
 
   

Faxe Kommune 
 
 

NOTAT 
18.05.2022 

PSA 

Dalby - Byudvikling 
Overordnet trafikanalyse 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

   Side 2 Dalby – Vurdering af fremtidig trafik Via Trafik 

Indhold 
1 Indledning ................................................................................................................ 2 
2 Sammenfatning ........................................................................................................ 3 
3 Nuværende forhold ................................................................................................... 5 

 Biltrafik ..........................................................................................................................5 
 Stinettet ....................................................................................................................... 6 

4 Udbygningsprojekter ............................................................................................... 8 
 Kirsebærplantagen og Dalby Øst .................................................................................. 9 

4.1.1 Trafikberegning .................................................................................................... 9 
4.1.2 Vejadgang og interne veje .................................................................................... 11 

 Ny Netto ...................................................................................................................... 11 
4.2.1 Biltrafik ................................................................................................................ 12 
4.2.2 Stier ..................................................................................................................... 13 
4.2.3 Forslag til udformning .......................................................................................... 14 

5 Tilslutninger til Vordingborgvej ............................................................................... 18 
 Afstand og køretid ....................................................................................................... 18 
 Nye snittællinger .......................................................................................................... 19 
 Kølængder ................................................................................................................... 19 
 Vurdering .................................................................................................................... 20 

6 Bilag ...................................................................................................................... 22 
 Trafiktællinger ............................................................................................................ 22 
 Skoleveje ..................................................................................................................... 23 
 Hastighedsdæmpende foranstaltninger ...................................................................... 24 
 Vejadgange til udviklingsområder – oversigt ............................................................... 26 

 
 

1 Indledning 
Som led i planerne om en omfattende byudvikling i Dalby, har Faxe Kommune ønsket 
udarbejdet en overordnet trafikanalyse. Hensigten er at sikre gode trafikale forhold i fremtiden, 
herunder god trafiksikkerhed, tilfredsstillende fremkommelighed og kapacitet,  samt et trygt og 
godt trafikmiljø for alle trafikarter, uden væsentlige barrierer og andre trafikale gener. 
 
Faxe Kommune har derfor bedt firmaet Via Trafik om at udarbejde en trafikanalyse omfattede 
en overordnet vurdering af den generelle trafikudvikling i byen, primært som følge af planlagt 
boligbyggeri i to områder af byen, samt en specifik vurdering af en ny Netto dagligvarebutik.   
 
De to byudviklingsområder kaldes Kirsebærplantagen og Dalby Øst, og er sammen med det 
overordnede vejnet vist på Figur 1. 
 



 

   Side 3 Dalby – Vurdering af fremtidig trafik Via Trafik 

 
Figur 1. Dalby – Oversigtskort. Det primære vejnet og de aktuelle  udviklingsområder. 

 

2 Sammenfatning 
Dette afsnit beskriver kort notatets anbefalinger og konklusioner. 
 
Om Kirsebærplantagen  
Den foreslåede struktur med tre separate delområder, uden interne forbindelsesveje, er en god 
løsning. Det skaber et optimalt udgangspunkt for at der intent og igennem området kan 
etableres trygge og sikre stier, med mulighed for tilslutning til byens øvrige stinet. 
 
Vejadgangen til del 3, der ligger ud til Heeringvej, bør flyttes mod syd, så man undgår at skabe et 
vigepligtsreguleret F-kryds. 
 
I den videre planlægning bør indgå i hvilket omfang del 1 i nord kan indrettes med en øst-
vestgående sti, som kan udgøre et alternativ til de gående langs den smalle del af Heeringvej.  
 
Om Dalby Øst 
Dalby Øst udvikles i to etaper. Det anbefales, at begge etaper/områder vejbetjenes samlet fra 
Karisevej, men at vejtilslutningen til Karisevej rykkes med øst til kanten af udviklingsområdet, så 
man undgår at skabe et vigepligtsreguleret F-kryds ved Sneholmgårdsvej.  
 
Det anbefales ikke, at der etableres en separat vejadgang til den nordlige del 2. Det skyldes 
blandt andet, at en separat nordligt beliggende vejadgang til den nordlige del, vil skabe mere 
trafik på den smalle del af Heeringvej. 
 
Dalby Øst bør ift. stier primært kobles op på Heeringvej lidt syd for Heeringvej (via den 
eksisterende sti). Herudover  bør der langs Karisevej etableres fortov og eventuelt cykelstier i 
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muligt omfang. Som minimum bør det eksisterende fortov i sydsiden af Karisevej forlænges til 
områdets vejadgang og krydsning af vejen sikres.  
 
Om ny Netto 
En ny Netto vil lokalt skabe mere biltrafik internt i Dalby, men en stor del af trafikken til og fra 
butikken vil være bilister som i forvejen kører på vejnettet. Den reelle mertrafik vil i al 
væsentlighed kun belaste veje, hvor der er tilstrækkelig restkapacitet. 
 
Det handler derfor primært om butikkens lokale vej- og stibetjening. Der anbefales en løsning 
hvor krydset, Lindhardsvej/Karisevej signalreguleres, primært af hensyn til de krydsende lette 
trafikanter. Indkørsel til butikken sker i krydset, mens udkørsel sker i en overkørsel mod vest. 
Signalet skal udformes trafikstyret, så det oprettes et højt serviceniveau for bilisterne, uden 
unødig ventetid.  
 
Herudover anbefales en nord-sydgående sti i østsiden af Nettogrunden, hvorved stinettet i et 
større område bindes sammen, og butikken får en direkte sti til byudviklingen i 
Kirsebærplantagen, sekundært i Dalby Øst. Sammenbindingen af stinettet på tværs af Karisevej 
understøttes ved, at der anbefales et signal i krydset Karisevej/Lindhardsvej. 
 
Endelig bør der etableres delte stier langs Karisevej.  
 
Om Bavnestræde og Heeringvej  
Det er gennem nye trafikanalyser sandsynliggjort, at der er gennemfartstrafik på både 
Heeringvej og i større omfang på Bavnestræde, idet begge veje udgør et alternativ til ruten via 
Karisevej. Det må forventes, at gennemfartstrafikken vil stige markant i takt med udbygningen i 
byen, idet krydset Karisevej/Vordingborgvej vil blive mere belastet og ventetiderne derfor vil 
stige. 
 
Det er svært at begrænse gennemfartstrafikken ved tiltag på de to veje, da der i forvejen er 
bump og hævede flader på begge strækninger. Gennemfartstrafikken begrænses bedst ved at 
sikre at ventetiderne på Karisevej ved udkørsel på Vordingborgvej begrænses mest muligt, 
signalteknisk eller ved at udbygge krydset.    
 
Det vurderes ikke, at der er meget gennemfartstrafik ad Sneholmgårdsvej som alternativ til 
Karisevej, men selv få uønskede og hurtigt kørende bilister kan skabe utryghed og forringe 
trafiksikkerheden. Det kan løses med bump på Sneholmgårdsvej.  
 
Om Karisevej  
Karisevej er den mest trafikbelastede og den vigtigste trafikvej i Dalby. Vejen bør derfor ideelt 
set være udformet i henhold til dens trafikale funktion, dvs. med god belysning, 2 regulære 
kørespor, kanalisering i de største kryds, sikrede stikrydsninger og langsgående fortov og 
enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen. 
 
På strækningen er der etableret sikrede krydsninger på udvalgte steder, og der er skabt en 
erkendelse af, at det ikke umiddelbart er muligt at etablere anlæg til cyklister langs  
strækningen, dels af økonomiske og dels af arealmæssige årsager.  
 
Det anbefales derfor, at Karisevej ombygges eller at der reserveres det fornødne vejareal til 
senere,  når muligheden forekommer ifm. udviklingsprojekter. Aktuelt bør man således være 
opmærksomme på strækningen langs en kommende Netto, samt strækningen langs Dalby Øst, 
første etape.  
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Om andre ting 
Sneholmgårdsvej er en lang lige stamvej, der som en af de eneste veje i Dalby ikke er 
hastighedsdæmpet. Det anbefales, at vejen trafiksaneres på strækningen fra Lindhardsvej og 
mod øst. 
 
Heeringvej er på den nordlige del en smal snoet vej uden anlæg til lette trafikanter. Det 
anbefales, at vejen som minimum udbygges med fortov i den ene side af vejen. 
  
 

3 Nuværende forhold 

 Biltrafik 

Der bor ca. 2.200 personer i Dalby og befolkningstallet er stigende. Til sammenligning bor der 
lidt flere i Karise og næsten det dobbelte i Faxe. 
 
Dalby ligger i al væsentlighed øst for Vordingborgvej, der er den primære vej, for de fleste der 
kører til og fra byen i bil. Vordingborgvej giver forbindelse til Køge og til motorvej E20.  
 
Den primære vej i Dalby er Karisevej. Den ligger stort set midt i byen og forløber øst vest.         
 
Biltrafikken i Dalby kan opdeles i fire overordnede grupper.  

• Den interne biltrafik. Det er fx biltrafik mellem boligerne, SuperBrugsen, skolen, 
børneinstitution, hallen mv. 

• Ærindetrafik. Det er pendlertrafik og anden ærindetrafik ud fra og ind mod Dalby. 

• Gennemfartstrafik mellem Vordingborgvej/E20 og Karise (og omegn) 

• Gennemfartstrafik mellem Vordingborgvej og den østlige del af Faxe       
 
Dalbys placering i forhold til gennemfartstrafikken kan se på forsiden. 
 
Der er ikke grundlag for præcist at fastlægge biltrafikkens størrelse samlet eller opdelt i de fire 
grupper, men der kan ud fra de nuværende trafikbelastninger på vejnettet i Dalby, antal beboere 
i byerne samt turrater laves et kvalificeret skøn:   
 

• Trafikken på Vordingborgvej og på den vestlige del af Karisevej er 6-7.500 biler i døgnet 
(ÅDT). De overordnede trafikbelastninger fremgår af næste figur og af bilag  

• Det vurderes, at der i dag er ca. 1.000 boliger i Dalby. Med en turrate på 4,0 bilture/døgn 
giver det en samlet boligrelateret biltrafik på  ca. 4.000 bilture. Øvrig biltrafik skønnes til 
omkring 500 bilture, så samlet set skønnes det, at Dalby genererer ca. 4.500 bilture i 
døgnet.  

• På Dalbyvej (på strækningen mod Faxe) er døgntrafikken godt 1.600 biler. Det vurderes, at 
hovedparten, omkring 1.500 biler, er gennemfartstrafik mellem Vordingborgvej og Faxe. 

• På den østlige del af Karisevej (på strækningen mod Karise) er døgntrafikken godt 3.000 
biler. Det vurderes at hovedparten, omkring 2.500 biler, er gennemfartstrafik mellem 
Vordingborgvej og Karise. 

 
Tallene er forbundet med usikkerhed, men de giver en indikation af de biltrafikmængder der 
præger byen i dag. De samlede trafikmængder fremgår af Figur 2. 
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Figur 2. Omtrentlige trafikbelastninger på trafikvejene i Dalby (ÅDT) 

 Stinettet  

Cykelstinettet i Dalby består af stier i eget tracé, stier langs vej og stiruter ad lokalveje, hvor 
trafikken er begrænset og færdes med lav hastighed. Herudover er der udpeget en række 
skoleruter. Stierne fremgår af Figur 3 og af bilag. Det bemærkes, at skoleruterne kun i 
begrænset omfang forløber langs Karisevej.  
 
For skoleruterne er der i den foreliggende skolevejsanalyse peget på  to problemstillinger:   

• Karisevej (ml. Vordingborgvej og Spurvehøjen) har ingen cykelfaciliteter, meget trafik 
og begrænsede krydsningspunkter. Det foreslås, at fortov skiltes som fællessti i begge 
sider, gennemført fortov ved Bækgårdsvej og en krydsningshelle ved Spurvehøjen. 
Sidstnævnte er gennemført.   

• Sneholmgårdvej  (på kort strækning i vestenden) mangler cykelfaciliteter og 
krydsningspunkter. Det er gennemført. 

 
På baggrund af skolevejsanalysen og en helhedsvurdering af byens struktur, nuværende 
hastighedszoner, hastighedsdæmpende foranstaltninger, stier, samt den forventede udbygning 
med flere boliger og en Netto, vurderes følgende stirelaterede problemstillinger  i Dalby: 
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Lokalitet Problem Løsningsforslag 

Karisevej Det er den centrale og mest belastede vej i byen 
og biltrafikken vil stige som følge af den 
planlagte byudvikling og generel trafikvækst.  
Der er behov for cykelfaciliteter på langs og 
sikrede stikrydsning på tværs af vejen på hele 
strækningen gennem byen. 
Det er vanskeligt og dyrt at gennemføre, fordi 
der på det meste af strækningen ikke 
umiddelbart er tilstrækkeligt vejudlæg til stier. 

Etablere cykelstier, delte stier eller cykelbaner i videst 
muligt omfang. 
etablere sikrede stikrydsninger ved de væsentligste 
krydsningspunkter. 
Forbedret belysning på hele strækningen. 
 
Begge tiltag bør indarbejdes lokalt og på delstrækninger i 
forbindelse med de aktuelle udbygningsprojekter. 

Sneholmgårdsvej  Lang lige stamvej uden anlæg for cyklister. I 
modsætning til mange andre steder i  byen er 
der ingen hastighedsdæmpende 
foranstaltninger. 

Der bør etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger 
på den lange østlige del af strækningen. Området kan evt. 
udformes som en hastighedszone. 

Heeringvej Der er cykelsti på den østlige del, mens den 
nordlige snoede del er smal og uden anlæg for 
cyklister. Der er flere bump på strækningen. 

Det er svært at forbedre forholdene for cyklister uden at 
det bliver meget dyrt, hvilket nok ikke står mål med 
behovet.  
Mulighed for fortov langs vejen, evt. i den ene side og/eller 
Etablering af en sti i eget trace syd for vejen gennem den 
nordlige del af Kirsebærplantagen 

Tabel 1.  Stier i Dalby. Problemer og løsningsforslag – fra skolevejsanalyse. 

 

 
Figur 3. Det nuværende overordnede stinet i Dalby – De røde streger er  
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4 Udbygningsprojekter 
De aktuelle udbygningsprojekter beskrives i de følgende afsnit. Først de to 
boligudbygningsprojekter og efterfølgende planerne om en ny Netto. 
 
Udviklingsprojekterne udgør nye lokaltrafikområder i byen. Udbygningen af Kirsebærplantagen 
er planlagt opdelt i tre mindre lokaltrafikområder, mens Dalby Øst, om end opdelt i  to etaper 
tilsammen vil udgøre et stort lokaltrafikområde. Dalby består i dag af omkring 25 
lokaltrafikområder, hvoraf områderne ud mod Vordingborgvej er ret store, jf. Figur 4.    
  

 
Figur 4. Dalby opdelt på lokaltrafikområder og med de 3 nye byudviklingsområder. Kirsebærplantagen består 
af tre delområder som hver vil udgøre et lokaltrafikområde. Dalby Øst er planlagt som et samlet område, der 
vejbetjenes fra Karisevej, men opdelt i to etaper/ hvor der kun foreligger ideskitse til den sydlige del 1. Den 
planlagte adgangsvej til Dalby Øst samt til delområde 3 i Kirsebærplantagen anbefales flyttet. Anbefalet  
placering er vist med blå pile, jf. Tabel 4.  
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 Kirsebærplantagen og Dalby Øst 

 
Figur 5. Skitser af de to boligområder. Tv Kirsebærplantagen, Th. den sydlige del af Dalby Øst. Der er ikke 
konkrete skitser at den nordlige del. 

 
De to projektområder i midten og i den østlige del af Dalby har samlet ca. 400 boliger. Det er 
tæt-lavt byggeri bestående af række- og dobbelthuse.  Der er således tale om en markant 
udbygning af byen. Det forventede antal boliger, fordelt på delområder fremgår af næste tabel. 
 

4.1.1 Trafikberegning 

Udbygningsprojekternes overordnede trafikale struktur fremgår af Figur 4: 
 

Område Delområde Antal boliger Turrate Biltrafik-HVDT 

Kirsebærplantagen Del 1 80 4,2 336 

 Del 2 74 4,2 311 

 Del 3 81 4,2 340 

Delsum  235  987 

Dalby Øst Del 1 80 4,2 336 

 Del 2 80 4,2 336 

Delsum  160 4,2 672 

I alt  395 4,2 1.659 
Tabel 2. Boligudbygning i Dalby. Ca. antal boliger fordelt på delområder og estimeret biltrafik.  

 
Den forventede trafikvækst i biltrafikken er beregnet til samlet ca. 1.650 bilture. Det er tidligere 
skønnet, at der i Dalby i dag er omkring 4.500 bilture i døgnet, så det understøtter, at der er tale 
om en markant vækst, samlet set på omkring 37%.  
 
Udbygningen vil især få betydning for trafikmængden på Karisevej, der i forvejen er den mest 
belastede vej i byen.  Ud fra et overordnet estimat af den nuværende og den nye trafiks 
hovedruter, er der beregnet en forventet vækst på 18-30% på Karisevej. Den største relative 
vækst vil ske midt på strækningen, mens den største absolutte vækst, og samlet set den største 
trafik, forventes på delstrækningen tæt ved Vordingborgvej. 
 
Det er forudsat at bilisternes fremkommelighed på Karisevej opretholdes uændret, ikke mindst i  
krydset ved Vordingborgvej. I modsat fald vil en væsentlig andel af væksten og en del af den 
nuværende trafik (i snit C og B) flytte til Heeringvej og Bavnestræde. (jf. afsnit 5). 
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 Snit 

A B C 

Nuværende trafik 3.000 3.800 7.100 

Forventet vækst 600 1.100 1.300 

Fremtidig trafik 3.600 4.900 8.400 

Stigning 20% 29% 18% 
Tabel 3. Den forventede trafikvækst som følge af boligudbygning i Dalby.  

 

 
Figur 6. Overordnet skøn over trafikken på Karisevej i dag, og med udbygning af de to boligområder. Der er vist 
tre snit på Karisevej, hvor nuværende trafik, den forventede trafikvækst samt summen er angivet. Midt på 
strækningen forventes trafikken at stige med ca. 29%.  

 
Med den fulde boligudbygning vokser byen med 30-40%. Den tilhørende trafikstigning vil derfor 
være betydelig og vil kunne opleves mange steder i  byen.  
 
Langt de fleste steder vil den øgede trafik ikke have stor betydning for fremkommeligheden, 
idet vejnettets kapacitet generelt set har en stor restkapacitet. Der kan dog være enkelte kryds 
og vejtilslutninger som vil opleve problemer, fx ved skole eller daginstitution, men det afhænger 
af mange faktorer (fx også øget gennemfartstrafik i byen) og kan derfor først identificeres og 
håndteres i takt med udviklingen. 
 
I krydset Karisevej/Vordingborgvej kan der dog forudses kapacitetsproblemer, idet nye 
registreringer har vist, at der allerede i dag er ret lange køer ved spidsbelastning. Her må det 
forudses, at der bliver behov for en udbygning af krydset med en ekstra svingbane i Karisevej. Se 
også afsnit 5.4. 
  
  



 

   Side 11 Dalby – Vurdering af fremtidig trafik Via Trafik 

4.1.2 Vejadgang og interne veje 

Kirsebærplantagen er foreslået udviklet som tre separate delområder uden interne 
vejforbindelser, og vejbetjent dels fra Bavnestræde og dels fra Heeringvej.  
 
Det begrænser den interne trafik i området og dermed de tilkørende trafikale gener, samt 
skaber et godt udgangspunkt for et stisystem i eget tracé. Det anbefales, at der arbejdes videre 
med den foreslåede overordnede struktur. 
 
Dalby Øst er planlagt udbygget i to etaper, hvor man starter med den sydlige halvdel tæt ved 
Karisevej. Det har været overvejet om den nordlige del skal vejbetjenes fra Heeringvej, fx via 
Kelstrupvej i nord (jf. Figur 4). Det kan ikke umiddelbart anbefales, da trafikken til og fra den 
nordlige del så vil vælge ruter via den smalle del af Heeringvej. Det anbefales derfor at hele 
området trafikbetjenes fra Karisevej.  
 
De nye  lokaltrafikområders vejadgang til det eksisterende vejnet er vurderet i Tabel 4. Alle 
tilslutninger anbefales  tilsluttet i vigepligtsregulerede T-kryds, så vidt muligt udformet som 
overkørsler. 
 

Område Delomr. Vejadgang fra  Vurdering  
Kirsebær-
plantagen 

Del 1 Heeringvej nord Udmærket placering 

Del 2 Bavnestræde Udmærket placering 

Del 3 Heeringvej Der er planlagt en placering overfor vejen Heering Huse, 
hvorved der dannes et vigepligtsreguleret F-kryds. Det kan 
ikke anbefales. Vejtilslutningen bør rykkes mod syd.  

Dalby Øst Del 1-2 Karisevej Der er planlagt en placering overfor Sneholmgårdsvej, 
hvorved der dannes et vigepligtsreguleret F-kryds. Det kan 
ikke anbefales. Vejtilslutningen bør rykkes mod øst. 

Tabel 4. Vurdering af planlagt adgangsveje. Jf. Figur 4, hvor de rykkede adgangsveje er vist med blå pile. 

 

 Ny Netto 

Salling Group ønsker at etablere en ny Netto dagligvarebutik på 1.200 m2 på Karisevej nr. 65-69, 
lige overfor Lindhardsvej, hvor der i dag er en SuperBrugs. Afstanden mellem de to butikker 
bliver under 100 m. Krydset Karisevej/Lindhardsvej er i dag et prioriteret T-kryds med en 
højresvingsbane på Karisevej. 
 
Der er 5 meter højdeforskel på grunden, idet det nordvestlige hjørne ligger i  kote ca. 40,0, mens 
det sydøstlige hjørne ligger i kote 35,0. Det er så meget, at det har betydning for indretningen af 
området, placering af butikken mv.  

• Butikken skal have en vandret gulvkote 

• Det omkringliggende terræn skal være tilnærmelsesvist fladt, da man skal kunne færdes 
ubesværet  med kundevogne. En hældning på 25-30 o/oo vurderes acceptabelt, da det 
svarer til normal hældning ved afvanding af flader, tværfald på fortov mv.  

• Terræn og indgang til butik skal ligge i niveau 

• Varelevering skal kunne ske i niveau eller kunne håndteres med mindre ramper. 

• Vejadgang til Karisevej skal ske i niveau eller via mindre ramper – Det vurderes realistist at 
overvinde en højdeforskel på op til  75-100 cm  

• Butikken skal være tilgængelig for alle, så der skal være niveaufri adgang fra de 
omkringliggende stier.  

• Det er et ønske at butikken ikke ligger alt for højt ift. omgivelserne 

• Det er en kvalitet, hvis nødvendige støttemure ikke er alt for høje. Efter vores vurdering 
helst under ca. 2,5 meter, af hensyn til tilpasningen til de omkringliggende grunde. 
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4.2.1 Biltrafik 

Cowi har i februar 2022 udarbejdet en trafikanalyse for projektet (Trafikanalyse, Netto i Dalby, 
Teknisk notat – Version 2, 15.02.2022). Her har de anvendt en række estimerede og opregnede 
trafiktal, opregningsfaktorer,  prognoseår mv:  
  

• Dagligvarebutikken genererer 1.500-1.900 bilture i døgnet (ÅDT), og 
eftermiddagsspidstimetrafik på 180-228 bilture. Der tages afsæt i de mindste tal pga. den 
nærtliggende SuperBrugs.  

• Trafikkens retningsfordeling til/fra Netto på 65-35%, hovedparten mod og fra øst. 

• ÅDT på Lindhardsvej er skønnet til 1.900 biler, der fordeler sig så  80%  kører til og fra 
Karisevej. I krydset fordeles trafikken med 40% øst og 60% vest. 

• Prognoseberegningens trafikvækst er sat til 1,5 %/år med et prognoseår + 15 fra nu (det 
giver en samlet trafikvækst på ca. 25%) 

• ÅDT på Karisevej er estimeret til 6.500 i 2022 (opregnet fra 2017, hvor der er angivet en 
trafik på 5.898 biler)   

 
I analysen Der er gennemført kapacitetsberegninger i DanKap af 2 scenarier. I det ene etableres 
vejadgang til en ny Netto som en 4. vigepligtsreguleret vejgren i krydset  Karisevej/Lindhardsvej 
og i det andet scenarie etableres vejadgangen i et nyt vigepligtsreguleret  T-kryds vest for 
Lindhardsvej. Beregningerne viser, at trafikken ud fra de opstillede forudsætninger kan afvikles 
uden kapacitetsproblemer.  
 
Det er også vurderet et signalreguleret F kryds (Karisevej/Lindhardsvej/Ny Netto). Det påpeges, 
at der ikke i dag er en uheldsrisiko, biltrafik eller let trafik i et omfang der understøtter at krydset 
signalreguleres, i henhold til Vejdirektoratets anbefalinger. Det er også beregnet at 
trafikafviklingen i et signalanlæg vil medføre lidt større, men acceptable ventetider 
sammenholdt med et vigepligtsreguleret T kryds.  
 
Disse estimater, resultater og konklusioner  vurderes at være korrekte. Trafikken på Karisevej er 
dog overvurderet. Der er formentlig taget afsæt i en trafikbelastning på Karisevej ved 
Vordingborgvej som i runde tal er ca. 50% større end trafikken ved den kommende butik. Det 
understøtter blot konklusionerne om, at der ikke vil blive kapacitetsproblemer som følge af en 
ny dagligvarebutik. 
 
Kunderne til en Ny Netto vurderes primært at være lokale, samt bilister som i forvejen kører 
gennem byen. Den vil kun i begrænset omfang medføre ny ekstern trafik.  
 
En væsentlig del af trafikken til og fra Netto, vil derfor i forvejen kører på Karisevej og bilister 
som i dag handler i SuperBrugsen og som fremover ændrer rute helt lokalt i forhold til at skifte 
fra den ene til den anden butik.  
 
Der vil dog også skabes ny trafik bestående af bilister som kører internt i Dalby, til og fra den nye 
butik. Det vil primært betyde mere trafik på Karisevej mellem Bavnestræde og Heeringvej, og i 
mindre grad delstrækningerne vest for Bavnestræde og øst for Heeringvej, jf. Figur 7. Hver streg 
på figuren skønnes at have en trafikbelastning på 100-200 bilture i døgnet, og har derfor ret 
begrænset betydning for trafikbelastningen på Karisevej. 
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Figur 7. Udvalgte nye interne trafikruter i Dalby via Karisevej. Det ses at den største trafik skabes lokalt ved 
butikken, og kun i mindre grad påvirker yderstrækningerne.  

 

4.2.2 Stier 

Den nye Netto kommer til at ligge centralt i byen og i et knudepunkt for en række stier og 
stiruter, jf. Figur 8. Hvis der etableres en nord-sydgående sti langs Nettogrundens østside, vil der 
skabes attraktive stiruter mellem fx Kirsebærplantagen og skolen, og begge dagligvarebutikker. 
Og herudover mulighed for stiforbindelse til Dalby Øst. Det vil være et aktiv for byen, og for den 
nye butik.   
 
Herudover skaber Netto-butikken behov for en attraktiv og tryg gangrute mellem de to 
butikker, og mellem ældrecenteret og Netto-butikken. Endelig vil butikken øge antallet af lette 
trafikanter på Karisevej. 
  
Det anbefales derfor: 

• at der som led i planlægningen af butikken etableres en sti langs østsiden af Nettogrunden 

• at butikken orienteres, så indgangen ligger mod øst 

• at der etableres en sikret stikrydsning på tværs af Karisevej. 
 
For at skabe en tryg krydsning af Karisevej, ikke mindst for ældre og børn foreslås det, at krydset 
Karisevej/Lindhardsvej signalreguleres. Dette er også et udtalt ønske fra Faxe Kommune, og vil 
øge trygheden for de lette trafikanter som krydset Karisevej.   
 
Stiforbindelsen til Dalby Øst der går via Heeringvej forudsætter etablering af sikrede 
stikrydsning på Heeringvej. 
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Figur 8. Stier og stiruter omkring den nye Netto dagligvarebutik. 

 

4.2.3 Forslag til udformning 

Der er skitseret 3 forslag til hvordan vejbetjeningen af en ny dagligvarebutik kan vej- og 
stibetjenes, i kombination med ønskerne om forbedring af de lette trafikanters forhold ved 
krydsning af vejen.  
 
De to forslag er karakteriseret ved følgende hovedtræk: 
Forslag 1. Delt adgangsvej med udkørsel mod vest og med indkørsel i krydset ved Lindhardsvej, 

som kan signalreguleres.  
Forslag 2. Signalreguleret vejadgang i F-kryds ved Lindhardsvej.  
Forslag 3. Vigepligtsreguleret vejadgang mod vest kombineret med en sikret stikkrydsning på 

hævet flade mod øst 
 
Følgende indgår i alle forslag: 

• Opretholdelse af de to busstoppesteder på Karisevej øst for butikken. 

• Opretholdelse af mulighed for varelevering til SuperBrugsen fra vigespor på Karisevej, 
alternativt at varebil herfra kan bakke ind i brugsens varegård. 

• En stiforbindelse gennem Netto-grunden til den eksisterende sti, som forløber øst-vest, 
nord for butikken.  

• Delte stier langs begge sider af Karisevej. Det er på delstrækninger udfordret ift. om der 
er tilstrækkeligt vejudlæg, og skal derfor undersøges nærmere i den videre 
planlægning. 

• Opstramning og signalregulering af krydset Karisevej/Lindhardsvej.  

• Forbedring af belysning på Karisevej. 
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Forslag 1 

 
Figur 9. Ny Netto. Ideskitse af forslag 1. Indkørsel overfor Lindhardsvej, udkørsel mod vest. 

 
I forslag 1 etableres en vigepligtsreguleret udkørsel i den vestlige ende af grunden. Indkørsel 
etableres i krydset ved Lindhardsvej, som signalreguleres i kombination med en sikret 
stikrydsning med midterhelle. Løsningen kan også laves uden midterhelle og med en 
vestresvingbane fra øst i stedet. Der etableres som udgangspunkt fodgængerovergange i alle 
fire ben i krydset.  
 
Udkørslen ligger dermed på en lige strækning af Karisevej, hvilket skaber et godt udgangspunkt 
for at opnå god oversigt.  
 
Krydset ved Lindhardsvej bliver lidt mere kompleks end i dag, men det bliver let at overskue den 
ind- og den udkørende biltrafik til og fra området, når den er fordelt på to vejadgange. 
Herudover bliver den interne biltrafik let at overskue, fordi den stort set bliver ensrettet, da de 
fleste bilister vil vælge en af de første ledige pladser de møder.  
 
Varelevering foregår i den vestlige ende, hvor det vurderes, at der er areal til at en sættevogn 
kan foretage en 2-punkts vending. Det er en god løsning. 
 
Butikken orienteres, så indgangen til butikken ligger mod øst, modsat vareleveringen. 
Kundeparkeringen foreslås indrettet som dobbeltsidig vinkelret parkering. Grundens form giver 
mulighed for, at der er god plads til manøvrering, men i denne løsning er det ikke så afgørende, 
da biltrafikken er ensrettet. Det kan overvejes at indrette p-pladserne som let skråparkering, da 
det yder parkanterne en optimal service.   
 
Løsningen kombineres med stien op langs grundens østside til den nuværende sti nord for 
butikken. Det skaber en god sammenhæng mellem butikkens indgang og stierne, og hermed 
også en god forbindelse for gående mellem de to dagligvarebutikker.    
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Løsningen har udfordringer i forhold til terrænet, men det vurderes, at de kan løses 
tilfredsstillende. En fordel er, at indkørslen kan udformes med en regulær stigning umiddelbart 
bag fodgængerovergangen, fordi der ikke er udkørende trafik til krydset. Parkeringspladsen 
udformes let stigende mod vest så man rammer en topkote omkring 3770-3800 i butikkens 
vestende. Hermed er det muligt at overvinde den resterende højdeforskel ud mod Karisevej. 
Pladsen kan falde ned mod vareleveringen. Hældningen skal dog være begrænset, da 
varelevering skal foregå tilnærmelsesvist vandret.  
 
En fordel ved løsningen er, at den ikke forudsætter så store støttmure som de to efterfølgende 
forslag. 
 
Alt i alt vurderes forslag 1 som den bedste løsning, under forudsætning af at de terrænmæssige 
udfordringer kan håndteres.  
 

Forslag 2 

 
Figur 10. Ny Netto. Ideskitse af forslag 2. Vejadgang som ekstra vejgren i krydset ved Lindhardsvej, der foreslås 
signalreguleret. 

 
I forslag 2 etableres en ekstra vejgren i krydset ved Lindhardsvej, hvorved krydset bliver et F-
kryds. Krydset signalreguleres, hvorved man skaber tryghed for de krydsende lette trafikanter, 
undgår oversigtsproblemer og de sikkerhedsproblemer som vigepligtsregulerede F-kryds kan 
medføre.  
 
Varelevering foreslås placeret i den vestlige ende, hvor en sættevogn kan foretage en to-
punktsvending. Varebilen skal køre gennem kundeparkeringen både på vej ind og ud, men 
signalet gør det modsat lettere for et stort køretøj at forlade området.  
 
Det er forudsat, at varelevering sker uden for butikkens åbningstid, så det store køretøj kan 
anvende begge kørebaner i vejadgangen. Hvis dette ikke er realistisk i forhold til butikkens drift 
skal vejadgangen dimensioneres til, at en sættevogn kan køre ind/ud i krydset i egen vognbane. 
Vejadgangen bliver i så fald ca. dobbelt så bred som skitseret. Det vil gøre krydset meget bredt, 
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og fx reducere venstresvingsbanen fra vest. De store køretøjers arealbehov i krydset er en 
ulempe ved forslag 2.    
 
Terrænforholdene medfører, at parkeringspladsen kommer til at ligge i en forsænkning 
indrammet af høje støttemure. Det er teknisk muligt, men ikke en indpasset løsning.  
 
Alt i alt vurderes forslag 2 at udgøre en acceptabel løsning, der udgør et alternativ til det 
anbefalede forslag 1.  
 

Forslag 3 

 
Figur 11. Ny Netto. Ideskitse af forslag 3. Separat vejadgang mod vest. 

 
I forslag 3 etableres en vigepligtsreguleret vejadgang i den vestlige ende af grunden. Hermed 
danner adgangsvejen og Lindhardsvej to T-kryds i forhold til Karisevej. Det er generelt mere 
sikkert end et F-kryds, og det nye T-kryds ligger på en lige strækning af Karisevej, hvilket skaber 
et godt udgangspunkt for at opnå god oversigt ved udkørsel. 
 
Butikken orienteres, så indgangen til butikken ligger mod øst. Hermed er begrænses konflikter 
internt på grunden mellem biler og gående. Kundeparkeringen foreslås indrettet som 
dobbeltsidig vinkelret parkering. Der er god plads til manøvrering pga. grundens form. 
 
Varelevering forgår i den vestlige ende, hvor det vurderes, at der er areal til at en sættevogn kan 
foretage en fire-punkts vending. Det er ikke en ideel, men acceptabel løsning fordi det foregår i 
et område med få gående.    
 
Forslaget kombineres med en hævet flade på Karisevej med sikret stikrydsning, samt med stien 
op langs grundens østside til den nuværende sti nord for butikken. Det skaber en god 
sammenhæng mellem butikkens indgang og stierne, og hermed også en forbindelse for gående 
mellem de to dagligvarebutikker.  Forslaget omfatter ikke en signalregulering af krydset ved 
Lindhardsvej. 
 
Det væsentligste problem ved forslaget er højdeforskellene på grunden, hvor vejadgangen og 
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dermed også butikken kommer til at ligge højt. Det at der blive støttemur ud mod Karisevej, 
samt en trappe på stien op mod butikken. Tilgængelig adgang til butikken kan enten ske via 
vejadgangen i den vestlige ende eller anlæg af en separat og ret lang stirampe i hjørnet ned mod 
krydset med Lindhardsvej.  
 
Forslaget har væsentlige svagheder og kan ikke anbefales. 
 
 

5 Tilslutninger til Vordingborgvej  
Der er foretaget en vurdering af gennemfartstrafik af Bavnestræde og Heeringvej. De veje udgør 
et alternativ til den primære rute ad Karisevej. Der er en formodning om, at en del af den 
gennemkørende trafik som kører mellem Vordingborgvej-nord for Dalby, og henholdsvis 
Karisevej-øst for Dalby, eller Dalbyvej-syd for Dalby vælger at benytte enten Bavnestræde eller 
Heeringvej.   
 
Som det kan ses på Figur 12 er det muligt at benytte Bavnestræde (D) eller Heeringvej (C) hvis 
man vil undgå krydset Karisevej/Vordingborgvej. Der er også en mulighed at køre ad 
Sneholmgårdsvej (B), hvis man vil undgå Karisevej på en delstrækning med bump.  

Figur 12. De vurderede ruter gennem Dalby, samt tællesnit. 

 

 Afstand og køretid 

Rejseafstand og rejsetid for de 6 ruter er opgjort i Tabel 5. Det fremgår:  

• at ruten ad Bavnestræde for begge gennemfartsruter er en del kortere end ruten via 
Karisevej.  

• at ruten ad Heeringvej også er kortere for bilister der kører øst- nord gennem byen 

• at ruten ad Sneholmgårdsvej er længere end ruten af Karisevej 
 
Rejsetiden er nogenlunde ens på alle ruter. Rejsetiden er målt i Google Maps. 
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En umiddelbar vurdering er at ruter via Heeringvej og Bavnestræde kan være attraktive 
alternative ruter til Karisevej, men at Sneholmgårdsvej næppe benyttes af mange som alternativ 
til Karisevej. Omvendt vil  selv få hurtigt kørende bilister, som vælger Sneholmgårdsvej som 
”smutvej” kunne skabe trygheds—og sikkerhedsproblemer. Det vil i givet fald kunne løses ved 
etablering af bump på den østlige del af Sneholmgårdsvej, fx Tabel 1.   
 

Rute Afstand  Forskel fra A Køretid i min.  
Karisevej-Vordingborgvej    

A – Karisevej 2.900 m  4 

B – Sneholmgårdsvej 3.040 m +140 m 4 

C – Heeringvej  2.300 m -600 m 4 

D - Bavnestræde 2.250 m -650 m 4 

Dalbyvej-Vordingborgvej    

A – Karisevej 2.340 m  4 

D - Bavnestræde 1.930 m -310 m 4 

Tabel 5. Rejseafstande og omtrentlige køretider ad de vurderede ruter 

 

 Nye snittællinger 

Der er foretaget tre nye snittællinger i uge 18 2022 på Karisevej og på Heeringvej lige øst for 
Vordingborgvej, samt på Bavnestræde lige syd for Heeringvej. Ud fra disse tre snit er trafikken 
på Heeringvej øst for Bavnestræde beregnet/skønnet, idet det er forudsat at der kun er meget 
begrænset trafik mellem Bavnestræde og Heeringvej. 
 
Resultaterne, som er sammenholdt med foreliggende tællinger (jf. bilag) fremgår af Tabel 6. 
 

Snit Problem Tællinger 2022 Foreliggende tællinger 

1 Karisevej – ved 
Vordingborgvej 

7.150 5430 – 2015 -  snit lidt længere mod øst 

2 Heeringvej – ved 
Vordingborgvej 

915 - 

3 Bavnestræde – syd for 
Heeringvej 

490 780 – 2016 – snit længere mod syd 

4 Heeringvej – øst for 
Bavnestræde 

4251 440 - 2019 

5 Vordingborgvej 5.9102 5.910 - 2022 
1. Beregnet som forskel mellem snit 2 og 3 
2. Foreliggende tælling fra 2022 
 

Tabel 6.  ÅDT i udvalgte snit.  

 

 Kølængder 

Der er også foretaget en videoregistrering af trafikken i krydset Karisevej/Vordingborgvej og i 
krydset Heeringvej/Vordingborgvej i spidstimen kl. 7-8, mandag d. 9. maj. Resultatet fremgår af 
Tabel 7.  
 
Det fremgår: 

• At retningsfordelingen i det signalregulerede kryds ved Karisevej er næsten lige, med en 
lille overvægt af venstresvingende mod syd 

• At der i perioden er registeret op til 14 biler i kø, men i hele spidstimen blev alle biler 
afviklet i sammen signalperiode. Der var ingen der ventede i mere end et signalomløb. De 
typiske ventetider er omkring 20 sekunder 

• At der i spidstimen er 207 højresvingende fra Karisevej og 60 fra Heeringvej. Dvs. at ca. 80% 



 

   Side 20 Dalby – Vurdering af fremtidig trafik Via Trafik 

af de højresvingende kører ad Karisevej. 

• At langt hovedparten af trafikken ved Heeringvej drejer til højre (87 %) 

• At der sjældent er kø i krydset ved Heeringvej, men at der opstår enkelte lange ventetider, 
(nok især) når der er venstresvingende.  

• At man – ud fra de nye maskinelle tællinger kan se at af de 69 udkørende fra Heeringvej 
kommer de 45 fra Bavnestræde og de 24 fra Heeringvej  

 

 
Tabel 7. Trafik, kø og ventetider ved udkørsel til vordingborgvej i morgenspidstimen kl. 7-8 

 
Dette kan bekræfte formodningen om, at en del af den trafik som kommer øst fra ad Karisevej 
eller syd fra ad Dalbyvej vælger at benytte Heeringvej (C) eller Bavnestræde (D), for at komme 
nord ad Vordingborgvej. I spidstimen fra kl.  7-8, opstår der kun en kø på Heeringvej 4 gange i 
spidstimen. Der er således stor sandsynlighed for at en bilist der skal mod nord ikke har ventetid 
i krydset. 

 Vurdering 

Resultaterne indikerer, at der er gennemkørende trafik på både Bavnestræde og på Heeringvej.  
 
Ruterne er kortere, køretiden nogenlunde den samme, og risikoen for kø i krydset 
Heeringvej/Vordingborgvej er lille. Til trods for ret krappe bump og hævede flader på både 
Bavnestræde og på Heeringvej, udgør de to ruter derfor for nogle et attraktivt alternativ til ruten 
ad Karisevej. 
 
Der er 60 biler i spidstimen om morgenen, der drejer til højre i krydset Heeringvej/Vordingborg-
vej. Præcist hvor mange af disse som er gennemkørende  vides ikke, da en del af trafikken er 
lokal, men det vurderes, at gennemfartstrafikken udgør en hovedparten af de højresvingende. 
Ud fra de maskinelle tællinger vurderes det at ca. 2/3 af de gennemkørende kører af 
Bavnestræde, mens ca. 1/3 kører ad Heeringvej.   
 
Herudover må det forventes, at gennemfartstrafikken på begge veje vil stige i takt med 
byudviklingen, der medfører mere trafik på Karisevej. Her er der i dag op til 14 biler i kø ved 
signalet, så med den forventede trafikvækst på ca. 20%  (jf. Tabel 3) vil ventetiden blive markant 
større, hvis krydset ikke udbygges.  
 
Det er svært at forringe fremkommeligheden på Bavnestræde og på Heeringvej, fordi begge 
ruter har foranstaltninger, og Heeringvej desuden er smal og snoet. En mulighed er dog at 
signalregulere krydset Heeringvej/Vordingborgvej, hvorved der kan indlægges en signalteknisk 
forsinkelse for trafikken mod Vordingborgvej. Det er en dyr løsning som har andre trafikale 

Karisevej/Vordingborgvej Heeringvej/Vordingborgvej
Venstre Højre I alt Max kø Venstre Højre I alt Max kø 

Sec

07:00 - 07:05 12 24 36 9 1 4 5 2 6

07:05 - 07:10 23 18 41 9 1 4 5 2 47

07:10 - 07:15 13 16 29 8 1 4 5 1

07:15 - 07:20 15 15 30 7 0 8 8 1

07:20 - 07:25 17 28 45 10 1 3 4 1

07:25 - 07:30 17 23 40 12 0 6 6 1

07:30 - 07:35 26 16 42 7 1 2 3 1

07:35 - 07:40 21 17 38 14 1 2 3 1

07:40 - 07:45 35 17 52 9 0 6 6 1

07:45 - 07:50 22 10 32 10 1 7 8 3 34

07:50 - 07:55 24 17 41 8 0 8 8 2 15

07:55 - 08:00 22 6 28 5 2 6 8 0

247 207 454 9 60 69I alt 

Antal Antal
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konsekvenser, fx forsinkelser for trafikken på Vordingborgvej, så det er ikke en løsning som 
umiddelbart kan anbefales.      
 
En bedre mulighed er at øge kapaciteten i krydset Karisevej/Vordingborgvej ved at udvide 
Karisevej med en ekstra opmarchbane, således at højre- og venstresvingende trafik kan afvikles 
uafhængigt. Hermed vil man både kunne reducere den nuværende gennemfartstrafik på 
Heeringvej og Bavnestræde , og reducere risikoen for øget gennemfartstrafik i takt med 
byudviklingen. Denne løsning anbefales. 
  
  



 

   Side 22 Dalby – Vurdering af fremtidig trafik Via Trafik 

 

6 Bilag  

 Trafiktællinger 

 
Figur 13. Trafiktal. Årsdøgntrafik øverst, og tidspunkt for tælling nederst. Begge retninger tilsammen (De nye 
maskinelle trafiktællinger fremgår ikke 
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 Skoleveje 

Illustrationer fra skolevejsanalyse 
 

 
Figur 14. Skolevej og forslag til tiltag 

 

 
Tabel 8. Forslag til tiltag på skoleveje – Gengivelse fra skolevejsundersøgelse 

 
På Sneholmgårdsvej og i krydset Vordingborgvej/Karisevej er løsningsforslagene gennemført .  
 
På Karisevej er der i krydset Karisevej/Spurvehøjen etableret en krydsningshelle. Det har ikke 
været muligt at etablere fællesstier pga. det begrænsede vejudlæg. 
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Figur 15. Udpegning af utrygge steder. 

 Hastighedsdæmpende foranstaltninger 

 
Figur 16. Hastighedszoner   

 
Vejene i Dalby er inddelt i forskellige hastighedszoner. Karisevej hører ind under byzone (50 
km/t). Heeringvej er skiltet med 40 km/t zone. De resterende veje er skiltet med enten 15 km/t 
eller 20 km/t. 
 



 

   Side 25 Dalby – Vurdering af fremtidig trafik Via Trafik 

 
Figur 17. Eksisterende fartdæmpning 

 
Der er i dag etableret fartdæmpende foranstaltninger i form af midterhelle, hævede flader, 
indsnævringer og bump. 
  



 

   Side 26 Dalby – Vurdering af fremtidig trafik Via Trafik 

 

 Vejadgange til udviklingsområder – oversigt 

 
Figur 18. Fotostandpunkter, oversigt  

  



 

   Side 27 Dalby – Vurdering af fremtidig trafik Via Trafik 

 
Område Mod venstre Mod højre 

A 
Kirsebærparken  
Delområde 1 
Heeringvej nord 

  

B 
Kirsebærparken  
Delområde 2 
Bavnestræde 

  

C 
Kirsebærparken  
Delområde 3 
Heeringvej syd 

  

D 
Dalby Øst 
Karisevej 
Planlagt 
placering 

  



 

   Side 28 Dalby – Vurdering af fremtidig trafik Via Trafik 

E 
Dalby Øst 
Karisevej 
Anbefalet 
placering 

  

F 
Netto  
Karisevej 
overfor 
Lindhardsvej 
 

  

G 
Netto 
Karisevej  

  
Figur 19. foto af oversigtsforhold   
 


