) i en analyse af transportvaner og deres oplevelse af tryghed.8 

Rigtig mange elever deltog. Der kom svar fra ca. 70 procent og svarene fordelte 

sig rimeligt på alle klassetrin og skoler. Resultatet viste, at over halvdelen (ca. 56 

procent) altid enten går eller cykler. Desuden er der yderligere 21 procent, der 

veksler mellem at gå, cykle eller blive kørt i bil med kollektiv trafik. 

Eleverne blev også spurgt om, hvor meget de bruger cyklen generelt. Her viser 

tallene, at næsten 80 procent bruger cyklen mindst en gang om ugen. 

Endelig har eleverne udpeget problematiske steder på deres skolevej. De over 300 

udpegninger er indgået i overvejelser om tiltag og ligeledes drøftet med repræsen-

tanter for skolerne. 

De hyppigste årsager til oplevede problemer var: 

› Bilerne kører hurtigt (over 30 procent) 

› Mange biler (over 15 procent) 

› Svært at krydse vejen (over 5 procent) 

› Svært at se bilerne (over 5 procent) 

› Mangler cykelsti (over 5 procent). 

Desuden har eleverne peget på for smalle veje, at andre cyklister kører for hurtigt, 

dårlig belysning, manglende fortove og mange knallerter. 

Resultaterne er anvendt i denne handlingsplan og er desuden tilgængelige for hver 

af skolerne i deres fremtidige indsats for at forbedre skolevejene. 

Tiltag 

For hver af skolerne har de drøftede problemer og forslag til konkrete forbedringer i 

næroplandet til skolerne ført til opstilling af tiltag. Tiltagene er nævnt i bruttolisten i 

kapitel 7. 

Desuden vil kommunen fortsat løbende opretholde et frugtbart samarbejde med 

skoler og politi for at drøfte problemer og tiltag for at imødegå dem. Det kan både 

være små konkrete fysiske problemer eller problemer, som tackles bedst med 

kampagner, information eller kontrol. 

Effektvurdering 

Tiltagene forholder sig til de af skoler og elever oplevede problemer, og vil på den 

måde bidrage til at mindske skoleelevers utryghed. Dermed er håbet også, at flere 

elever får lov til eller lyst til selv at færdes til skole, hvilket mindsker antallet af biler 

ved skolerne og dermed også den oplevede utryghed for mange elever. 

                                                      
8 Analysen er beskrevet i et arbejdsnotat udarbejdet for Faxe Kommune af COWI. 
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7 Bruttoliste - mulige tiltag 2017 – 2020 

Arbejdet med handleplanen har ført til udpegning af en bruttoliste med mulige tiltag 

på veje og stier inden for de opstillede indsatsområder. Listen er blevet brugt som 

udgangspunkt for en udpegning af tiltag, som er beskrevet i kapitel 8. 

For hvert tiltag er nævnt, hvilket indsatsområde de hører til, og hvad baggrunden 

for opstilling af tiltag er. 

Geografi Sted Indsatsom-

råde(r) 

Tiltagstype Baggrund 

Hele kommu-

nen 

Mindre byer Tryghed For høj fart gennem mindre byer. 

Tiltag: Evt. byporte (kun i byer med byzonetavle), skil-

tede anbefalede hastigheder mv. efter inspektion af 

hver by.  

Borgerkommen-

tarer 

Hele kommu-

nen 

Steder med sko-

lepatruljer 

Skoleveje Skolepatruljeblink med A22 tavle Skolevejsanalyse 

Hele kommu-

nen 

- Trafiksikker-

hed 

Kampagner, som defineres årligt Uheldsanalyse 

Hele kommu-

nen 

- Trafiksikker-

hed 

Samarbejde med politiet om kontrol Uheldsanalyse 

Hele kommu-

nen 

- Trafiksikker-

hed 

Inspektion og opfølgende forbedringer af kurver, faste 

genstande, skiltning, belysning, mv. 

Uheldsanalyse 

Dalby Sneholmgårds-

vej, stikrydsning 

Skoleveje Stikrydsning utryg for skoleelever. Borgere peger på 

høj fart også ud for ældrecenter ved Lindevangsvej. 

Tiltag: Støtteheller ved stikryds og evt. fartdæmpninger 

ud for ældrecenter. 

Borgerkommen-

tarer, Skolevejs-

analyse 

Dalby Vordingborgvej / 

Karisevej 

Tryghed Høj fart giver utryghed 

Tiltag: Ombygning af kryds med midterheller for at 

sænke bilers fart og støtte en tryg krydsning, evt. med 

fodgængerovergang. 

Borgerkommen-

tarer 

Faxe Gl. Strandvej / 

Schjølersvej 

Skoleveje Uheldig stikrydsning på Schjølersvej ved varmecentral. 

Krydset Gl. Strandvej / Schjølersvej er udfordrende for 

cyklister. 

Tiltag: Flytte sti (kort strækning) ud langs Gl. Strandvej 

og nedlægge nuværende sti bag varmecentral. Evt. 

forbedret afmærkning med blåt cykelfelt. 

Borgerkommen-

tarer, Skolevejs-

analyse 
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Geografi Sted Indsatsom-

råde(r) 

Tiltagstype Baggrund 

Faxe Ny Strandvej Skoleveje Stikrydsninger ved Schjølersvej og Koralvej er utrygge. 

Tiltag: Sløjfe krydsning ved Koralvej og etablere fod-

gængerovergang på hævet flade ved Schjølersvej. 

Skolevejsanalyse 

Faxe Rådhusvej Skoleveje Skoleelever krydser vejen mange steder, hvilket gør 

det svært at sikre dem ordentligt og oversigtsforhold er 

dårlige ved sideveje 

Tiltag: Bl.a. skal oversigt gøres bedre. Der følges op 

med tællinger af elever og derefter udpegning af muli-

ge tiltag for bedre krydsning. 

Skolevejsanalyse 

Faxe Gl. Strandvej Skoleveje SFO tilknyttet Rolloskolen ligger på Gl. Strandvej og 

evt. behov for direkte sti gennem grønt område. 

Tiltag: Der er sti/fortov langs vejene, men evt. fældning 

af træer for at forbedre fortov og oversigt. 

Skolevejsanalyse 

Faxe Præstøvej / Råd-

husvej 

Trafiksikker-

hed 

Dårlig oversigt, svær at krydse mv. Også udpeget som 

uheldsbelastet sted. 

Tiltag: Signalkryds eller rundkørsel 

Uheldsanalyse, 

Borgerkommen-

tarer, Skolevejs-

analyse 

Faxe Rønnedevej - 

Torvegade 

Tryghed I tidligere plan angivet repetitionstavler med 30 km/t på 

strækningen. 

Behovet vurderes med hastighedsmålinger. Derefter 

stillingtagen til evt. supplerende tavler 

Tidligere plan 

Faxe Lade-

plads 

Faxevej / Danne-

brogsvej 

Skoleveje Uheldig parkering/afsætning af elever meget tæt på 

krydset. 

Tiltag: Evt. p-forbud på Dannebrogsvej, samt opstram-

ning af geometri i sydsiden af krydset.  

Skolevejsanalyse 

Faxe Lade-

plads 

Faxevej / Faxe 

Havnevej 

Skoleveje Krydsende cyklister på trafikeret vej. 

Tiltag: Fortsætte dobbeltrettet sti på Faxe Havnevej 

mod syd til stitunnel under banen.  Forbedre tryghed 

ved krydsning ved Faxevej med lokal hastighedsgræn-

se på Faxe Havnevej 

Skolevejsanalyse 

Faxe Lade-

plads 

Faxe Havnevej / 

Hovedgaden 

Tryghed Især problematisk i sommerperiode, mange besøgen-

de, problemer med fodgængerkrydsninger. 

Tiltag: Undersøge muligheden for støtteheller og fod-

gængerovergange 

Borgerkommen-

tarer 

Haslev Bækvej, adgang 

til Nordskovsko-

len 

Skoleveje Bækvej har lastbiler parkeret, der spærrer cykelbane. 

Samtidig er der mulighed for bedre afsætningsplads for 

elever i bil ved hallen. 

Tiltag: Kontrol af parkering langs vejen. 

Skolevejsanalyse 

Haslev Maglemosevej, 

adgang til Nord-

skovskolen 

Skoleveje Maglemosevej har mange biler med afsætning af ele-

ver og samtidig cyklende elever. 

Tiltag: Biler bør benytte Bækvej i stedet for. Evt. forbud 

mod kørsel nord for Peberkildevej og justeret afmærk-

ning / vigepligtsforhold her.  

Skolevejsanalyse 

Haslev Vestre Ring-

vej/Lysholm Allé 

Trafiksikker-

hed 

4 uheld (heraf 1 personskadeuheld) og 1 ekstrauheld. 

Ingen borgerkommentarer, men en skoleelev. 

Tiltag: Signalet kan måske gøres mere tydelig med 

opsætning af flere signaler. Fodgængerfelt i nordligt 

ben kan overvejes 

Uheldsanalyse, 

Borgerkommen-

tarer 
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Geografi Sted Indsatsom-

råde(r) 

Tiltagstype Baggrund 

Haslev Bråbyvej og Jens 

Chr. Skous Vej 

Skoleveje Forbedringsprojekt med stier på Jens Chr. Skous Vej 

er under udarbejdelse. Forslag om stier på Bråbyvej 

indgår i Stiplan. 

Tiltag: Ingen yderligere 

Skolevejsanalyse 

Haslev Lysholm Allé / 

Bækvej 

Skoleveje Dårlige krydsningsforhold for skoleelever 

Tiltag: Forbedret stikrydsning med signalreguleret fod-

gængerovergang på østsiden af Bækvej 

Skolevejsanalyse 

Haslev Lysholm Allé / 

Maglemosevej 

Skoleveje Dårlige krydsningsforhold for skoleelever 

Tiltag: Forbedret stikrydsning med signalreguleret fod-

gængerovergang på vestsiden af Maglemosevej 

Skolevejsanalyse 

Haslev Lysholm Allé 

mellem Bækvej 

og Maglemosevej 

Skoleveje Oplevet utryghed. 

Tiltag: Cykelbaner undersøges for at vurdere om der er 

tilstrækkelig plads 

Skolevejsanalyse 

Haslev Ringstedvej, 

kryds tæt på 

banen 

Skoleveje 

Vejnet 

Både oplevede skolevejsproblemer og fremkommelig-

hedsproblem. Projekt i 2016 med justering af signal-

kryds rettet især mod bedre fremkommelighed. 

Tiltag: På længere sigt evt. udvidelse af vejareal til 

etablering af cykelstier og evt. fodgængerovergange i 

alle ben i krydsene 

Skolevejsanalyse 

Haslev Sofiendalsvej / 

Jernbanegade 

Skoleveje Utrygt, tvivl om vigepligtsforhold. 

Tiltag: Evt. opstramning af afmærkning. Evt. yderligere 

tiltag skal vurderes i sammenhæng med øvrig omdan-

nelse af Jernbanegade 

Skolevejsanalyse 

Haslev Stationsvej / 

Nørregade 

Skoleveje Utrygt sted for skoleelever. 

Tiltag: Evt. forbedring af fodgængerovergang med rød 

hævet flade, som kan forlænges forbi Nørregade. Vur-

deres i sammenhæng med områdefornyelsesprojekt 

for området. 

Skolevejsanalyse 

Haslev Stikryds syd for 

boldbaner ved 

Sofiendalskolen 

Skoleveje Dårlig oversigt og hurtigt kørende cykler/knallerter. 

Tiltag: Afmærkning med tydelige vigepligtsforhold. 

Skolevejsanalyse 

Haslev Torvegade / 

Temstrupvej / 

Østergade 

Skoleveje Lidt rodet udseende. 

Tiltag: Udbedring af belægning, herunder især arealer 

ved overkørsler 

Skolevejsanalyse 

Haslev Troelstrupvej / 

Lædalen 

Skoleveje Problemer med, at cyklister ikke overholder vigepligt. 

Tiltag: Bomme ved stiudmunding 

Skolevejsanalyse 

Haslev Troelstrupvej / 

Skolegade / 

Søndergade 

Skoleveje Utrygt kryds. 

Tiltag: Den hævede flades virkning kan forstærkes 

med rød belægning.  

Skolevejsanalyse 

Haslev Troelstrupvej / 

Testrupvej 

Skoleveje Utrygt for skoleelever 

Tiltag: Blåt cykelfelt med symboler i begge retninger 

Skolevejsanalyse 

Haslev Bregentvedvej / 

Kirkepladsen / 

Gammel By 

Trafiksikker-

hed 

Udpeget som særligt uheldsbelastet 

Tiltag: Der kan evt. etableres venstresvingsfaser i sig-

nalkrydset 

Uheldsanalyse 
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Geografi Sted Indsatsom-

råde(r) 

Tiltagstype Baggrund 

Haslev Jernbanegade Trafiksikker-

hed 

Udpeget som særligt uheldsbelastet sted. Lang stræk-

ning, en del uheld især ved kryds og nogle med lette 

trafikanter. 

Tiltag: Vurderes i sammenhæng med projekt om om-

bygning af Jernbanegade. 

Uheldsanalyse, 

Borgerkommen-

tarer, Skolevejs-

analyse 

Haslev Ny Ulsevej / Gis-

selfeldvej 

Trafiksikker-

hed 

Udpeget som særligt uheldsbelastet sted, et stort og 

uoverskueligt kryds. 

Tiltag: Signalregulering eller rundkørsel kan overvejes. 

Alternativt kan der opsættes variable tavler på Ny Ul-

sevej, der advarer trafikanterne hvis der er sidevejstra-

fik og samtidig nedsætter hastighedsgrænsen til 50 

km/t. 

Uheldsanalyse, 

Skolevejsanalyse 

Haslev Ringstedvej Tryghed I tidligere plan omtalt forbedret afmærkning, fx. rød 

markering af cykelbaner og belysning nord for Slagteri-

vej. 

Tiltag: Skiltning saneres. Muligheder for rød markering 

af cykelbaner undersøges 

Tidligere plan 

Haslev Teestrupvej i 

byzone 

Tryghed Mangler belysning. 

Tiltag: Belysning gennemgås og forbedres 

Borgerkommen-

tarer 

Haslev Tingvej / Vester-

gade / Sønder-

gade 

Tryghed Mange biler, høj fart, mange krydsende cyklister. Tra-

fiktælling viser dog ikke høj fart. 

Tiltag: Evt. ændre farve på belægning for at skærpe 

opmærksomhed 

Borgerkommen-

tarer, Skolevejs-

analyse 

Jyderup Jyderupvej Tryghed Høj fart i kurve i Jyderup. 

Tiltag: Skiltet hastighed på 50 km/t 

Borgerkommen-

tarer 

Karise Køgevej Tryghed Borgerkommentar om farlig vej. Skolevejskommentar 

om, at det er vanskeligt at krydse mellem Kildevej og 

Bredgade, selvom der her allerede er hævet flade i et 

af to kryds. 

Tiltag: Forlænge hævet flade til begge sideveje. Sup-

plerende belysning ved hævet flade. 

Borgerkommen-

tarer, Skolevejs-

analyse 

Roholte - Vind-

byholt 

Vindbyholtvej Tryghed Høj fart gennem Roholte og Vindbyholt 

Tiltag: En serie af fartdæmpende bump 

Borgerkommen-

tarer 

Rønnede Vordingborgvej 

nord for Rønnede 

 Strækning nord for Rønnede ved Ny Ulsevej udpeget 

som særligt uheldsbelastet. Også nævnt i tidligere 

plan. 

Tiltag: Ingen oplagte forbedringsmuligheder. Der gen-

nemføres trafiksikkerhedsinspektion på en længere 

strækning af Vordingborgvej. 

Uheldsanalyse 

Rønnede Sti langs Lyngvej Skoleveje Utrygge krydsninger af veje og dårlig oversigt. 

Tiltag: Forbedring af stikrydsning ved Grunderupvej og 

af stirute på Lyngvej (steler står uheldigt, belægning 

repareres, belysning forbedres) 

Skolevejsanalyse 

Rønnede Dyssevej Tryghed Høj fart. 

Tiltag: Kommunen har planlagt projekt med fartdæmp-

ning med 5 bump og blive en 40 km/t zone. 

Borgerkommen-

tarer, Skolevejs-

analyse 
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Geografi Sted Indsatsom-

råde(r) 

Tiltagstype Baggrund 

Rønnede Gl. Næstvedvej Tryghed For høj fart, tung trafik, ingen fortov.  

Tiltag: Vejen nedklassificeres og lukkes for gennem-

kørsel undtagen bustrafik Hvis nødvendig en bussluse 

øst for Symbiosen. 

Borgerkommen-

tarer 

Teestrup Teestrupvej / 

Henriettelundsvej 

Tryghed I tidligere plan indgik differentieret hastighed på 70 

km/t i kurve, afmærkning mv., støttehelle ved Henriet-

telundsvej. 

Tiltag: Evt. støtteheller ved stikrydsning, men kræver 

nærmere analyser af pladsproblemer. 

Tidligere plan 

Terslev Terslev Bygade / 

Årløsevej 

Skoleveje Minirundkørslen opleves utryg. 

Tiltag: Evt. foranstaltninger, der sænker bilers fart frem 

mod krydset. 

Skolevejsanalyse 

Terslev Terslev Skole Skoleveje Opleves utrygt, især 90 graders sving ved skolen 

Tiltag: Forbedre afmærkning af dobbeltrettet sti mod 

Terslev. 

Borgerkommen-

tarer, Skolevejs-

analyse 

Terslev Terslev Skolevej 

/ Tøpkildevej 

Skoleveje Svært at færdes for cyklister ved busstop nord for 

krydset. 

Tiltag: Cykelfelt med brede brudte kantlinjer med cy-

kelsymboler for cyklister mod nord. 

Skolevejsanalyse 

Åbent land vest Kirkevej mellem 

Teestrup og 

Skuderløse 

Trafiksikker-

hed 

Borgerkommentarer om utryghed samt flere uheld. 

Tiltag: Inspektion for potentielle mindre forbedringer 

udover særligt tiltag i krydset Teestrupvej / Testrup 

Bygade / Henriettelundsvej nævnt tidligere 

Uheldsanalyse, 

Borgerkommen-

tarer 

Åbent land vest Ringstedvej mel-

lem kommune-

grænse og Has-

lev 

Trafiksikker-

hed 

Borgerkommentarer om utryghed med høj fart og van-

skelige kryds samt flere uheld. 

Tiltag: Inspektion for potentielle mindre forbedringer, 

som f.eks. fartdæmpninger, helleanlæg, kanaliseringer 

ved kryds mv.  

Uheldsanalyse, 

Borgerkommen-

tarer 

Åbent land vest Skuderløsevej Tryghed Borgerkommentar om høj fart – ingen sti på vestligste 

del mod Skuderløse 

Tiltag: Evt 2 minus 1 vej eller forlængelse af dobbeltret-

tet sti. 

Borgerkommen-

tarer 

Åbent land vest Køgevej gennem 

Freerslev 

Tryghed Borgerkommentar om eksempler på hasarderede 

overhalinger. 

Tiltag: Tavler med forbud mod overhaling. 

Borgerkommen-

tarer 

Åbent land øst Karisevej mellem 

Dalby og Karise 

Skoleveje Utryg strækning. 

Tiltag: På længere sigt evt. cykelsti. Dette overvejes i 

Stiplan 

Skolevejsanalyse 

Åbent land øst Præstøvej mel-

lem Faxe Havne-

vej og kommu-

negrænse 

Vejnet På den sydligste del er der mange cyklister i sommer-

halvåret og vejen er primært adgang til lokale rejsemål 

langs strækningen. ÅDT er ud fra november tælling i 

2015 beregnet til ca. 1.500 på sydligste del (den dels-

trækning, hvor også den nationale cykelrute går) efter 

etablering af 2 minus 1 vej og lokalt 60 km/t. Målt gnsn. 

fart er 64 km/t, 85% fraktil er 74 km/t. Sandsynligvis en 

del mere trafik i sommerperioden. 

Vejen er nedklassificeret. Evt. kan suppleres med for-

bud mod lastbilkørsel. 

Vejnet 
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En række andre steder er blevet vurderet på baggrund af bl.a. borgerhenvendel-

ser, men hvor det ikke er fundet muligt eller nyttigt at foreslå tiltag. Disse er vist i 

Bilag A. 

For skoleveje er desuden drøftet forslag til tiltag på skolernes arealer. Disse tiltag 

behandles særskilt uden for trafikhandlingsplanen, men er vist i Bilag B 
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8 Udpegede tiltag 

Bruttolistens tiltag er gennemgået og vurderet som baggrund for at udpege konkre-

te tiltag for en fire års periode. 

Udpegningen er baseret på en samlet vurdering af følgende forhold: 

› Hvert tiltags mulighed for at bidrage til at opfylde de opstillede mål i kapitel 2: 

› Trafiksikkerhed (færre personer skal komme til skade) 

› Tryghed (skal forbedre fodgængere og cyklisters tryghed) 

› Skoleveje (skal bidrage til understøtte elevers cykling eller gang, herun-

der især trygheden). 

› Hvert tiltags omkostning i forhold til dets forventede effekter og bidrag til 

målopfyldelse. 

› Særlig vægt på tiltag, som vurderes at have en direkte effekt på antal tilska-

dekomne personer. 

Forslaget er udmøntet i to prioriterede lister: 

› Trafiksikkerhed 

› Tryghed. 

Omfanget af tiltag i de to lister er tilpasset de forventede årlige budgetter. Omkost-

ningstunge tiltag i bruttolisten, som ikke kan gennemføres inden for de foreliggen-

de budgetrammer, er samlet i sin egen liste i Bilag D. Listen vil indgå særskilt i 

kommunens vurderinger i den fremadrettede planlægning. 

Det samlede forslag til en prioritering vil desuden løbende blive afstemt efter kom-

munens budgetlægning de kommende fire år. 

Trafiksikkerhed 

Bruttolisten omfatter tiltag på konkrete steder målrettet trafiksikkerhed og forslag til 

trafiksikkerhedsinspektion på en række strækninger og efterfølgende tiltag som 

f.eks. forbedringer af skilte og afmærkning.  

For trafiksikkerhed prioriteres efter følgende princip: 
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› Gruppe 1: Tiltag på de særligt uheldsbelastede steder prioriteres højest. 

› Gruppe 2: Tiltag med inspektion og efterfølgende små forbedringer samt 

kampagner prioriteres næsthøjest. 

› Gruppe 3: Øvrige tiltag rettet mod trafiksikkerhed prioriteres ud fra ressource-

muligheder. De opstillede overslag er meget foreløbige og variationer i priser 

for udførelse kan evt. føre til muligheder for at gennemføre flere projekter, 

som i givet fald kan være fra denne gruppe. 

Tryghed 

Tiltag rettet mod at forbedre trygheden dækker et bredt spekter af både relativt bil-

lige og dyre tiltag, hvor det desuden kan være vanskeligt at vurdere størrelsesor-

denen af effekter. 

Bruttolisten omfatter udpegede konkrete tiltag ud fra skolevejsanalysen og borger-

kommentarer. 

For tryghed prioriteres efter følgende princip: 

› Gruppe 1: Tiltag udpeget ud fra både skolevejsanalyse og borgerkommentarer 

prioriteres højest.  

› Gruppe 2: Øvrige tiltag udpeget enten ud fra skolevejsanalyser eller borger-

kommentarer prioriteres årligt ud fra skønnet effekt på mindsket uheldsrisiko 

og nærhed til skoler (jo tættere på skoler, jo flere elever formodes at få nytte 

af tiltaget), selvom der i dag ikke er registreret uheld. 

› Gruppe 3: Øvrige tiltag, herunder undersøgelser, prioriteres ud fra ressource-

muligheder. De opstillede overslag er meget foreløbige og variationer i priser 

for udførelse kan evt. føre til muligheder for at gennemføre flere projekter, 

som i givet fald kan være fra denne gruppe. 

Desuden indgår tryghedsfremmende tiltag fra stiplanen i den årlige budgetlægning 

om trafikhandlingsplanen. Med tryghedsfremmende tiltag menes her mindre tiltag, 

som ikke er anlæg af egentlige cykelstier. Det er i højere grad tiltag, der binder 

stiruter sammen i form af f.eks. stikrydsninger, der øger trygheden. 

Oversigt over prioriterede tiltag 

Bilag C viser en oversigt, hvor bruttolisten er sorteret ud fra ovenstående principper 

og tiltagen er vist med anlægsskøn og skøn over effekter på trafiksikkerhed. 
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Bilag A Øvrige vurderede steder 

Denne liste omfatter steder, som er blevet vurderet, og hvor det ikke er fundet muligt eller nyttigt at foreslå 

tiltag. 

Geografi Sted Indsatsom-

råde(r) 

Tiltagstype Baggrund 

Dalby Heeringvej - Borgerkommentar om for høj fart og mange lastbiler. 

Tællinger viser ikke dette, og der er allerede fart-

dæmpninger. 

Borgerkommen-

tarer 

Dalby Bavne Skole Skoleveje Indretning af busstop synes uhensigtsmæssig. 

Ingen brugere har peget på problemer. 

Skolevejsanalyse 

Dalby Karisevej / Bav-

nestræde 

Skoleveje Trafikeret sted med mange skoleelever. 

Der er allerede rød hævet flade og ingen yderligere 

tiltag vurderes rimelige. 

Skolevejsanalyse 

Dalby Karisevej Tryghed Utrygt for cyklister. 

Det er svært at foretage yderligere. 

Borgerkommen-

tarer, skolevejs-

analyse 

Dalby Vordingborgvej Tryghed Manglende fortov mellem husnr. 404 og busstop nord 

herfor. Det vurderes, at busstop syd for Karisevej kan 

benyttes i stedet for. 

Borgerkommen-

tarer 

Faxe Lade-

plads 

Favrbyvej Tryghed Høj fart, svært at krydse vejen. Fartmålinger viser dog 

gnsntl. ca. 40 km/t 

Fartmålinger viser lav fart. Kan holdes under observa-

tion. 

Borgerkommen-

tarer, skolevejs-

analyse 

Haslev Kirsebærvej / 

Østergade 

Skoleveje Dårlig oversigtsforhold for stitrafikanter er påpeget. 

Der er ikke umiddelbart forslag til forbedringer på den-

ne vej, som har lille mængde og langsomt kørende 

biltrafik 

Skolevejsanalyse 

Haslev Præstevænget / 

Frederiksgade 

Skoleveje Uoverskuelig stikrydsning for skoleelever. 

Tiltag: Foreslås ved kryds med Søndergade 

Skolevejsanalyse 

Haslev Teestrupvej ved 

jernbane 

Tryghed Som led i baneprojektet etableres en dobbeltrettet 

cykelsti på tværs af banen. Det giver ny stikrydsning 

øst herfor, som evt. kræver indsats. 

Forbedringer i nuværende projekt skal først realiseres 

og kan evalueres senere. 

Forvaltningen 

Karise Karise Skole Skoleveje Der er igangsat en række forbedringer sammen med 

skolen. 

Skolevejsanalyse 

Karise Møllevej Skoleveje Der er igangsat en række forbedringer sammen med 

skolen. 

Skolevejsanalyse 

Karise Skolegade mv. Skoleveje Der er igangsat en række forbedringer sammen med 

skolen. 

Borgerkommen-

tarer, skolevejs-

analyse 

Karise Bredgade Tryghed Borgerkommentarer om høj fart. 

Evt. tælling for at vurdere effekt af etableret 2 minus 1 

vej 

Borgerkommen-

tarer, skolevejs-

analyse 
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Geografi Sted Indsatsom-

råde(r) 

Tiltagstype Baggrund 

Rønnede Dalgårdsvej Tryghed Borgerkommentar om smal vej og farlige mødesituati-

oner. 

Tiltag: I tidligere plan omtalt hævet flade ved Kong-

stedgårdsvej, men det vurderes ikke nødvendigt 

Borgerkommen-

tarer 

Rønnede Faxevej, øst for 

Rønnede 

 Strækning på ca. 800 m lige øst for byen udpeget som 

særligt uheldsbelastet sted. 

Der er projekt i gang med kanaliseringer og helleanlæg 

i krydsene ved Dalgårdsvej og Lystrupvej, samt anlæg 

af dobbeltrettet cykelsti i den sydlige side af Faxevej. 

Uheldsanalyse 

Rønnede Vordingborgvej Trafiksikker-

hed 

Strækning Ny Næstvedvej til nord for Faxevej udpeget 

som særligt uheldsbelastet. Utryghed oplevet af skole-

elever på grund af høj fart. 

Kryds med Ny Næstvedvej og med Faxevej ombygges 

i 2016. 

Uheldsanalyse, 

borgerkommen-

tarer, skolevejs-

analyse 

Rønnede Dyssevej / Dal-

gårdsvej 

Tryghed "Voldsomt belastet" er en borgerkommentar. 

Trafiktal understøtter ikke dette udsagn. 

Borgerkommen-

tarer 

Rønnede Nymarksvej Tryghed Parkerede biler på fortov tvinger fodgængere ud på 

kørebane. 

Det vurderes at være et lille problem. 

Borgerkommen-

tarer 

Terslev Terslev Tryghed Veje til byen: For høj fart. 

Kommunen er ved at sætte byporte op samt bump ved 

byporte. 

Borgerkommen-

tarer 

Terslev Terslev Skolevej Tryghed Farligt for cyklister på strækning mod Haslev 

Der er cykelsti mellem Terslev og Haslev via Terslev-

vej. 

Borgerkommen-

tarer 

Åbent land vest Moltkesvej mel-

lem Bregentved 

og Haslev by 

Tryghed, 

skolevej 

Oplevet utryghed. 

Kommunen er i gang med projekt, der inkluderer by-

port i Haslev og rød belægning.  

Borgerkommen-

tarer, skolevejs-

analyse 
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Bilag B Tiltag inden for skolernes areal 
Geografi Sted Indsatsom-

råde(r) 

Tiltagstype Baggrund 

Faxe Lade-

plads 

Hylletoft Skole Skoleveje Udvidelse af skolens areal til afsætning af elever Skolevejsanalyse 

Haslev Sofiendalsskolen Skoleveje Belysning ved p-plads og skaterområde Borgerkommen-

tar 

Haslev Nordskovskolen Skoleveje Forbedring af afsætningsplads for elever ved hallen, 

herunder evt. ny adgang fra Bækvej og ensrettet kørsel 

til og fra pladsen  

Skolevejsanalyse 

Haslev Vibeengskolen Skoleveje Problemer med trafik på Søndermarken og dårlig ad-

gang fra Vibeeng Allé. Desuden sammenblanding af 

skoleelever og anden stitrafik forbi skolen. 

Tiltag: Bedre anlæg til afsætning for enden af Sønder-

marken. Ændrede kørselsforhold nord for skolen og 

bedre stiløsninger mellem Vestre Ringvej og skolen, 

herunder bedre afmærkning. 

Borgerkommen-

tarer, skolevejs-

analyse 

Rønnede Møllevangskolen Skoleveje Afsætningsplads opleves utryg. 

Tiltag: Ombygning af plads til afsætning af elever 

Skolevejsanalyse 

Terslev Terslev Skole Skoleveje Problemer med bustrafik på skolens areal. 

Tiltag: Forbedring af manøvreareal for skolebus. 

Skolevejsanalyse 
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Bilag C Oversigt over tiltag i prioriterede grupper 
Geografi Sted Tiltagstype Baggrund Anlægsskøn Anslået reduktion i 

% på uheldsrisiko ** 

Trafiksikkerhed, gruppe 1 

Haslev Jernbanegade Udpeget som særligt uheldsbelastet sted. Lang strækning, en del uheld især ved 

kryds og nogle med lette trafikanter. 

Tiltag: Vurderes i sammenhæng med projekt om ombygning af Jernbanegade. 

Uheldsanalyse, 

Borgerkommentarer, 

Skolevejsanalyse 

- Prissættes ikke her - 

Haslev Vestre Ringvej/ 

Lysholm Allé 

4 uheld (heraf 1 personskadeuheld) og 1 ekstrauheld. Ingen borgerkommentarer, 

men en skoleelev. 

Tiltag: Signalet kan måske gøres mere tydelig med opsætning af flere signaler. 

Uheldsanalyse, 

Borgerkommentarer 

100.000 kr. inkl. analyse 

af signalindstillinger 

10-15% 

Haslev Bregentvedvej / 

Kirkepladsen / 

Gammel By 

Udpeget som særligt uheldsbelastet 

Tiltag: Der kan evt. etableres eftergrønt og andre justeringer i signalkrydset, 

signalanalyse gennemføres som grundlag 

Uheldsanalyse Ca. 100.000 kr for ana-

lyse og opsætning af 

signaler. 

Ca. 33% af venstre-

svingsuheld. 

Trafiksikkerhed, gruppe 2 

Åbent land vest Kirkevej mellem 

Teestrup og Sku-

derløse 

Borgerkommentarer om utryghed samt flere uheld. 

Tiltag: Inspektion for potentielle mindre forbedringer udover særligt tiltag i krydset 

Teestrupvej / Testrup Bygade / Henriettelundsvej nævnt tidligere 

Uheldsanalyse, 

Borgerkommentarer 

Trafiksikkerhedsinspek-

tion 25.000 

0% for inspektion 

10 – 20 % efter at 

tiltag er gennemført 

Åbent land vest Ringstedvej mel-

lem kommune-

grænse og Haslev 

Borgerkommentarer om utryghed med høj fart og vanskelige kryds samt flere 

uheld. 

Tiltag: Inspektion for potentielle mindre forbedringer, som f.eks. fartdæmpninger, 

helleanlæg, kanaliseringer ved kryds mv.  

Uheldsanalyse, 

Borgerkommentarer 

Trafiksikkerhedsinspek-

tion 35.000 kr 

0% for inspektion 

10 – 20 % efter at 

tiltag er gennemført 

Hele kommunen - (kampagner, omfang og karakter vurderes) Uheldsanalyse ? - 

Hele kommunen - Samarbejde med politiet om kontrol Uheldsanalyse ? - 

Hele kommunen - Inspektion og opfølgende forbedringer af kurver, faste genstande, skiltning, be-

lysning, mv. 

Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsinspek-

tion ca. 10.000 pr km 

ekskl. tiltag. 

0% for inspektion 

10 – 20 % efter at 

tiltag er gennemført 
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Trafiksikkerhed, gruppe 3 

Faxe Rønnedevej - Tor-

vegade 

I tidligere plan angivet repetitionstavler med 30 km/t på strækningen. 

Behovet vurderes med hastighedsmålinger. Derefter stillingtagen til evt. supple-

rende tavler 

Tidligere plan, trafik-

sikkerhed 

80.000* 5-10% 

Rønnede Vordingborgvej 

nord for Rønnede 

Strækning nord for Rønnede ved Ny Ulsevej udpeget som særligt uheldsbela-

stet. Også nævnt i tidligere plan. 

Tiltag: Ingen oplagte forbedringsmuligheder. Der gennemføres trafiksikkerheds-

inspektion på en længere strækning af Vordingborgvej. 

Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsinspek-

tion 35.000kr ekskl. 

tiltag. 

0% for inspektion 

10 – 20 % efter at 

tiltag er gennemført 

Tryghed, gruppe 1 

Haslev Tingvej / Vesterga-

de / Søndergade 

Mange biler, høj fart, mange krydsende cyklister. Trafiktælling viser dog ikke høj 

fart. 

Tiltag: Evt. ændre farve på belægning for at skærpe opmærksomhed 

Borgerkommentarer, 

Skolevejsanalyse 

30 - 50.000 kr. 0 – 5% 

Rønnede Dyssevej Høj fart. 

Tiltag: Kommunen har planlagt projekt med fartdæmpning med 5 bump og blive 

en 40 km/t zone. 

Borgerkommentarer, 

Skolevejsanalyse 

200.000* 25% 

Terslev Terslev Skole Opleves utrygt, især 90 graders sving ved skolen 

Tiltag: Forbedre afmærkning af dobbeltrettet sti mod Terslev. 

Borgerkommentarer, 

Skolevejsanalyse 

20 - 30.000 kr. 0 – 5 % 

Tryghed, gruppe 2 

Faxe Ny Strandvej Stikrydsninger ved Schjølersvej og Koralvej er utrygge. 

Tiltag: Sløjfe krydsning ved Koralvej og etablere fodgængerovergang på hævet 

flade ved Schjølersvej. 

Skolevejsanalyse Nedrivning: 40 - 60.000 

kr. 

Ny overgang: Ca. 

130.000 kr 

40% 

Faxe Rådhusvej Skoleelever krydser vejen mange steder, hvilket gør det svært at sikre dem or-

dentligt og oversigtsforhold er dårlige ved sideveje 

Tiltag: Bl.a. skal oversigt gøres bedre. Der følges op med tællinger af elever og 

derefter udpegning af mulige tiltag for bedre krydsning. 

Skolevejsanalyse Evt. ny hævet flade med 

fodgængerovergang: 

120 - 140.000 kr. 

40% 
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Faxe Gl. Strandvej SFO tilknyttet Rolloskolen ligger på Gl. Strandvej og evt. behov for direkte sti 

gennem grønt område. 

Tiltag: Der er sti/fortov langs vejene, men evt. fældning af træer for at forbedre 

fortov. 

Skolevejsanalyse Fældninger ca. 10.000 

kr. + reetablering fortov: 

20.000 kr. 

0 – 5 % 

Faxe Ladeplads Faxevej / Danne-

brogsvej 

Uheldig parkering/afsætning af elever meget tæt på krydset. 

Tiltag: Evt. p-forbud på Dannebrogsvej, samt opstramning af geometri i sydsiden 

af krydset.  

Skolevejsanalyse 30.000 kr. 0 – 5 % 

Faxe Ladeplads Faxevej / Faxe 

Havnevej 

Krydsende cyklister på trafikeret vej. 

Tiltag: Forbedre tryghed ved krydsning ved Faxevej med lokal hastighedsgrænse 

på Faxe Havnevej 

Skolevejsanalyse Nye tavler ca. 7.000 kr. Lokal hastigheds-

grænse: 10% 

Faxe Ladeplads Faxevej / Faxe 

Havnevej 

Krydsende cyklister på trafikeret vej. 

Tiltag: Fortsætte dobbeltrettet sti på Faxe Havnevej mod syd til stitunnel under 

banen, ca. 1,5 km. Overvejes i Stiplan. 

Skolevejsanalyse Indgår i Stiplan Sti: 25% 

Haslev Bækvej, adgang til 

Nordskovskolen 

Bækvej har lastbiler parkeret, der spærrer cykelbane. Samtidig er der mulighed 

for bedre afsætningsplads for elever i bil ved hallen. 

Tiltag: Kontrol af parkering langs vejen. 

Skolevejsanalyse - 0 - 5% 

Haslev Maglemosevej, 

adgang til Nord-

skovskolen 

Maglemosevej har mange biler med afsætning af elever og samtidig cyklende 

elever. 

Tiltag: Biler bør benytte Bækvej i stedet for. Evt. forbud mod kørsel nord for Pe-

berkildevej og justeret afmærkning / vigepligtsforhold her.  

Skolevejsanalyse Nye tavler: 7.000 kr. 

Justeret afmærkning 

10.000 kr 

0 – 5 % 

Haslev Bråbyvej og Jens 

Chr. Skous Vej 

Forbedringsprojektmed stier på Jens Chr. Skous Vej er under udarbejdelse. 

Stier på Bråbyvej er behandlet i Stiplan. 

Tiltag: Ingen yderligere 

Skolevejsanalyse - - 

Haslev Lysholm Allé / 

Bækvej 

Dårlige krydsningsforhold for skoleelever 

Tiltag: Forbedret stikrydsning med signalreguleret fodgængerovergang på østsi-

den af Bækvej 

Skolevejsanalyse 300.000 kr. 25% 
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Haslev Lysholm Allé / 

Maglemosevej 

Dårlige krydsningsforhold for skoleelever 

Tiltag: Forbedret stikrydsning med signalreguleret fodgængerovergang på vest-

siden af Maglemosevej 

Skolevejsanalyse 300.000 kr. 25% 

Haslev Lysholm Allé mel-

lem Bækvej og 

Maglemosevej 

Oplevet utryghed. 

Tiltag: Cykelbaner undersøges for at vurdere om der er tilstrækkelig plads. Tilta-

get indgår også som forbedring i Stiplan. 

Skolevejsanalyse Cykelbane, ca. 100.000 

kr. 

5 - 10% 

Haslev Sofiendalsvej / 

Jernbanegade 

Utrygt, tvivl om vigepligtsforhold. 

Tiltag: Evt. opstramning af afmærkning. Evt. yderligere tiltag skal vurderes i 

sammenhæng med øvrig omdannelse af Jernbanegade 

Skolevejsanalyse 40 - 60.000 kr. 0 – 5 % 

Haslev Stationsvej / Nør-

regade 

Utrygt sted for skoleelever. 

Tiltag: Evt. forbedring af fodgængerovergang med rød hævet flade, som kan 

forlænges forbi Nørregade. Vurderes i sammenhæng med områdefornyelsespro-

jekt for området. 

Skolevejsanalyse Hævet flade 120 - 

140.000 kr.  

40% 

Haslev Stikryds syd for 

boldbaner ved 

Sofiendalskolen 

Dårlig oversigt og hurtigt kørende cykler/knallerter. 

Tiltag: Afmærkning med tydelige vigepligtsforhold. 

Skolevejsanalyse 5.000 kr. 0 – 5 % 

Haslev Torvegade / Tem-

strupvej / Østerga-

de 

Lidt rodet udseende. 

Tiltag: Udbedring af belægning, herunder især arealer ved overkørsler 

Skolevejsanalyse 100 - 200.000 kr. af-

hængig af omfanget. 

0 – 5 % 

Haslev Troelstrupvej / 

Lædalen 

Problemer med, at cyklister ikke overholder vigepligt. 

Tiltag: Bomme ved stiudmunding 

Skolevejsanalyse 40.000 kr 5 - 10% 

Haslev Troelstrupvej / 

Skolegade / Søn-

dergade 

Utrygt kryds. 

Tiltag: Den hævede flades virkning kan forstærkes med rød belægning.  

Skolevejsanalyse 50 - 70.000 kr. 15 - 20% 

Haslev Troelstrupvej / 

Testrupvej 

Utrygt for skoleelever 

Tiltag: Blåt cykelfelt med symboler i begge retninger 

Skolevejsanalyse 30.000 kr. 30% 
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Terslev Terslev Bygade / 

Årløsevej 

Minirundkørslen opleves utryg. 

Tiltag: Evt. foranstaltninger, der sænker bilers fart frem mod krydset f.eks. pude-

bump. 

Skolevejsanalyse Ca. 100.000 kr. 25% 

Terslev Terslev Skolevej / 

Tøpkildevej 

Svært at færdes for cyklister ved busstop nord for krydset. 

Tiltag: Cykelfelt med brede brudte kantlinjer med cykelsymboler for cyklister mod 

nord. 

Skolevejsanalyse 10 - 20.000 kr. 15 - 20% 

Åbent land øst Præstøvej mellem 

Faxe Havnevej og 

kommunegrænse 

På den sydligste del er der mange cyklister i sommerhalvåret og vejen er pri-

mært adgang til lokale rejsemål langs strækningen. ÅDT er ud fra november 

tælling i 2015 beregnet til ca. 1.500 på sydligste del (den delstrækning, hvor 

også den nationale cykelrute går) efter etablering af 2 minus 1 vej og lokalt 60 

km/t. Målt gnsn. fart er 64 km/t, 85% fraktil er 74 km/t. Sandsynligvis en del mere 

trafik i sommerperioden. 

Tiltag: Vejen er nedklassificering i vejhierarki. Nye rutetavler skal opsættes og 

evt. suppleres med forbud mod lastbilkørsel. Evt. forbedringer for lette trafikanter 

på 2 minus 1 vejen syd for Egemosevej med fartdæmpninger ved sideveje. 

Borgerkommentarer, 

Vejnet 

Nye tavler ca. 3.500 pr. 

tavle, i alt ca. 35.000 kr. 

Fartdæmpninger ca. 

300.000 kr 

5- 10 

Faxe Ladeplads Faxe Havnevej / 

Hovedgaden 

Især problematisk i sommerperiode, mange besøgende, problemer med fod-

gængerkrydsninger. 

Tiltag: Undersøge muligheden for støtteheller og fodgængerovergange 

Borgerkommentarer 100 – 200.000 kr. 25% 

Haslev Teestrupvej i byzo-

ne 

Mangler belysning. 

Tiltag: Belysning gennemgås og forbedres 

Borgerkommentarer 100 – 200.000 kr. 30 - 40% 

Jyderup Jyderupvej Høj fart i kurve i Jyderup. 

Tiltag: Skiltet hastighed på 50 km/t 

Borgerkommentarer 10.000 kr. 10 – 20% 

Roholte - Vindbyholt Vindbyholtvej Høj fart gennem Roholte og Vindbyholt 

Tiltag: En serie af fartdæmpende bump. 

Borgerkommentarer Ca. 200.000 kr. 25% 
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Rønnede Gl. Næstvedvej For høj fart, tung trafik, ingen fortov.  

Tiltag: Vejen nedklassificeres og lukkes for gennemkørsel undtagen bustrafik. 

Hvis nødvendigt en bussluse øst for Symbiosen. 

Borgerkommentarer 10.000 kr. for lukning 

med blomsterkummer 

og uden vendeplads. 

Bussluse: ?? 

75 - 100% 

Åbent land vest Skuderløsevej Borgerkommentar om høj fart – ingen sti på vestligste del (ca. 1,4 km) mod Sku-

derløse 

Tiltag: Evt. 2 minus 1 vej eller forlængelse af dobbeltrettet sti. 

Borgerkommentarer 2 minus 1 vej: 200.000 

kr ekskl. fartdæmpning. 

25%, kilde VD 

Åbent land vest Køgevej gennem 

Freerslev 

Borgerkommentar om eksempler på hasarderede overhalinger. 

Tiltag: Tavler med forbud mod overhaling. 

Borgerkommentarer 10.000 kr. 10 – 20% 

Tryghed, gruppe 3 

Hele kommunen Steder med skole-

patruljer 

Skolepatruljeblink med A22 tavle. Skolevejsanalyse Hvert sted max 100.000 

kr. ekskl. evt. belysning. 

5 - 10% 

Hele kommunen Mindre byer For høj fart gennem mindre byer. 

Tiltag: Evt. byporte (kun i byer med byzonetavle), skiltede anbefalede hastighe-

der mv. efter inspektion af hver by.  

Borgerkommentarer Pr by 50 - 100.000 kr 0 – 10% 

Rønnede Sti langs Lyngvej Utrygge krydsninger af veje og dårlig oversigt. 

Tiltag: Forbedring af stikrydsning ved Grunderupvej og af stirute på Lyngvej (ste-

ler står uheldigt, belægning repareres, belysning forbedres) 

Skolevejsanalyse Steler: 10.000 kr. 

Belægning: afhænger af 

omfanget. 

Belysning: afhænger af 

omfanget  

0 – 5 % 

Åbent land øst Karisevej mellem 

Dalby og Karise 

Utryg strækning. 

Tiltag: På længere sigt evt. cykelsti. Overvejes i Stiplan 

Skolevejsanalyse Indgår i Stiplan 50% for cykel/ knal-

lertulykker 
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Dalby Sneholmgårdsvej, 

stikrydsning 

Stikrydsning utryg for skoleelever. Borgere peger på høj fart også ud for ældre-

center ved Lindevangsvej. 

Tiltag: Støtteheller ved stikryds og evt. fartdæmpninger ud for ældrecenter. 

Borgerkommentarer, 

Skolevejsanalyse 

Støttehelle med vejud-

videlse ca. 0,6 mio. kr. 

Fartdæmpning med 

bump, ca. 60.000 kr. 

25% 

Dalby Vordingborgvej / 

Karisevej 

Høj fart giver utryghed. 

Tiltag: Ombygning af kryds med midterheller for at sænke bilers fart og støtte en 

tryg krydsning, evt. med fodgængerovergang. 

Borgerkommentarer 300 -  500.000 kr. 25% 

Faxe Gl. Strandvej / 

Schjølersvej 

Uheldig stikrydsning på Schjølersvej ved varmecentral. Krydset Gl. Strandvej / 

Schjølersvej er udfordrende for cyklister. 

Tiltag: Flytte sti (kort strækning 160 m) ud langs Gl. Strandvej og nedlægge nu-

værende sti bag varmecentral. Evt. forbedret afmærkning med blåt cykelfelt. 

Borgerkommentarer, 

Skolevejsanalyse 

500 - 600.000 kr. 0 - 5% 

Faxe Præstøvej / Råd-

husvej 

Dårlig oversigt, svær at krydse mv. Også udpeget som uheldsbelastet sted. 

Tiltag: Signalkryds eller rundkørsel. Signalregulering vurderes umiddelbart som 

den bedste løsning. 

Uheldsanalyse, 

Borgerkommentarer, 

Skolevejsanalyse 

Signalkryds 1,5 mio. kr. Signal: 33% 

Haslev Ny Ulsevej / Gis-

selfeldvej 

Udpeget som særligt uheldsbelastet sted, et stort og uoverskueligt kryds. 

Tiltag: Signalregulering eller rundkørsel kan overvejes. Signalregulering vurderes 

til at have størst effekt i forhold til omkostning. 

Uheldsanalyse, 

Skolevejsanalyse 

Signal: ca. 1,5 mio kr Signal: 33% 

Haslev Ringstedvej, kryds 

tæt på banen 

Både oplevede skolevejsproblemer og fremkommelighedsproblem. Projekt i 

2016 med justering af signalkryds rettet især mod bedre fremkommelighed. 

Tiltag: På længere sigt evt. udvidelse af vejareal til etablering af cykelstier og evt. 

fodgængerovergange i alle ben i krydsene 

Skolevejsanalyse Ca. 0,6 mio. kr. Cykelsti i kryds: 0% 

Fodgængerovergang 

i kryds: 25% 

Haslev Ringstedvej I tidligere plan omtalt forbedret afmærkning, f.eks. rød markering af cykelbaner 

og belysning nord for Slagterivej. 

Tiltag: Skiltning saneres. Muligheder for rød markering af cykelbaner undersøges 

Tidligere plan, trafik-

sikkerhed 

650.000 kr 5-10% 
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Karise Køgevej Borgerkommentar om farlig vej. Skolevejskommentar om, at det er vanskeligt at 

krydse mellem Kildevej og Bredgade, selvom der her allerede er hævet flade i et 

af to kryds. 

Tiltag: Forlænge hævet flade (ca 70 m) til begge sideveje. Supplerende belys-

ning ved hævet flade. 

Borgerkommentarer, 

Skolevejsanalyse 

300 - 500.000 kr. 10 - 15% 

Teestrup Teestrupvej / Hen-

riettelundsvej 

I tidligere plan indgik differentieret hastighed på 70 km/t i kurve, afmærkning mv., 

støttehelle ved Henriettelundsvej. 

Tiltag: Evt. støtteheller ved stikrydsning, men kræver nærmere analyser af 

pladsproblemer. 

Tidligere plan, trafik-

sikkerhed 

570.000 kr Støttehelle: 20% 

 


