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 Side 3 Trafikanalyse - Skovholmslundvej Via Trafik 

1 Indledning 
I forbindelse med udvikling af et boligområde på Skovholmslundvej ved Haslev i Faxe Kommune, 
har Skovholmslund ApS på vegne af Faxe Kommune anmodet Via Trafik om at foretage en tra-
fikanalyse. I boligområdet skal opføres i omegnen af 500 boliger, som alle skal vejbetjenes fra 
Skovholmslundvej. 
 
Analysen omfatter en overvejende kvalitativ vurdering af: 
 

1. Den mest hensigtsmæssige udformning af krydset Teestrupvej-Skovholmslundvej-Lys-
holm Skolevej (vigepligtskryds med hævet flade, minirundkørsel eller signalregulering. 

 
2. Hvornår der kan forventes at opstå behov for ændringer i krydset Teestrupvej-Skov-

holmslundvej. 
 

3. Stifaciliteternes udformning langs Skovholmslundvej. 
 

 
Figur 1. Luftfoto for området omkring Skovholmslundvej. Kilde: Kortforsyningen. 
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2 Resumé 
Krydsudformning Teestrupvej-Skovholmslundvej-Lysholm Skolevej 
Den eksisterende udformning af vigepligtskrydset med en hævet flade og den lille forskydning af 
sidevejene har god effekt på sikkerheden. Således har politiet ikke registreret ulykker i krydset 
de seneste fem år. 
 
Kapacitetsberegningerne i dagens situation viser, at trafikken i krydset i morgen- og eftermid-
dagsspidstimerne afvikles stort set uden forsinkelse. Den fremtidige situation, hvor der er tillagt 
trafik fra en fuld udbygning af boligområdet ved Skovholmslundvej, viser, at der heller ikke her 
vil opstå kapacitetsmæssige udfordringer med krydsets nuværende udformning. 
 

- Vurdering af minirundkørsel 
Kapacitetsberegningerne for ombygning af krydset til en minirundkørsel viser stort set samme 
gode trafikafvikling som det eksisterende 4-benede kryds med hævet flade. 
 
Studier har vist, at minirundkørsler har dårlig trafiksikkerhed, hvis den indkørende trafik oversti-
ger 5.000 køretøjer pr. døgn. Ved færre indkørende køretøjer er sikkerhedseffekten kun margi-
nalt bedre end i et traditionelt vigepligtskryds (uden hævet flade). Da der ikke for nuværende 
kan konstateres at være trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i krydset, kan det ikke af trafik-
sikkerhedshensyn anbefales at ombygge krydset til en minirundkørsel. Dette ej heller når den 
indkørende trafik på sigt nærmer sig de 5.000 køretøjer pr. døgn. 
 

- Vurdering af signalreguleret kryds 
Hvis krydset ombygges til et signalreguleret kryds, vil trafikanterne opleve øget ventetid i kryd-
set som følge af flere (unødige) stop for rødt lys. Det kan derfor ikke af kapacitetshensyn anbefa-
les at signalregulere krydset, da det vil forringe den naturlige afvikling af trafikken. 
 
Tidspunkt for ombygning af stikrydsning 
Kapacitetsberegningerne for krydset ved Teestrupvej viser ingen trafikafviklingsmæssige pro-
blemer selv med fuld udbygning af boligområdet. Der kan således ikke af kapacitetshensyn pe-
ges på et bestemt tidspunkt, hvor det er mest fordelagtigt at ændre krydsets udformning. 
 
Et studie af Trafitec fra 2013 omhandlende trafiksikkerhed ved dobbeltrettede stikrydsninger i 
vigepligtskryds viser, at for hver gang den indkørende motortrafik stiger til det dobbelte i kryds, 
hvor motorkøretøjer har vigepligt for cyklende, øges risikoen for uheld med krydsende stitrafi-
kanter med 20-25%. En fordobling i antallet af stitrafikanter øger ligeledes uheldsrisikoen med 
25-30%. Dette taler for at ændre udformningen af stikrydsningen, før boligområdet er fuldt ud-
bygget, så de cyklende pålægges vigepligt. 
 
Stifaciliteter langs Skovholmslundvej 
 

- Dobbeltrettede stier: 
En dobbeltrettet fællessti i den østlige side vil give en god helhedsfornemmelse, og løsningen vil 
være velkendt for stitrafikanterne set i sammenhæng med den eksisterende dobbeltrettede sti 
langs Teestrupvej. Samtidig vil denne løsning holde langt størstedelen af stitrafikanterne uden 
for krydset ved Teestrupvej, hvor der alt andet lige er mest trafik og deraf størst uheldsrisiko. 
Placering af en dobbeltrettet fællessti i den vestlige side af Skovholmslundvej frarådes, da denne 
løsning samlet set vurderes at medføre den største uheldsrisiko for bløde trafikanter. 
 

- Enkeltrettede stier: 
Enkeltrettede stier langs Skovholmslundvej er en god og velkendt løsning – også for bilister. 
Denne løsning medfører dog, at stitrafikanter, der kommer fra Haslev til boligområdet, skal 
krydse Skovholmslundvej før venstresving mod syd, hvilket medfører en forhøjet uheldsrisiko.  
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 Samlet anbefaling 

Krydsudformning Teestrupvej-Skovholmslundvej-Lysholm Skolevej 
Det anbefales at bibeholde den eksisterende krydsudformning ved Teestrupvej-Skovholmslund-
vej-Lysholm Skolevej med følgende forbedringer: 
 

• Ændring af vigepligt for cyklister: Hvor den dobbeltrettede stitrafik langs Teestrupvej 
krydser Skovholmslundvej, bør stitrafikanterne have vigepligt over for bilerne. Dette 
gøres ved at vende vigepligten samt at fjerne det blå cykelfelt. Desuden anbefales det, 
at stikrydsningen trækkes min. 6 meter væk fra krydset, hvormed der vil kunne holde en 
bil mellem Teestrupvej og stien. For at sikre lav hastighed ved stikrydsningen, bør 
denne stadig ligge på den hævede flade som forlænges et stykke mod syd på Skov-
holmslundvej. 

 

• Yderligere fartdæmpning på Teestrupvej: Hastighedsniveauet er højt ved overgangen 
til byzonen for kørende mod øst på Teestrupvej. Det anbefales at tydeliggøre overgan-
gen til byzonen samt at sikre et lavt hastighedsniveau op mod krydset ved at etablere et 
vejbump ca. 150 meter vest for krydset. 

 
Tidspunkt for ombygning af stikrydsning 
Af trafiksikkerhedshensyn anbefales at ændre stikrydsningen i krydset ved Teestrupvej snarest 
muligt. På samme tid anbefales det at etablere stifaciliteter langs Skovholmslundvej. 
 
Stifaciliteter langs Skovholmslundvej 
Langs Skovholmslundvej anbefales det at etablere enkeltrettede stier i begge sider af vejen. 
Denne løsning giver ingen konfliktpunkter ved sideveje på Skovholmslundvej, hvor cyklister 
kommer fra den ”forkerte” side. Kombineret med en ændring af vigepligten for cyklisterne i 
krydset ved Teestrupvej og tilbagetrækning af den dobbeltrettede cykelsti vurderes dette som 
den bedste stiløsning på Skovholmslundvej. 
 

 
Anbefalet min.6 meter tilbagetrukket stikrydsning på hævet flade 
med tilslutning af enkeltrettede cykelstier fra Skovholmslundvej.  
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3 Krydset Teestrupvej-Skovholmslundvej 
– Signal, minirundkørsel eller hævet flade? 

 Trafikafvikling 

3.1.1 Nuværende trafik 

Trafiktællinger fra Faxe Kommune viser, at der på Teestrupvej i dag kører ca. 2.500 køretøjer pr. 
døgn for begge retninger tilsammen, mens der på Lysholm Skolevej kører omkring 220 køretøjer 
pr. døgn. Der ligger i dag ca. 50 boliger med tilslutning via Skovholmslundvej. På baggrund heraf 
skønnes der i dag at køre omkring 225 biler på Skovholmslundvej pr. døgn. Til dette skøn er der 
taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens turrater for parcelhuse i forstadsområder, som angiver 4,5 
bilture pr. bolig pr. døgn. 
 

 
Figur 2. Luftfoto for området omkring Skovholmslundvej samt registrerede trafiktællinger med angivelse af 
årsdøgntrafikken. 

 
Opgørelsen for trafikken viser, at den samlede indkørende trafik i krydset ved Skovholmslundvej 
i dag er ca. 2.800 biler pr. døgn. 
 
Trafikafviklingen i krydset Teestrupvej-Skovholmslundvej-Lysholm Skolevej foregår i dagens si-
tuation næsten uden forsinkelse på både Teestrupvej og fra sidevejene. Kapacitetsberegninger 
foretaget med programmet DanKap viser, at den gennemsnitlige forsinkelse fra sidevejene er 4-
6 sekunder pr. køretøj og kun ganske få eller ingen biler i kø, se i øvrigt bilagsafsnit 5.1 til 5.3. 
 

Vejgren 

Trafikafvikling i dag 

Morgen Eftermiddag 
Middelventetid Kølængde Middelventetid Kølængde 

Teestrupvej V 2 1 2 1 

Teestrupvej Ø 2 1 3 1 
Skovholmslundvej S 5 0 4 0 

Lysholm Skolevej N 6 0 6 0 
Tabel 1. Resultat af kapacitetsberegning for krydset Teestrupvej-Skovholmslundvej i dagens situation. 
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3.1.2 Fremtidig trafik 

Ved udbygning af boligområdet syd for Teestrupvej med yderligere ca. 450 boliger kan trafikken 
på Skovholmslundvej forventes at stige til ca. 2.250 biler pr. døgn. Den forventede fremtidige 
indkørende trafik i krydset ved Skovholmslundvej vil stige fra ca. 2.800 biler pr. døgn til omkring 
4.800 biler pr. døgn. 
 
På Lysholm Skolevej nord for krydset ved Skovlundsholmvej kan den daglige trafik forventes at 
stige op mod 50% (omkring 100 flere biler pr. døgn). På Teestrupvej vest for krydset ved Skov-
lundsholmvej kan trafikken forventes at stige med ca. 10-15%, mens der øst for krydset kan for-
ventes en markant stigning på op mod 60%. 
 
Trafikafvikling ved vigepligtskryds med hævet flade 
Kapacitetsberegningerne for samme krydsudformning, som den nuværende med hævet flade, 
viser en lille stigning i middelventetiderne om morgenen og om eftermiddagen. Bemærk, at ser-
viceniveauet stadig er A (næsten ingen forsinkelse) for alle fire vejgrene. 
 

Vejgren 

Trafikafvikling i dag 
Morgen Eftermiddag 

Middelventetid Kølængde Middelventetid Kølængde 
Teestrupvej V 3 1 3 1 

Teestrupvej Ø 3 1 4 2 

Skovholmslundvej S 7 2 5 1 
Lysholm Skolevej N 9 0 9 1 

Tabel 2. Resultat af kapacitetsberegning for krydset Teestrupvej-Skovholmslundvej i den fremtidige situation. 

 
Trafikafvikling ved etablering af minirundkørsel 
Kapacitetsberegningerne for et scenarie, hvor krydset ombygges fra den nuværende hævede 
flade til en minirundkørsel, viser stort set samme serviceniveau som ved et vigepligtskryds med 
hævet flade. Der er således ingen kapacitets- og trafikafviklingsmæssige fordele ved at etablere 
en minirundkørsel frem for det eksisterende vigepligtskryds. 
 

Vejgren 

Trafikafvikling i dag 
Morgen Eftermiddag 

Middelventetid Kølængde Middelventetid Kølængde 

Teestrupvej V 4 1 4 1 

Teestrupvej Ø 5 2 4 1 

Skovholmslundvej S 4 1 5 2 
Lysholm Skolevej N 4 0 4 1 

Tabel 3. Resultat af kapacitetsberegning for krydset Teestrupvej-Skovholmslundvej i en fremtidig situation med 
minirundkørsel. 

 
Trafikafvikling ved etablering af signalreguleret kryds 
Der er foretaget to kapacitetsberegninger for signalregulering af krydset ved Skovholmslundvej: 

1. Signalregulering uden separate venstresvingsbaner. 
2. Signalregulering med separate venstresvingsbaner på Teestrupvej. 

 
Det bemærkes, at DanKap ikke giver mulighed for at indregne en separat signalfase til den dob-
beltrettede cykelsti, der løber langs Teestrupvej. Kapacitetsberegningerne for signalregulering 
af krydset skal derfor tolkes som en situation, hvor der ingen cyklister kører på den dobbeltret-
tede sti, hvorfor denne signalfase ikke vil blive aktiveret. Signalet vil kun skifte til grønt i tilfælde 
af cyklister. 
 
Beregningerne viser, at signalregulering af krydset vil medføre længere ventetider i krydset end 
det er tilfældet ved bibeholdelse af det eksisterende vigepligtskryds med hævet flade eller ved 
etablering af en minirundkørsel i krydset. Dette skyldes primært, at bilisterne vil opleve unødige 
stop for rødt, hvis der er ingen eller kun minimal trafik fra andre retninger i krydset. Ventetiderne 
er stadig acceptable (næsten ingen forsinkelse eller begyndende forsinkelse). 
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Vejgren 

Trafikafvikling i dag 

Morgen Eftermiddag 
Middelventetid Kølængde Middelventetid Kølængde 

Teestrupvej V 7 4 13 4 

Teestrupvej Ø 7 4 13 7 

Skovholmslundvej S 20 6 12 1 

Lysholm Skolevej N 16 1 12 1 
Tabel 4. Resultat af kapacitetsberegning for krydset Teestrupvej-Skovholmslundvej i en fremtidig situation 
med signalregulering af krydset uden separate venstresvingsbaner. Beregningen er lavet for et 2-faset signal 
med en samlet omløbstid på 40 sekunder og med 6 sekunders mellemtid mellem signalfaserne. Grøntiden er 
fordelt 18/10. NB: Dobbeltrettet cykelsti indgår ikke i beregningerne, hvorfor middelventetider og kølængder 
kan vise sig større. 

 

Vejgren 

Trafikafvikling i dag 
Morgen Eftermiddag 

Middelventetid Kølængde Middelventetid Kølængde 
Teestrupvej V Venstre 6 1 7 1 
Teestrupvej V L/H 5 3 5 3 

Teestrupvej Ø Venstre 7 1 9 5 
Teestrupvej Ø L/H 5 1 5 4 

Skovholmslundvej S 20 6 12 1 
Lysholm Skolevej N 16 1 12 1 

Tabel 5. Resultat af kapacitetsberegning for krydset Teestrupvej-Skovholmslundvej i en fremtidig situation med 
signalregulering af krydset og etablering af separate venstresvingsbaner på Teestrupvej. Beregningen er lavet 
for et 2-faset signal med en samlet omløbstid på 40 sekunder og med 6 sekunders mellemtid mellem signalfa-
serne. Grøntiden er fordelt 18/10. NB: Dobbeltrettet cykelsti indgår ikke i beregningerne, hvorfor middelventeti-
der og kølængder kan vise sig større. 

 

 Trafiksikkerhed 

3.2.1 Vigepligtskryds med hævet flade 

Via Trafik har fra arbejdet med Faxe Kommunes trafikhandlingsplan for perioden 2021-24 fore-
taget en udpegning af trafikulykker på kommunens vejnet for de seneste fem år. I den forbin-
delse kan nævnes, at politiet ikke har registreret ulykker i krydset i de seneste fem år. Det tyder 
altså på, at den nuværende udformning har god effekt på trafiksikkerheden. 
 
I dag er krydset Teestrupvej-Skovholmslundvej indrettet som et 4-benet kryds, der er en smule 
forsat mod højre, anlagt med hævet flade og skiltet med anbefalet 40 km/t (blå hastighedszone-
tavler). Asfaltrampelængerne til den hævede flade er (formentlig) projekteret til en hastighed på 
40 km/t. Den lille forskydning af sidevejene medfører, at det ikke er muligt at køre lige over kryd-
set fra enten Skovholmslundvej eller Lysholm Skolevej, se i øvrigt figur 3. 
 
På Teestrupvej viser en hastighedsmåling fra 2016 ved overgangen mellem by- og landzone vest 
for krydset en gennemsnitshastighed på 55,7 km/t. 85%-fraktilen er målt til 64,8 km/t. Det be-
mærkes, at målingen således er foretaget uden for 40 km/t hastighedszonen. 
 
Cyklister langs Teestrupvej kører i dag på den dobbeltrettede sti, der løber på den sydlige side af 
vejen. Stien krydser Skovholmslundvej på den hævede flade, og stien er markeret med et blåt 
cykelfelt. Biler har vigepligt for krydsende cyklister. Studiet ”Trafiksikkerhed i kryds med dob-
beltrettede cykelstier” (Trafitec, 2013) viser, at udformning af en dobbeltrettet stikrydsning med 
blåt cykelfelt, og hvor biler har vigepligt for de cyklende, er en meget usikker løsning, der ofte 
resulterer i ulykker. Dette er også fremhævet i Vejdirektoratets håndbog ”Trafiksikkerhedsprin-
cipper”. Her bemærkes det, at der ikke bør afmærkes med blåt cykelfelt, hvor en dobbeltrettet 
cykelsti krydser en sidevej, da det medfører en stigning i uheldsrisikoen. 
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Figur 3. Luftfoto af krydset Teestrupvej-Skovholmslundvej som det ser ud i dag. 

 

3.2.2 Etablering af minirundkørsel 

Ved ombygning til minirundkørsel vil det være hensigtsmæssigt at fx Lysholm Skolevej forlæg-
ges mod vest for at tilslutte vejen vinkelret på rundkørslen. Erfaringer viser, at kort afstand eller 
spidse vinkler mellem vejtilslutninger i rundkørsler øger risikoen for ulykker. Derfor vil det mest 
hensigtsmæssige være at opnå tilnærmelsesvis 90 graders vinkler mellem vejtilslutningerne. 
Hvis der etableres en minirundkørsel i krydset, vil der – foruden forlægningen af Lysholm Skole-
vej – også være behov for at forlægge den dobbeltrettede cykelsti mod syd, som vist på figuren. 
 

 
Figur 4. Princip for etablering af minirundkørsel i krydset. Lysholm Skolevej omlægges, så vejen tilsluttes vin-
kelret i rundkørslen over for Skovholmslundvej. Samtidig forsættes den dobbeltrettede cykelsti mod syd. 

 
Et studie fra 2013, der har undersøgt ombygninger fra kryds (uden hævet flade) til rundkørsler 
med forskellig udformning, har fundet, at minirundkørsler medfører en dårlig trafiksikkerhed, 
når den indkørende motortrafik i minirundkørslen overstiger 5.000 køretøjer pr. døgn. I den 
fremtidige situation med fuld udbygning af boligområdet kan der – som tidligere beskrevet – 
forventes en indkørende trafik i omegnen af 4.800 køretøjer pr. døgn.  
 
Et forhold, der kan tale for at etablere en minirundkørsel, er den stigende andel af sidevejstrafik 
ved udbygning af boligområdet på Skovholmslundvej. I dag udgør sidevejstrafikken fra Skov-
holmslundvej og Lysholm Skolevej kun ca. 8% af den samlede indkørende trafik i krydset. Men 
med opførelsen af de ca. 500 boliger på Skovholmslundvej vil sidevejstrafikken udgøre ca. 27% 
af trafikken i krydset.  Et forhold der taler imod etablering af en minirundkørsel, er en øget risiko 
for at ikke-stedkendte trafikanter, der kommer kørende på Teestrupvej, overser minirundkørs-
len, hvilket kan føre til alvorlige ulykker. 
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3.2.3 Etablering af signalreguleret kryds 

Generelt set har signalregulering af vigepligtskryds en god sikkerhedsmæssig effekt – særligt på 
mere alvorlige ulykker med personskade. Det skyldes i høj grad adskillelsen af trafikken kom-
mende fra andre vejgrene i separate signalfaser. 
 
I vejreglen ”Brug af trafiksignaler” er imidlertid angivet syv forhold, som hver for sig kan være en 
begrundelse for at signalregulere et vejkryds. Samtidig kan lokale forhold have stor indflydelse 
på en sådan beslutning. Et signalanlæg bør således normalt kun etableres, hvor mindst én af føl-
gende betingelser er opfyldt: 
 

Forhold som hver for sig kan være begrundelse for signalregulering:  Vurderet opfyldt? 

Særlig ulykkesrisiko  Ej opfyldt 

Stor trafikintensitet i et kryds  Ej opfyldt 

Lange ventetider for sidevejstrafik  Ej opfyldt 

Mange bløde trafikanter  Ej opfyldt 

Forbedring af samordning  Ej opfyldt 

Kryds mellem overordnede veje Ej opfyldt 
Dårlige oversigtsforhold  Ej opfyldt 

Figur 5. Kriterier for etablering af trafiksignalanlæg i vejkryds. 

 
Det vurderes, at ingen af de syv kriterier er opfyldt i krydset ved Skovholmslundvej, hvorfor sig-
nalregulering af krydset ikke kan anbefales. 
 

1. Særlig ulykkesrisiko: Der er ikke registreret uheld i krydset de seneste fem år. 
2. Trafikintensitet: Vejreglen angiver, at den gennemsnitlige timetrafik ind i et kryds talt i 

de otte stærkest belastede timer i døgnet - ikke nødvendigvis sammenhængende – skal 
overstige 750 køretøjer, hvoraf mindst 175 fra sideretningen. I krydset Teestrupvej-
Skovholmslundvej er den forventede indkørende trafik i den mest belastede time hen 
over dagen færre end 650 køretøjer ved fuld udbygning af boligområdet. 

3. Ventetid: Kapacitetsberegningerne viser, at trafikken i krydset vil blive afviklet næsten 
uden forsinkelse (serviceniveau A). 

4. Bløde trafikanter: Vejreglen angiver, at den samlede gennemsnitlige timetrafik af gå-
ende og cyklende, der skal krydse sidevejen i de fire stærkest belastede timer i døgnet - 
ikke nødvendigvis sammenhængende – skal overstige 200, samt at den samlede gen-
nemsnitlige timetrafik af kørende på den vej, de skal krydse, overstiger 600 køretøjer 
over samme tidsrum. En trafiktælling på den dobbeltrettede cykelsti vest for krydset 
ved Skovholmslundvej fra 2016 viser, at der dagligt kører 30-40 cyklister på stræknin-
gen. 

5. Samordning: Der ligger ingen andre signalregulerede kryds i umiddelbar nærhed af 
krydset, hvorfor samordning af flere signalkryds ikke er relevant. 

6. Kryds mellem overordnede veje: Vejreglen angiver, at vejkryds, hvor begge veje har 
tre eller flere afmærkede vognbaner på de frie strækninger, bør signalreguleres. Tee-
strupvej er indrettet med to vognbaner. 

7. Oversigtsforhold: Der vurderes ikke at være dårlig oversigt i krydset.  
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 Opsamling 

Den følgende tabel samler de væsentligste pointer om trafikafvikling og -sikkerhed ved de tre 
krydsudformninger: 
 

Krydsudformning Fordele Ulemper 

Vigepligtskryds 
med hævet flade 
 
(nuværende kryds-
udformning) 

Trafikafvikling God trafikafvikling og næsten ingen 
ventetid på sidevejene i den fremti-
dige situation. 

Der kan forekomme forsinkelse, hvis 
trafikken i krydset stiger mere end 
beregningerne viser – f.eks. som følge 
af andre ændringer end blot opførel-
sen af de 500 boliger på Skovholms-
lundvej. 

Trafiksikkerhed God trafiksikkerhed, da der ikke er re-
gistreret ulykker i krydset de seneste 
fem år (og formentlig længere). For-
ventet god sikkerhedseffekt af hævet 
flade i fremtidig situation. 
 
Sikkerheden kan forbedres yderligere 
ved at pålægge cyklister kørende på 
den dobbeltrettede sti langs Tee-
strupvej vigepligt ved krydsning af 
Skovholmslundvej. 

Fremkommeligheden for cyklister re-
duceres, hvis disse pålægges vigeplig-
ten ved stikrydsningen på Skovholm-
slundvej. 

Minrundkørsel Trafikafvikling God trafikafvikling og næsten ingen 
ventetid på vejtilslutningerne i den 
fremtidige situation. 

En rundkørsel vil medføre flere ned-
bremsninger til gene for den gennem-
kørende trafik på Teestrupvej, som er 
den primære vej i krydset. 

Trafiksikkerhed Generelt god sikkerhedseffekt – sær-
ligt på mere alvorlige ulykker med 
personskade. 
 
Færre konfliktpunkter sammenlignet 
med et vigepligtskryds. 

Erfaringer fra andre ombygninger vi-
ser dårlig trafiksikkerhed i minirund-
kørsler, hvis den indkørende trafik i 
overstiger 5.000 køretøjer pr. døgn. 
Beregningerne viser, at trafikken i 
krydset vil nærme sig dette niveau. 
 
Risiko for at ikke-stedkendte trafikan-
ter overser rundkørslen med uheld til 
følge. 

Signalregulering Jf. afsnit 3.2.3 er kriterierne for signalregulering af krydset ikke opfyldt. 
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 Anbefaling 

På baggrund af ovenstående anbefales det at bibeholde den eksisterende krydsudformning 
ved Teestrupvej-Skovholmslundvej-Lysholm Skolevej med følgende forbedringer: 
 

• Ændring af vigepligt for cyklister: Hvor dobbeltrettet stitrafik skal krydse en sidevej 
bør stitrafikanter have vigepligt over for bilerne. Dette gøres ved at ændre vigepligten 
samt fjerne det blå cykelfelt. 
 
Desuden anbefales det, at stien trækkes minimum 6 meter væk fra krydset (jf. håndbo-
gen ”Trafiksikkerhedsprincipper”) for at give plads til, at der kan holde et køretøj mel-
lem Teestrupvej og stikrydsningen. I dag er der ca. 3 meter mellem Teestrupvej til den 
dobbeltrettede sti. For at sikre lav hastighed ved stikrydsningen, bør denne stadig ligge 
på den hævede del af krydset som forlænges et stykke mod syd på Skovholmslundvej. 
 
Mht. tidspunkt for ændring af stikrydsningen, viser tidligere nævnte studie af Trafitec 
(2013) også, at for hver gang den indkørende motortrafik, der har vigepligt for de cyk-
lende, stiger til det dobbelte, øges risikoen for uheld med krydsende stitrafikanter med 
20-25%. En fordobling i antallet af stitrafikanter øger ligeledes uheldsrisikoen med 25-
30%. Derfor anbefales det senest at ændre stikrydsningens udformning snarest muligt, 
så de cyklende pålægges vigepligt over for biltrafikken. 

 
• Yderligere fartdæmpning på Teestrupvej: Hastighedsniveauet er høj ved overgangen 

til byzonen for kørende mod øst på Teestrupvej. Det bør overvejes at tydeliggøre over-
gangen til byzonen ved at etablere et vejbump ca. 150 meter vest for krydset. 

 

  
   Anbefalet stikrydsning         Løsning der frarådes pga. dårlig sikkerhed. 
ved dobbeltrettet stikryds. 
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4 Stifaciliteter på Skovholmslundvej 

 Valg af stitype og placering 

Ifølge lokalplan 500-82 skal der etableres en dobbeltrettet fællessti i den vestlige side af Skov-
holmslundvej, som tilsluttes den eksisterende dobbeltrettede cykelsti, der løber langs Teestrup-
vejs sydlige side. 
 
Det forudsættes at langt hovedparten af de bløde trafikanter, der færdes langs Skovholmslund-
vej til/fra Teestrupvej skal til/fra Haslev bymidte i forbindelse med arbejde, fritid, indkøb, skole, 
institutioner mv. 
 
Undersøgelser og erfaringer fra eksisterende løsninger, viser en markant forhøjet ulykkesrisiko 
for cyklister, der kommer kørende fra den ”forkerte” retning. Årsagen til dette er sandsynligvis, 
at bilister ikke forventer, at der kommer cyklister kørende fra højre side set i bilistens retning. 
Desuden har bilister ofte tendens til at have mere fokus på de andre biler end cyklister i kryds. 
 
Til undersøgelse af hvilken løsning, der medfører den bedste trafiksikkerhed, er der taget ud-
gangspunkt i antallet af konfliktpunkter ved krydsning af Skovholmslundvej ved Teestrupvej-
krydset, hvor cyklister kommer kørende fra den ”forkerte” side gennem krydset. Denne pro-
blemstilling forekommer også inde i boligområdet ved Skovholmslundvej. Dog er antallet og 
placeringen af sideveje til Skovholmslundvej ikke kendt. 
 
 
Fællessti på den vestlige side af Skovholmslundvej 
Hvis der etableres en dobbeltrettet fællessti i den vestlige side af Skovholmslundvej, vil det med-
føre to farlige konfliktpunkter med cyklister kommende fra øst, som vist på figur 6. 
 
Problemet med cyklister kommende fra den ”forkerte” side haves også – i denne løsning – i kryd-
sene mod syd på Skovholmslundvej, f.eks. ved Arne Jacobsens Vej. Biltrafikmængden på Arne 
Jacobsens Vej er dog begrænset som følge af få ejendomme i et lukket område. 
 
Det anbefales, at stitrafikanterne får vigepligt overfor biltrafikken på Skovholmslundvej, Arne 
Jacobsens Vej og eventuelle andre sideveje til Skovholmslundvej. 
 

 
Figur 6. Princip for etablering af dobbeltrettet fællessti på 
den vestlige side af Skovholmslundvej. 

  

Teestrupvej 
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Fællessti på den østlige side af Skovholmslundvej 
Anlægges den dobbeltrettede fællessti i den østlige side, vil det som den vestlige løsning med-
føre to farlige konfliktpunkter for cyklisterne. Dog vil de fleste bløde trafikanter blive holdt uden 
for krydset, da den største strøm af cyklister til/fra Haslev i denne situation ikke skal krydse side-
vejen. Derfor anses dette for at være en bedre løsning sammenlignet med en placering i den 
vestlige side af Skovholmslundvej. 
 
Problemet med cyklister, der kommer kørende fra den ”forkerte” side haves dog også – i denne 
løsning – i de mindre kryds på Skovholmslundvej, f.eks. ved krydsning af Kaare Klints Vej. Biltra-
fikmængden på Kaare Klints Vej er begrænset som følge af få ejendomme i et lukket område, 
der vejbetjenes via Kaare Klints Vej. Ved denne løsning anbefales det derfor, at stitrafikanterne 
får vigepligt overfor biltrafikken på Skovholmslundvej, Kaare Klints Vej og eventuelle andre side-
veje til Skovholmslundvej. 
 

 
Figur 7. Princip for etablering af dobbeltrettet fællessti på den 
østlige side af Skovholmslundvej. 

 
Enkeltrettede stier i begge sider af Skovholmslundvej 
Med enkeltrettede stier langs Skovholmslundvej opnås tre farlige konfliktpunkter i krydset ved 
Teestrupvej. Denne løsning har således flest farlige konfliktpunkter i dette kryds. Enkeltrettede 
stier medfører imidlertid ingen farlige konfliktpunkter på selve Skovholmslundvej, da cyklister vil 
komme kørende fra den ”rigtige” side i krydsene ved f.eks. Arne Jacobsens Vej og Kaare Klints 
Vej – såfremt stierne benyttes efter hensigten. Der er således en risiko for, at de enkeltrettede 
stier vil blive benyttet til dobbeltrettet færdsel, hvilket potentielt kan føre til uheld. 
 
Denne løsning vurderes at være den mest hensigtsmæssige stiløsning på Skovholmslundvej. Ved 
denne løsning anbefales det, at stitrafikanterne på den dobbeltrettede sti langs Teestrupvej får 
vigepligt overfor biltrafikken på Skovholmslundvej. 
 

 
Figur 8. Princip for etablering af enkeltrettede cykelstier i 
begge sider af Skovholmslundvej.  

Teestrupvej 

Teestrupvej 
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 Opsamling 

På baggrund af ovenstående frarådes en stiplacering i den vestlige side af Skovholmslundvej, da 
denne løsning samlet set vurderes at være dén løsning, der medfører den største uheldsrisiko for 
de bløde trafikanter. 
 
En dobbeltrettet fællessti i den østlige side vil give den bedste helhedsfornemmelse og vil være 
velkendt for stitrafikanterne sammenholdt med den eksisterende dobbeltrettede sti langs Tee-
strupvej. Samtidig vil denne løsning holde langt størstedelen af stitrafikanterne uden for krydset 
ved Teestrupvej, hvor der alt andet lige er mest trafik og deraf størst risiko for uheld. 
 
Enkeltrettede cykelstier langs Skovholmslundvej er en god og velkendt løsning – også for bili-
ster. Denne løsning medfører dog, at stitrafikanter kommende fra Haslev til boligområdet skal 
krydse Skovholmslundvej før venstresving mod syd, men giver imidlertid ingen farlige konflikt-
punkter på selve Skovholmslundvej. 
 

 Anbefaling 

På baggrund af ovenstående anbefales det, at der etableres enkeltrettede stier langs med Skov-
holmslundvej, da denne løsning ikke medfører farlige konfliktpunkter på selve Skovholmslund-
vej, da cyklister vil komme kørende fra den ”rigtige” side i krydsene. 
 
I krydset ved Teestrupvej anbefales det, som nævnt i afsnit 3.4, at give stitrafikanterne vigepligt 
over for bilerne ved krydsning af Skovholmslundvej ved at vende vigepligten og fjerne det blå 
cykelfelt. Desuden anbefales det, at stien trækkes min. 6 meter væk fra krydset for at give plads 
til, at der kan holde et køretøj mellem Teestrupvej og stikrydsningen. I dag er der ca. 3 meter 
mellem Teestrupvej til den dobbeltrettede sti. 
 

 
 
Anbefalet min. 6 meter tilbagetrukket stikrydsning på hævet flade 
med tilslutning af enkeltrettede cykelstier fra Skovholmslundvej.  
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5 Bilag 

 Forudsætninger for kapacitetsberegningerne 

• 50 boliger på Skovholmslundvej i den nuværende situation. 

• Udbygning til i alt 500 boliger i fremtidig situation. 

• Eksisterende trafiktal er hentet fra Vejdirektoratets MASTRA-database. 

• Miljøstyrelsens turrate for parcelhuse i forstadsområder: 4,5 bilture pr. bolig pr. døgn. 

• Spidstimeandel og retningsfordeling: 14% af døgntrafikken jf. Aalborg Kommunes tur-
rateprojekt. Retningsfordeling bolig-arbejdstrafik: 83/17. 

• Der foretages ingen generel fremskrivning af trafikken (trafikvækst). Der regnes ude-
lukkende på tilvæksten i trafikken, som kommer fra nye boliger på Skovholmslundvej. 

 Trafikmængder nu og i fremtiden 

Estimerede trafikmængder ud fra kendte tællinger og skønnede svingbevægelser i krydset Tee-
strupvej-Skovholmslundvej-Lysholm Skolevej i dagens situation og i en fremtidig situation med 
udbygning med i alt 500 boliger med vejtilslutning via Skovholmslundvej. 
 
Trafikken i morgen- og eftermiddagsspidstimen er forudsat at være 14% af døgntrafikken med 
en retningsfordeling på 83/17 (dvs. at 83% af bolig-arbejdsstedtrafikken kører ud af boligområ-
derne om morgenen og omvendt om eftermiddagen). 
 

 
Figur 9. Estimering af svingbevægelser til kapacitetsberegninger. 
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 Serviceniveau og ventetid 

Der er foretaget beregninger for middelventetid samt kølængde (antal biler i kø) med program-
met DanKap, der gennemfører beregninger ved anvendelse af metoder og parametre i henhold 
til vejreglerne. Serviceniveaubegrebet er defineret ud fra trafikanternes ventetid, jf. tabellen ne-
denfor.  
 

Middelventetid (sek. pr. ktj.) 
Serviceniveau 

Signalreguleret kryds Vigepligtsreguleret kryds 

≤ 10 ≤ 10 A (Næsten ingen forsinkelse) 

11-20 11-15 B (Begyndende forsinkelse) 

21-35 16-25 C (Ringe forsinkelse) 

36-60 26-50 D (Nogen forsinkelse) 

61-100 51-70 E (Stor forsinkelse) 

> 100 > 70 F (Meget stor forsinkelse) 

Tabel 6. Serviceniveau i signal- og vigepligtsregulerede kryds angivet i ’Vejregel i 
Trafikteknik – Anvendelse af simuleringsmodeller’ (2010). 
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