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Trafiknotat – kapacitet Lysholm Allé, Haslev, 
Faxe Kommune 

1 Opgavebeskrivelse  
Som følge af det nye boligudbygningsprojekt i Haslev, har Faxe Kom-

mune ønsket en trafikredegørelse for vejene op mod matriklen.  

Følgelig vil der i dette trafiknotat blive belyst, hvordan udbygningen vil 

få indflydelse på de omkringliggende vejes trafik. Heraf vil der udføres 

en beregning af trafikmængder og kapacitet, for at sikre sikkerhedsmæs-

sige forhold og gode afviklingsmuligheder opnås for både de hårde og 

bløde trafikanter i området.  

 

Figur 1: Hvid arealafmærkning af matrikel for udbygningsområdet.  

2 Grundlag 

2.1 Antal boliger 

I projektforslaget lægges der op til at der etableres 139 boliger af typen 

rækkehuse samt et fælleshus i udviklingsområdet nord for Lysholm Allé.  

Fremskrivning af trafikken bliver udført på baggrund af Vejdirektoratets 

turratekatalog, hvor antal daglige ture for forskellige boligtyper er op-

gjort.   
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2.2 Trafikmængder 

Øst for udviklingsområdet fremgår der en trafiktælling på Lysholm Allé 

fra 2019 i Vejdirektoratets tælledatabase kMastra. I Tabel 1 er trafik-

mængderne for bil- og lastbiltrafikken opstillet. 

 Personbil Lastbil I alt 

ÅDT 4.106 372 4.478 

Morgenspidstime 308 28 336 

Eftermiddagsspidstime 476 43 519 

Tabel 1: Trafiktælling fra 2019 på Lysholm Allé. 

2.3 Besigtigelse 

Boligudbygningsområdet grænser sig op til vejene Lysholm Allé og 

Bækvej som ligger syd og vest for projektområdet. Hvoraf den nordlige 

ende af Bækvej grænser op til Vestskolen Nordskov. 

Bækvej/Lysholm Allé krydset bliver særligt benyttet af almene og tunge 

køretøjer, særligt i morgenmyldretiden.  

2.3.1 Bløde trafikanter 

I forbindelse med en besigtigelse torsdag d. 2. juni 2022 blev antallet af 

cyklister observeret på Bækvej i morgenmyldretiden mellem kl. 07:30-

08:00, hvor vejen også er faciliteret med cykelbaner i begge retninger. I 

dette tidsinterval benyttede 11 børn sig af Bækvej, hvor 8 kom fra Lys-

holm Allé øst, 1 fra vest og 3 fra cykelstien syd for Bækvej krydset.  

Størstedelen af de cyklende børn blev observeret i det lysregulerede 

kryds på Lysholm Allé og Maglemosevej, der ligger øst for projektområ-

det. Maglemosevej er faciliteret med cykelbane i den østlige ende og med 

cykelsti i den vestlige ende. Længere nord på Maglemosevej er der også 

lukket adgang for biltrafik og gode parkeringsmuligheder for cykler. 
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2.3.2 Hårde trafikanter 

Størstedelen af skolebørnene, der kommer fra Bækvej, bliver afleveret 

med enten bil eller bus, heraf blev tre busser observeret under besigtigel-

sen. 

Derudover er der også flere større køretøjer som lastbiler og biler med 

påhæng, der blev observeret i Lysholm Allé/Bækvej krydset. Arealmæs-

sigt bruger de store køretøjer meget plads og kører på kantsten og fortov, 

når de skal dreje. Bilerne på Bækvej bliver nødt til at bakke fra hajtæn-

derne for at give de tunge køretøjer plads.  

3 Kapacitet og trafikafvikling 

Til brug for vurdering af hvilken udformning krydset ved adgangsvejen 

til den nye bebyggelse skal have, udarbejdes der en kapacitetsberegning 

af krydset med den forventede fremtidige trafik til/fra området. Da trafik-

intensiteten er højest i morgen- og eftermidagsspidstimen, tages der ud-

gangspunkt i disse to tidsrum. Med den beregnede fremtidige trafik udfø-

res der en kapacitetsberegning i Vejdirektoratets værktøj DanKap. 

Til at beskrive trafikafviklingen anvendes begrebet ”serviceniveau”, som 

angives med betegnelserne A – F, hvor A er bedst og F er ringest. 

Opgørelsen af serviceniveauet baseres på den gennemsnitlige forsinkelse 

pr. bil i det enkelte kryds. Sammenhængen og definitionen af de forskel-

lige serviceniveauer og forsinkelser for et vigepligtsreguleret kryds er 

vist i tabel 2. Niveau C eller bedre vil normalt være målsætningen for 

serviceniveauet i et nyanlagt kryds, mens D og E i et vist omfang kan ac-

cepteres i eksisterende kryds – afhængig af de lokale forhold. 
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Tabel 2: Definition af serviceniveau for trafikafvikling i et vigepligtsreguleret kryds. 

4 Trafikberegninger 
Til kapacitetsberegninger af kryds for ny sidevej fra projektområdet mod 

Lysholm Allé, tages der udgangspunkt i en fremtidig trafiksituation 10 år 

fremme i tiden. Heraf fremskrives trafikken på Lysholm Allé til 2032 

med en forventet årlig vækst på 1%. Selvom trafikken historisk set ikke 

har haft en betydelig udvikling, vil der fortsat fremskrives med 1% årligt 

for at imødekomme mulig worst-case scenarie.  

 Personbil Lastbil 

ÅDT 4.673 423 

Tabel 3: Fremskrevet trafik på Lysholm Allé pr. 2032 ekskl. tilbygning i projektområde. 

Den forventede trafik til boligudbygningen beregnes ud fra Vejdirektora-

tets Turratekatalog fra september 2020, hvori der er opgjort hvor mange 

daglige ture med bil og lastbil forskellige boligformer i gennemsnit gene-

rer og dels hvor stor en andel af den nye trafik, der kører i morgen- og ef-

termiddagsspidstimen.  

For rækkehuse genereres der 4,2 daglige ture med personbil og 0,1 dag-

lige ture med lastbil.  

I morgenspidstimen kører 10% af den daglige trafik, mens der i eftermid-

dagsspidstimen kører 12% af den daglige trafik. 
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 Personbil Lastbil 

ÅDT 584 14 

Morgenspidstime 58 1 

Eftermiddagsspidstime 70 2 

Tabel 4: Beregnet ny genereret trafik til det nye boligområde. 

5 Kapacitetsberegninger 
Trafikken på Lysholm Allé vurderes at have en retningsfordeling, hvor 

1/3 af trafikken kører mod øst i morgenspidstimen, mens de resterende 

2/3 af trafikken kører mod vest. I eftermiddagsspidstimen forventes ret-

ningsfordelingen at være modsat, således at 2/3 af trafikken kører mod 

øst og 1/3 kører mod vest. For den nye trafik til den kommende boligbe-

byggelse anvendes samme retningsfordeling.  

I nedenstående tabel 5 er serviceniveauet for det nye kryds beskrevet ud 

fra middelforsinkelsen i morgen- og eftermiddagsspidstimen for hvert af 

de tre vejben i krydset, hvor krydset er etableret vigepligtsreguleret og 

uden kanalisering.  

Vej ben Morgenspidstime Eftermiddagsspidstime 

Lysholm Allé øst 3 3 

Lysholm Allé vest 3 3 

Ny sidevej 7 9 

Tabel 5: Middelforsinkelse og serviceniveau for nyt vigepligtsreguleret kryds på Lysholm Allé. 

Trafikken vil blive afviklet med serviceniveau A på Lysholm Allé efter 

boligudbygningsprojektet.  

6 Risikoanalyse 

Til at beskrive robustheden af trafikafviklingens serviceniveau er der fo-

retaget en risikoanalyse ved at tilføje 20% yderligere på den fremskrevne 

trafikmængde, som kan ses i tabel 6.   
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Vej ben Morgenspidstime Eftermiddagsspidstime 

Lysholm Allé øst 3 3 

Lysholm Allé vest 3 4 

Ny sidevej 9 10 

Tabel 6: Middelforsinkelse og serviceniveau for nyt vigepligtsreguleret kryds på Lysholm Allé 

med 20% større trafikmængde. 

Trafikken vil fortsat blive afviklet med serviceniveau A efter en trafik-

stigning på 20%. 

7 Trafiksikkerhed 

Trafiksikkerhedsmæssigt er det fordelagtigt, at de bløde trafikanter i 

grove træk er adskilt fra de hårde trafikanter i morgenmyldretiden, når 

skolebørnene på Bækvej kommer i bil og bus og via Maglemosevej på 

cykel. Derfor kan Bækvej godt have vejadgang fra Projektområdet. Dog 

anbefales det med en vis afstand til den krumme del af vejen, da over-

sigtsforholdende i den buede del af Bækvej ikke er gode.  

Syd overfor projektområdet ligger Valmuevej som en sidevej til Lysholm 

Allé. Og langs Lysholm Allé er oversigtsforholdene gode, derfor anbefa-

les et T-kryds fra projektområdet mod Lysholm Allé også. Dog forskudt 

fra det eksisterende T-kryds mellem Lysholm Allé og Valmuevej, da det 

trafiksikkerhedsmæssigt ikke er passende.  

8 Anbefaling 
Den forventede fremtidige trafik til og fra det planlagte boligudbygnings-

område ved Lysholm Allé vil ikke komme til at skabe kapacitetsudfor-

dringer i hverken morgen- eller eftermiddagsspidstimen. 

Den maksimale middelforsinkelse beregnes til at være 9 sekunder, og der 

beregnes en trafikafvikling med serviceniveau A. Og med en yderligere 

trafikstigning på 20% vil den maksimale middelforsinkelse stige til 10 

sekunder, og trafikken vil fortsat afvikles med serviceniveau A. 
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Der er således ikke behov for yderligere udbygning af krydset med kana-

lisering i form af separate svingbaner for at kunne afvikle trafikken til-

fredsstillende. 

Hvis en vej ud til Bækvej ønskes, vil en placering ved den eksisterende 

adgang til projektområdet være oplagt, da der her opnås bedst oversigt. 

Afhængigt af placering af de interne køreveje i projektområdet, vurderes 

det, at én enkelt adgangsvej mod Lysholm Allé vil reducere arealudlæg 

til brug for interne køreveje. Kapacitetsmæssigt er én udkørsel mod syd 

tilstrækkeligt til at kunne afvikle trafikken tilfredsstillende.  


