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 Side 2 Trafikhandlingsplan 2021-2024 – Uheldsanalyse og borgerhenvendelser Via Trafik 

1 Gennemgang af borgerhenvendelser 
Som et led i udarbejdelsen af Trafikhandlingsplan 2021-2024 for Faxe Kommune er der foretaget 
en samlet gennemgang af de borgerhenvendelser, som forvaltningen har modtaget fra primo 
2017 til primo 2020, og som Faxe Kommunes Center for Plan & Miljø har fundet relevante for 
Trafikhandlingsplanen. I forbindelse med gennemgangen er der indhentet en række baggrunds-
data for lokaliteten, som f.eks. politiregistrerede trafikuheld, hastighedsmålinger, trafikmæng-
der o.l. Henvendelserne fordeler sig geografisk over det meste af kommunen. 
 
Hver henvendelse er vurderet i forhold til, om den giver anledning til udpegning af et nyt projekt, 
ændring af et projekts prioritering eller anden opfølgning, som f.eks. udbedring i forbindelse 
med løbende drift og vedligehold. 
 
Der er i alt behandlet 87 borgerhenvendelser, hvoraf flere omhandler den samme lokalitet og 
problematik/ønske til forbedringer. Således er der lavet indstillinger for samlet 81 lokalite-
ter/problematikker, som fordeler sig på: 
 

Indstilling Antal 

Nyt projekt: Der er udpeget et nyt projekt på baggrund af henvendelsen, som indgår i 
prioriteringslisten for borgerhenvendelser. 

41 

Nyt projekt (indgår i andet projekt): Der er udpeget et nyt projekt på baggrund af hen-
vendelsen. Projektet er identisk med eller indgår i et andet projekt på listen, som der hen-
vises til. 

6 

Imødekommet: Ønsket i henvendelsen er vurderet imødekommet af projekter, der alle-
rede er gennemført eller planlagt. 

4 

Drift: Ønsket i henvendelsen er vurderet at være omfattet af kommunens løbende drift 
og vedligehold af veje og stier. 

1 

Stiprojekt: Henvendelsen er behandlet som et stiprojekt. 7 

Skolevej: Henvendelsen er behandlet som et skolevejsprojekt. 1 

Afvist: Henvendelsen medfører ikke et nyt projekt. 27 

SUM 87 

Tabel 1. Fordeling af borgerhenvendelser fra primo 2017 til primo 2020. 

 
I tabel 2 er ønsker fra borgerhenvendelserne opsummeret, og hvis ønsket har givet anledning til 
et projekt, er dette beskrevet. Listen er ikke vist i prioriteret rækkefølge. 
 

Nr. Lokalitet Baggrund/Ønske Indstilling Projektbeskrivelse 

1 Søndermarken, 
Haslev. 

Dårlig oversigt til cykelsti ved 
udkørsel fra Hermelinvej. 
 

Nyt projekt. Løsning 1:Ekspropria-
tion af oversigtsarea-
ler. Løsning 2: Over-
sigtsservitut på over-
sigtsarealer. Løsning 
3: Etablere blåt cykel-
felt. 

2 Søndre Gangsti, 
Haslev. 

Ønske om bomme ved tre 
stikryds. 
 

Nyt projekt. Opsætte stibomme 
ved tre stikryds. 

3 Teestrupvej, Has-
lev. 

Høj hastighed og manglende 
belysning. 

Nyt projekt. Udvidelse af byzone 
samt etablering af to 
vejbump. 

4 Teestrupvej, Has-
lev. 

Høj fart og utryghed. Nyt projekt. Opsætning af ”Din 
Fart”-tavle for kø-
rende mod Haslev. 

Tabel 2. Opsummering af borgerhenvendelser.  
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Nr. Lokalitet Baggrund/Ønske Indstilling Projektbeskrivelse 

5 Teestrup Nedenvej, 
åbent land. 

Høj hastighed/gennemfø-
relse af trafikmålinger. 

Nyt projekt. Lokal hastighedsbe-
grænsning på 60 km/t 
samt afmærkning af 
”2 minus 1”-vej. 

6 Bjerredevej, Bjerr-
rede 

Høj hastighed ved overgang 
til byzone. 

Nyt projekt. Udvidelse af byzone 
samt etablering af to 
ekstra vejbump. Re-
tablering af eksiste-
rende vejbump. 

7 Kildevej, Karise. Høj hastighed og mange 
tunge køretøjer. 

Nyt projekt. Etablering af vej-
bump ved byzone-
grænse. 

8 Skuderløsevej, Sku-
derløse. 

Høj hastighed. Nyt projekt. Etablering af to vej-
bump ved byzone-
grænser. 

9 Stavnstrupvej, Le-
estrup. 

Høj hastighed, ønske om 40 
km/t. 

Nyt projekt. Lokal hastighedsbe-
grænsning på 40 
km/t. 

10 Egedevej-Dalbyvej, 
Dalby. 

Høj hastighed. Nyt projekt. Lokal hastighedsbe-
grænsning på 60 
km/t. 

11 Dalbyvej, Dalby. Høj hastighed, mange tunge 
køretøjer og stigende trafik. 

Nyt projekt. Etablering af vej-
bump samt lokal ha-
stighedsbegrænsning 
på 50 km/t. 

12 Hovedgaden, Faxe 
Ladeplads. 

Høj hastighed. Ønske om vej-
bump og forbedrede kryds-
ningsmuligheder. 

Nyt projekt. Etablering af 5-6 vej-
bump. 

13 Lindersvoldvej, Mo-
sebølle. 

Høj hastighed og meget tung 
trafik, særligt i sommerhalv-
året. 

Nyt projekt. Opsætte supplerende 
skilte med lokal ha-
stighedsbegræns-
ning. 

14 Vivedevej, Vivede. Høj hastighed, dårlig oversigt 
og utryghed. 

Nyt projekt. Lokal hastighedsbe-
grænsning på 50 
km/t. 

15 Syrenvænget og 
Rønne Allé, Karise. 

Gennemkørselsforbud for 
lastbiler respekteres ikke. 

Nyt projekt. Forbedret skiltning af 
lastbilforbud. 

16 Terslevvej, Tjæ-
reby. 

Høj hastighed. Nyt projekt. Lokal hastighedsbe-
grænsning på 60 km/t 
inden for de blå sted-
tavler (”blå by”). 

17 Roholtevej, Vindby-
holtvej og Dyreha-
vevej, Roholte. 

Høj hastighed. Nyt projekt. Etablering af i 2 vej-
bump. 

18 Alslevvej, Alslev. Høj hastighed og utryghed 
for bløde trafikanter. 

Nyt projekt. Lokal hastighedsbe-
grænsning på 40 
km/t. 

19 Egedevej, Faxe. Høj hastighed og utryghed. 
Ønske om vejbump. 

Nyt projekt. Etablering af 2 vej-
bump. 

20 Cykelsti langs Dan-
nebrogsvej, Faxe 
Ladeplads. 

Ønske om mere lys på cykel-
stien. 

Nyt projekt. Opsætning af 6-7 be-
lysningsmaster langs 
med stien. 

21 Sti mellem Sten-
gårdsvej og Blå-
bærstien, Haslev. 

Ønske om belysning. Nyt projekt. Opsætning af 3 belys-
ningsmaster. 

Tabel 2. Opsummering af borgerhenvendelser (fortsat).  
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Nr. Lokalitet Baggrund/Ønske Indstilling Projektbeskrivelse 

22 Gl. Næstvedvej, 
Rønnede. 

Høj hastighed og ønske om 
40 km/t. 

Nyt projekt. Etablering af ekstra 
vejbump imellem ek-
sisterende vejbump, 
så afstanden herimel-
lem følger anbefalin-
gerne i vejreglerne. 

23 Krydset Faxe Hav-
nevej/Køgevej, 
åbent land. 

Uheldsbelastet kryds. Nyt projekt. Lokal hastighedsbe-
grænsning på 70 km/t 
omkring krydset. 

24 Dalbyvej ved Præ-
stevænget, Karise. 

Høj hastighed og utryghed. Nyt projekt. Udvidelse af byzone 
og etablering af vej-
bump ved byzone-
grænse. 

25 Troelstrupvej/Sdr. 
Teestrupvej, Has-
lev. 

Krydsningsproblematik ifbm. 
adgang til dobbeltrettet sti. 

Nyt projekt. Etablering af kryds-
ningshelle. 

26 Denderupvej, Ve-
ster Egede. 

Cykler med høj hastighed 
ned ad bakken. 

Nyt projekt. Opsætning af stibom 
på Denderupvej syd 
for Vester Egede. 

27 Terslev Skolevej ud 
for Tøpkildevej, 
Haslev. 

Utryghed for cyklister. Ønske 
om blåt cykelfelt/cykelsym-
boler. 

Nyt projekt. Etablering af blåt cy-
kelfelt med cykel-
symboler. 

28 Borupvej i Borup, 
vest for Rønnede. 

Høj hastighed og utryghed. Nyt projekt. Etablering af 4 vej-
bump. 

29 Karisevej, Dalby. Ønske om sikker stikrydsning 
ved Medborgerhuset. 

Nyt projekt. Etablering af hævet 
flade i T-krydset Kari-
sevej/Heeringvej. 

30 Ringstedvej inden 
for byzonen, Has-
lev. 

Høj hastighed. Nyt projekt. Opsætning af ”Din 
Fart”-tavle for kø-
rende mod centrum. 

31 Egedevej og Dalby-
vej (mellem Rode 
og Dalby), åbent 
land. 

Høj hastighed, utryghed og 
skolevej. 

Nyt projekt. Etablering af ”2 mi-
nus 1”-vej og 60 km/t 
mellem Rode og 
Dalby. 

32 Tågerupvej, Tåge-
rup. 

Høj hastighed, utryghed og 
øget trafik. 

Nyt projekt. Etablering 5-6 vej-
bump inden for byzo-
nen. 

33 Broksøvej, Skuder-
løse. 

Utryghed for cyklister på 
Broksøvej. 

Nyt projekt. Etablering af ”2 mi-
nus 1”-vej og 60 km/t 
fra Skuderløse i ret-
ning mod Næstved 
(vest). 

34 Præstøvej 
(byzonegrænse-
Rådhusvej), Faxe. 

Høj hastighed og ønske om 
vejbump. 

Nyt projekt. Pudebump inkl. for-
varsling. 

35 Præstøvej 
(Rådhusvej-Rosen-
vænget), Faxe. 

Utryghed for cyklister på 
strækningen. 

Nyt projekt. 40 km/t hastigheds-
zone, supplerende 
hastighedsdæm-
pende foranstaltnin-
ger med sideheller og 
cykelsluser. 

36 Teestrup Nedenvej, 
Levetofte. 

Høj hastighed og øget trafik. Nyt projekt. Udvidelse af byzone-
grænse samt etable-
ring af vejbump. 

37 Overdrevsvej, Atte-
rup Overdrev. 

Høj hastighed og utryghed. 
Hus placeret tæt på vejen. 

Nyt projekt. Lokal hastighedsbe-
grænsning på 60 
km/t. 

Tabel 2. Opsummering af borgerhenvendelser (fortsat).  
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Nr. Lokalitet Baggrund/Ønske Indstilling Projektbeskrivelse 

38 Pebringevej, Peb-
ringe. 

Høj hastighed på smal vej. 
Ønske om 60 km/t. 

Nyt projekt. Lokal hastighedsbe-
grænsning på 60 
km/t. 

39 Høsten Teglværks-
vej og Høstenvej, 
Høsten. 

Høj hastighed i område med 
lokal hastighedsbegrænsning 
på 40 km/t. 

Nyt projekt. Opsætte supplerende 
skiltning med 40 
km/t. 

40 Tollerødvej, åbent 
land. 

Høj hastighed. Nyt projekt. Lokal hastighedsbe-
grænsning på 60 
km/t. 

41 Slotshusvej, Bråby. Høj hastighed og ønske om 
vejbump. 

Nyt projekt. Etablering af vej-
bump. 

42 Søndermarken, 
Haslev. 

Dårlig oversigt til cykelsti ved 
udkørsel fra Hermelinvej. 
 

Nyt projekt 
(identisk 
med/indgår i 
andet projekt). 

Se i øvrigt ID 1. 

43 Bjerredevej, Bjerr-
rede 

Høj hastighed ved overgang 
til byzone. 

Nyt projekt 
(identisk 
med/indgår i 
andet projekt). 

Se i øvrigt ID 6. 

44 Roholtevej, Vindby-
holtvej og Dyreha-
vevej, Roholte. 

Høj hastighed. Nyt projekt 
(identisk 
med/indgår i 
andet projekt). 

Se i øvrigt ID 17. 

45 Krydset Faxe Hav-
nevej/Køgevej, 
åbent land. 

Uheldsbelastet kryds. Nyt projekt 
(identisk 
med/indgår i 
andet projekt). 

Se i øvrigt ID 23. 

46 Køgevej (Jørslevvej-
Søndergade), åbent 
land. 

Utryghed pga. mange store 
køretøjer. Ønske om cykelsti. 

Nyt projekt 
(identisk 
med/indgår i 
andet projekt). 

Se i øvrigt ID 56. 

47 Køgevej (mellem 
Faxe og Karise), 
åbent land. 

Ønske om dobbeltrettet cy-
kelsti. 

Nyt projekt 
(identisk 
med/indgår i 
andet projekt). 

Se i øvrigt ID 56. 

48 Krydset Vording-
borgvej/Karise-
vej/Babberupvej, 
Dalby. 

Trafiksikkerhed og fremkom-
melighed, kødannelse i myl-
dretiderne. 

Imødekommet 
(planlagt). 

Ombygges til signal-
reguleret kryds. 

49 Cykelsti langs Tee-
strupvej, åbent 
land. 

Rød(t) asfaltbelægning/slid-
lag er dårlig at cykle på. 

Imødekommet 
(planlagt). 

Slidlaget udskiftes. 

50 Krydset Troelstrup-
vej/Teestrupvej. 

Cyklist påkørt af bil i krydset. Imødekommet 
(udført). 

Der er etableret blåt 
cykelfelt i krydset. 

51 Græsvej, Karise. Skolevej. Ønske om bedre 
sammenhæng til eksiste-
rende stisystem. 

Imødekommet 
(planlagt). 

Cykelstiprojekt, sam-
menhæng til 
Græsvej. 

52 Førslev Bygade, 
Førslev. 

Ønske om opsætning af lyg-
tepæl samt lokal hastigheds-
begrænsning på 40 km/t. 

Drift. Ny trafiktælling og 
hastighedsmåling. 

53 Bråbyvej, Haslev. Utryghed for cyklister på Brå-
byvej. 

Stiprojekt. Etablering af delte 
stier i begge sider på 
Bråbyvej mellem 
Grøndalsvej og Molt-
kesvej. 

54 Gimlingevej ved 
Æblegården, Ka-
rise. 

Ønske om fortov. Stiprojekt. Etablering af ca. 50 
meter fortov samt 
belysningsmaster. 

Tabel 2. Opsummering af borgerhenvendelser (fortsat).  
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Nr. Lokalitet Baggrund/Ønske Indstilling Projektbeskrivelse 

55 Favrbyvej, Faxe La-
deplads. 

Ønske om fortov og belys-
ning. 

Stiprojekt. Etablering af ca. 450 
meter fortov samt 
belysningsmaster. 

56 Køgevej (mellem 
Faxe og Karise), 
åbent land. 

Ønske om ny cykelsti. Stiprojekt. Cykelstiprojekt (dob-
beltrettet cykelsti) 
Faxe-Karise, som skal 
behandles i cykelsti-
plan/-strategi. 

57 Bråbyvej ved En-
gen, Haslev. 

Ønske om stier, fortove og 
krydsningsmuligheder langs 
Bråbyvej. 

Stiprojekt. Dobbeltrettet cykel-
sti langs Bråbyvej 
mellem Hermelinvej 
38 og eksisterende sti 
nord for Vestre Ring-
vej. 

58 Køgevej mellem 
åen og rasteplad-
sen, Karise. 

Høj hastighed og utryghed, 
ønske om fortov. 

Stiprojekt. Etablering af ca. 60 
meter fortov samt 
stiforbindelse til 
Sneppevej fra raste-
pladsen. 

59 Terslev Skolevej, 
Haslev. 

Utryghed for cyklister. Ønske 
om dobbeltrettet sti. 

Stiprojekt. Eksisterende sti mel-
lem Terslev Skole og 
Tøpkildevej opgrade-
res til fællessti. 

60 Dannebrogsvej, 
Faxe Ladeplads. 

Udfordringer med parkering 
langs med vejen i skolens 
spidsbelastningstime. 

Skolevej. Er behandlet som 
skolevejsprojekt. 

61 Søndermarken/Il-
dervej, Haslev. 

Ønske om vejbump. Afvist. Hastighedsmålinger 
viser ingen tegn på 
høj hastighed. 

62 Højen (ved Symboi-
sen), Rønnede. 

Krydsningsproblematik ved 
golfklubben. 

Afvist. Få daglige krydsnin-
ger. Hastighedsmå-
linger viser ingen 
tegn på høj ha-
stighed. 

63 Troelstrup-
vej/Lædalen, 
Haslev. 

Krydsningsproblematik. Afvist. Der er etableret 
krydsningshelle samt 
delte stier langs Tro-
elstrupvej i 2019. 

64 Murerstrædet, 
Orup. 

Høj hastighed og mange 
store maskiner. 

Afvist. Døgntrafikmåling vi-
ser kun få tunge køre-
tøjer og lavt ha-
stighedsniveau. 

65 Frederiksvej/Hav-
nevej, Faxe Lade-
plads. 

Meget (uvedkommende) tra-
fik forbi minibyen. Ønske om 
at gøre vej til sti. 

Afvist. Meget få køretøjer 
passerer forbi mini-
byen pr. døgn. 

66 Ny Strandvej, Faxe. Høj hastighed. Afvist. Hastighedsmålinger 
viser ingen tegn på 
høj hastighed. 

67 Rønnedevej (vest 
for Faxe), Faxe. 

Ønsker 60 km/t og byzone 
udvidet mod vest. 

Afvist. Ikke realistisk, da 
hele rundkørslen og 
Rådhusvej vil skulle 
indlemmes i byzo-
nen. 

68 Nordhøjvej, St. Tor-
øje. 

Høj hastighed, ønsker ha-
stighedsdæmpende tiltag. 

Afvist. Hastighedsmålinger 
viser ingen tegn på 
høj hastighed. 

Tabel 2. Opsummering af borgerhenvendelser (fortsat).  
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Nr. Lokalitet Baggrund/Ønske Indstilling Projektbeskrivelse 

69 Kulagervej ved 
Lundmøllevej, 
åbent land. 

Stor andel tung trafik og øde-
lagte veje. Ønsker lastbilfor-
bud. 

Afvist. Et evt. lastbilforbud 
vil få store konse-
kvenser og meget 
omvejskørsel, hvorfor 
et forbud i vid ud-
strækning formentlig 
ikke vil blive respek-
teret. 

70 Højgårdsvej, Røn-
nede. 

Stor andel tung trafik. Øn-
sker lastbilforbud. 

Afvist. Få daglige tunge kø-
retøjer. Højgårdsvej 
har desuden mange 
sideveje, der besvær-
liggør indførsel af et 
forbud. 

71 Signalanlæg Vestre 
Ringvej/Lysholm 
Allé, Haslev. 

Ønske om højresvingspil fra 
nord mod vest for bedre tra-
fikafvikling. 

Afvist. Kræver en fremført 
cykelsti og separat 
højresvingsbane for 
biler. Der foretages 
signaljusteringer i 
krydset for at opti-
mere kapaciteten. 

72 Rødestræde-Nyby-
vej, åbent land. 

Meget tung trafik. Ønske om 
gennemkørselsforbud for 
lastbiler. 

Afvist. Et evt. lastbilforbud 
vil få store konse-
kvenser og meget 
omvejskørsel, hvorfor 
et forbud i vid ud-
strækning formentlig 
ikke vil blive respek-
teret. 

73 Egedevej, Rode. Høj hastighed. Ønske om ”2 
minus 1”-vej. 

Afvist. Hastighedsmålinger 
viser ingen tegn på 
høj hastighed. 
Ikke muligt at etab-
lere ”2 minus 1”-vej 
pga. vejens forløb i 
kurver. 

74 Køgevej/Køben-
havnsvej, Haslev. 

Problematisk kryds. Ønske 
om en rundkørsel. 

Afvist. Ikke aktuelt, men 
krydsudformning 
drøftes evt. i forbin-
delse med omfarts-
vejsprojekt. 

75 Poppelvej, Røn-
nede. 

Høj trafikbelastning og ha-
stighed. Ønske om vejbump. 

Afvist. Lav trafikintensitet. 
Hastighedsmålinger 
viser ingen tegn på 
høj hastighed. 

76 Søndergade, Has-
lev. 

Høj hastighed og meget tung 
trafik. Ønsker trafiksanering 
og hastighedsdæmpning. 

Afvist. Søndergade er klassi-
ficeret som udryk-
ningsvej, hvorfor der 
kan forekomme hø-
jere hastigheder fra 
udrykningskøretøjer. 

77 Karl Af Rises Vej-
Karisevej, Karise. 

Ønske om bro over å samt ny 
sti til Karise Skole. 

Afvist. Er ikke vurderet ren-
tabel ift. korteste vej 
til skolen. 

78 Rejnstrupvej, åbent 
land. 

Høj hastighed. Ønske om 60 
km/t. 

Afvist. Lav trafikintensitet. 
Hastighedsmålinger 
viser ingen tegn på 
høj hastighed. 

Tabel 2. Opsummering af borgerhenvendelser (fortsat).  
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Nr. Lokalitet Baggrund/Ønske Indstilling Projektbeskrivelse 

79* Ulstrup Bygade, Ul-
strup 

Høj hastighed. Ønske om vej-
bump. 

Afvist. Lav trafikintensitet 
uden tegn på høj ha-
stighed. 

80* Ulstrupvej, åbent 
land. 

Høj hastighed og mange 
tunge køretøjer. Ønske om 
50 km/t og lastbilforbud. 

Afvist. Lav trafikintensitet 
uden tegn på høj ha-
stighed. Lastbilforbud 
vil have ringe effekt 
og vil sandsynligvis 
ikke blive respekteret. 

81 Hovvej, åbent land. Mange tunge køretøjer (gri-
setransporter). Ønske om 
lastbilforbud. 

Afvist. Lav trafikintensitet. 
Hastighedsmålinger 
viser ingen tegn på 
høj hastighed. Et evt. 
lastbilforbud vil få 
store konsekvenser 
og meget omvejskør-
sel, hvorfor et forbud i 
vid udstrækning for-
mentlig ikke vil blive 
respekteret. 

82 Lindevej, Faxe. Høj hastighed og mange 
tunge køretøjer. Ønske om 
lastbilforbud og hastigheds-
dæmpning. 

Afvist. Lav trafikintensitet og 
få tunge køretøjer re-
gistreret. 
Hastighedsmålinger 
viser ingen tegn på 
høj hastighed. 
Igangværende projekt 
om bedre skiltning af 
lastbilforbud. 

83 Grunderupvej, 
Grunderup. 

Høj hastighed og utryghed. 
Ønske om lavere hastigheds-
grænse. 

Afvist. Hastighedsmålinger 
viser, at 85%-hastig-
hedsfraktilen ligger 
langt under hastig-
hedsgrænsen. 

84 Vibevej, Faxe. Høj hastighed og utryghed. 
Ønske om vejbump og ha-
stighedszone. 

Afvist. Lav trafikintensitet. 
Hastighedsmålinger 
viser ingen tegn på 
høj hastighed. 

85 Signalanlæg ved 
jernbaneoverkørsel, 
Haslev. 

Dårlig trafikafvikling. Ønske 
om ny detektering og nyt sig-
nalprogram. 

Afvist. Kompliceret dobbelt 
signalkryds, hvor det 
er svært at pege på 
konkrete forbedrin-
ger. På sigt skal der 
arbejdes for at etab-
lere niveaufri kryds-
ning af jernbanen. 

86 Førslev Møllevej, 
Førslev. 

Høj hastighed og meget 
(tung) trafik. Ønske om last-
bilforbud. 

Afvist. Lav trafikintensitet og 
meget få tunge køre-
tøjer. Hastighedsmå-
linger viser ingen tegn 
på for høj hastighed. 

87 Terslev Bygade og 
Årløsevej, Terslev. 

Høj hastighed og meget 
(tung) trafik. Ønske om last-
bilforbud samt hastigheds-
dæmpning. 

Afvist. Ikke realistisk med 
lastbilforbud i en hel 
by. Trafikmålinger vi-
ser ca. 10% tung tra-
fik, som må forventes 
i en by af denne stør-
relse. Hastighedsni-
veauet er ikke alar-
merende. 

Tabel 2. Opsummering af borgerhenvendelser (fortsat). *Underskriftsindsamling.  
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