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1 Indledning 

Hørsholm Kommune ønsker en analyse af trafikken nær Kokkedal Station, da 
det ønskes at byudvikle nogle områder nær stationen. På figur 1-1 ses et kort af 
Kokkedal Station samt det omkringliggende vejnet. Byudviklingen der planlæg-
ges, er både på den østlige og vestlige side af stationen.  

 

Figur 1-1: Kort over Kokkedal Station samt det nærliggende vejnet. 

I denne analyse foretages der en vurdering af den nuværende trafikale situation 
baseret på trafiktællinger og trafikmodeltal. Der er en række udviklingsprojektet 
i området ved Kokkedal Station. Alle disse projekter forventes ibrugtaget i 2024. 
Derfor fremskrives trafikmængderne til dette år og det beregnes hvordan trafik-
belastningen vil være på vejnettet med og uden udvikling af områderne nær 
Kokkedal Station.  

Der regnes på morgenspidstimen fra 7-8, da denne periode ifølge snittællinger 
er den mest belastede. Der er ikke analyseret på eftermiddagssituationen, da 
myldretiden om eftermiddagen strækker sig over en længere periode og dermed 
er mindre koncentreret. 

2 Nuværende trafikal situation 

For at danne et overblik over den nuværende trafikale situation, er der benyttet 
de eksisterende trafiktællinger. Det har ikke været muligt at foretage nyt trafik-
tællinger grundet COVID-19. Trafiktællinger er hentet fra Vejdirektoratets trafik-
tællingsdatabase Mastra. Tællingerne fremgår af figur 2-1. 

Det forudsættes at alle tællinger dækker over repræsentative trafiktal, der kan 
benyttes som grundlag for kapacitetsberegningerne. 
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Figur 2-1: Oversigt over trafiktællinger i området nær Kokkedal Station (fra Mastra). 

Tællingerne viser hverdagsdøgntrafikken samt årstallet der er talt i. På Ådalsvej 
i vest er tællingen fra 2014, nær indkørslen til Kokkedal Stationsvej er der to 
tællinger fra hhv. 2010 og 2014, på Lågegyde er der to tællinger hhv. nord og 
syd for Slotsbakken, begge fra 2019. 

Udover disse trafiktællinger, har Rambøll opbygget en trafikmodel og beregnet 
trafik for basisåret 2018 samt fremtidsåret 2030. For basisåret 2018 fremgår det 
af notatet "Trafikmodel for Hørsholm" at tællinger, der danner grundlag til mo-
dellen, maksimalt er 3 år, svarende til data fra perioden 2016-2018 hvoraf data 
fra 2016 og 2017 er fremskrevet med en generel trafikvækst på 1,5 % p. a. til 
2018.  

På Ådalsvej ved Kokkedal Station, vil der iflg. modellen i 2018 være 6250 køre-
tøjer i et hverdagsdøgn, tilsvarende på Lågegyde vil der være 4300 køretøjer og 
på Jellerødgårdsvej 950 køretøjer i 2018.  

Udover trafiktællinger fra Vejdirektoratet samt Rambølls trafikmodel, er der i 
2013 foretaget en analyse af krydset Slotsbakken/Lågegyde af COWI, kaldet 
"Trafikanalyse af Lågegyde/Slotsbakken". I den forbindelse, er der foretaget en 
ugetælling samt en krydstælling, hvoraf ugetællingen samt trafikmodellens tal 
fremgår af figur 2-2. 

 

Figur 2-2: Udklip fra COWIs notat "Trafikanalyse af Lågegyde/Slotsbakken", der bl.a. viser 
ugetællingen i 2013. 

Samlet set er der trafiktællinger/modeltal på vejene vist på figur 2-3, hvor tæl-
lingens årstal samt tællekilde fremgår (Rambøll = trafikmodel, VD = trafiktæl-
ling fra Mastra, COWI = tælling foretaget af COWI). 
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Figur 2-3: Samlet oversigt over hverdagsdøgntrafikken nær Kokkedal Station, både trafik-
tællinger og modeltal fra hhv. Vejdirektoratet (VD), Rambøll (modeltal) 
samt COWI fremgår, inkl. tælleåret. 

På Lågegyde nord for Slotsbakken er der en tælling fra 2013 samt en ny tælling 
fra 2019, der viser at trafikken er steget med 575 køretøjer i dette trafiksnit, 
svarende til en stigning på 15%. På Lågegyde øst for Jellerødgårdsvej viser 
Rambølls trafikmodel at der er 4.300 køretøjer og tilsvarende viser en trafiktæl-
ling i 2019 for samme snit, at der er 4.416, hvilket svarer til, at trafikken fra 
modelberegningerne for 2018 er steget med 2,7% til den faktiske trafiktælling i 
2019.  

Tilsvarende er der også foretaget to tællinger på Ådalsvej af Vejdirektoratet i 
hhv. 2010 og 2014, her er der sket en trafikstigning på 19% over 4 år. Dette 
skyldes åbning af trafik over jernbanen i 2012, så Lågegyde og Ådalsvej blev 
forbundet.  

Det antages at trafikken stiger med en generel stigning på 1,5% om året, hvil-
ket benyttes til alle beregningerne.  

For at definere hvor stor en procentdel af trafikken der afvikles i morgenspidsti-
men, er der foretaget en sammenligning af hverdagsdøgntrafikken og spidsti-
men i de to tællesnit på Lågegyde.  

Ved de to trafiktællinger i 2014 fra Mastra fremgår det, at flest trafikanter kører 
mod vest om morgenen, i retning mod Helsingørmotorvejen.  
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 Morgenspidstime 7-8  

Tællepunkt / Retning Mod vest Mod øst Total 

Mellem indkørsel til stationen og 
rundkørslen ved Lågegyde 

317 (73%) 118 (27%) 435 

Mellem Skovkanten og Højmosen 449 (60%) 301 (40%) 750 

Tabel 2-1: Trafiktællinger fra Mastra på Ådalsvej i 2014. 

Ved de to tællesnit er morgenspidstimen hhv. 8,3% og 9,5% af hverdagsdøgn-
trafikken. Derfor vurderes det at morgenspidstimen udgør 9% af hverdagsdøgn-
trafikken. 

2.1 Parkeringsarealer nær stationen  

I efteråret 2019 udførte COWI en parkeringsanalyse nær Kokkedal Station, hvor 
antallet af parkerede biler og ledige parkeringspladser blev opgjort for delområ-
der. DSB har i marts 2020 opgjort antallet af cykelstativer nær stationen. På fi-
gur 2-4 ses en oversigt over parkeringsarealer nær stationen, de orange er for 
biler og de grønne er for cykler.  

 

Figur 2-4: Parkeringsarealer nær Kokkedal Station. Orange er for biler og grønne for cykler  

Der er i undersøgelsen talt i alt 317 parkerede biler og 0 ledige pladser. Det an-
tages derfor at der er samlet 317 parkeringspladser. Parkeringspladserne er for-
delt på områderne som vist i tabel 2-2. 
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Parkeringsområde Antal pladser 

A 39 

B 112 

C 39 

D 36 

E 91 

Tabel 2-2: Offentlig tilgængelige parkeringspladser nær Kokkedal Station 

Belægningsgraden af cykelstativerne er ikke opgjort, men antallet af pladser i 
hvert område fremgår af tabel 2-3.  

Parkeringsområde Antal pladser 

1 320 

2 95 

3 200 

4 50 

Tabel 2-3: Cykelstativer nær Kokkedal Station, opgjort af DSB i marts 2020. 

2.2 Skovkanten 

Mellem de to tællepunkter på Ådalsvej er der en ind- og udkørsel til stationen 
samt en sidevej, Skovkanten. Der er 100 boliger ved Skovkanten som alle har 
ind/udkørsel via Ådalsvej mellem tællepunkterne. Ved brug af Miljøstyrelsens 
turrater, lejligheder i forstadsområder, antages det at der foretages 2,5 ture i 
døgnet pr. bolig, svarende til 250 ture i alt i døgnet for alle boligerne. Heraf an-
tages det, at 9% af turene afvikles i morgenmyldretiden, hvilket svarer til 23 bil-
ture mellem kl. 7 og 8. Det antages yderligere at 80% af de afviklede ture kører 
fra boligerne og de resterende 20% kører til boligerne. Dette giver 18 ture fra 
Skovkanten til Ådalsvej og 5 ture fra Ådalsvej til Skovkanten. Det antages at alle 
de 18 ture er mod vest og de 5 ture tilsvarende kommer fra vest.  

Dette giver følgende trafikale billede af trafikafviklingen på Ådalsvej vist på figur 
2-5. De røde pile angiver, hvor mange trafikanter der kører på strækningen mel-
lem Skovkanten og Kokkedal Station.  

 

Figur 2-5: Snittællinger på Ådalsvej baseret på 2014-tal (blå pile er tællinger 
 og røde pile er beregnede tal) 
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2.3 Kokkedal Station 

Trafikken ved Kokkedal Station består primært af pendlere og bustrafik. Der er 
både pendlere i bil og på cykel. I de følgende afsnit beskrives bustrafikken samt 
trafikmængderne for de to pendlertyper.  

2.3.1 Buslinjer ved Kokkedal Station 
Der kører i alt fem buslinjer til og fra Kokkedal Station, 353, 365R, 383, 500S og 
150S. Buslinjerne kører hhv. med halvtimes drift og hvert 10. minut. Det giver 
følgende antal afgange samt trafikfordeling fra Kokkedal Station vist i tabel 2-4, 
hvor højre/venstresving definerer bevægelsen til/fra Ådalsvej.  

 Til stationen Fra stationen 
Buslinje Højresving Venstresving Højresving Venstresving 

353  2 2  
365R  2 2  
383 2 2 2 2 

500S  6 6  
150S  6 6  

Tabel 2-4: Busafgange og ankomster til Kokkedal Station. 

2.3.2 Pendlertrafik – køretøjer 
Baseret på trafiktællinger fra 2014 hhv. øst og vest for adgangsvejen til Kokke-
dal Station samt antagelser om trafikmængder fra nord fra Fredensborg Kom-
mune, er det trafikale grundlag estimeret og vist på figur 2-6.  

 

Figur 2-6: Estimeret trafikfordeling ved Kokkedal Station, 2014. 

Den viste trafikfordeling er baseret på antagelsen om, at der er ca. 50 køretøjer 
fra Fredensborg Kommune som kommer til stationen via en nordlig adgang. Af 
disse 50 trafikanter parkerer omkring halvdelen og den anden halvdel kører ud 
til Ådalsvej, altså benytter vejen forbi Kokkedal Station som en smutvej. 

Det antages også, at 70% af alle parkeringspladserne omkring stationen belæg-
ges i morgenspidstimen, hvilket svarer til 158 parkeringspladser på stationens 
vestlige side.  

Opregnes trafikmængderne til fremtidsscenariet 2024, ved en årlig stigning på 
1,5%, giver det følgende trafikale grundlag, vist på figur 2-7.  
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Figur 2-7: Estimeret trafikfordeling ved Kokkedal Station, 2024. 

Dette grundlag benyttes til beregning af basissituationen for 2024.  

For Skovkanten benyttes følgende trafikale billede af situationen i 2024, vist på 
figur 2-8.  

 

Figur 2-8: Trafikafvikling ved Skovkanten i 2024, før opførelse af plejehjem. 

2.3.3 Pendlertrafik – cyklister 
På den vestlige side af Kokkedal Station er der i alt 615 cykelstativer og på den 
østlige 50 stativer. Det antages at 60% af alle cykelpladserne bliver optaget i 
morgenspidstimen. Svarende til hhv. 369 og 30 på den vestlige og østlige side. 
Det antages, at de cyklister der ankommer til den vestlige side, kommer ligeligt 
fordelt fra nord, vest og syd/øst, altså omkring 120 cyklister fra hver side og de 
30 på den østlige side kommer primært nord fra Jellerødgårdsvej. På figur 2-9 er 
skitseret, hvor cyklisterne vurderes at komme fra.  
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Figur 2-9: Cyklistfordeling til Kokkedal Station, estimeret til 2020-niveau for morgenspids-
timen. 

Det er oplyst at cyklisterne omkring stationsområdet føler sig utrygge når de 
færdes og tilsvarende at bilisterne oplever farlige situationer med cyklister. Der 
er dobbeltrettede cykelstier både ved ind- og udkørslen til stationsområdet. 
Disse stier er ført forbi de forskellige parkeringsarealer, for netop at skabe tryg-
hed for cyklisterne. Hvis der er mange cyklister i begge retninger, kan det være 
svært for bilisterne at komme ud fra parkeringsarealer. Dobbeltrettede cykelstier 
medfører at cyklister kommer fra den "forkerte side", hvilket kan være overra-
skende for bilisterne, det kan give usikkerhed for både cyklister og bilister. 

Ved den fremtidige løsning forventes det, at der etableres ensrettede cykelstier i 
begge sider af adgangsvejen, hvorved problemet reduceres. 

Af de 120 cyklister som ankommer til stationen fra syd, antages fordelingen vist 
på figur 2-10. 
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Figur 2-10: Fordeling af cyklister i morgenspidstimen ved Kokkedal Station i 2020. 

Det antages at cykeltrafikken stiger svarende til biltrafikken med 1,5% årligt, 
det giver cykeltrafikmængderne vist på figur 2-11. 

 

Figur 2-11: Fordeling af cyklister i morgenspidstimen nær Kokkedal Station i 2024, baseret 
på en årlig vækst på 1,5%. 

Dette grundlag vil blive benyttet til beregning af basissituationen for 2024. 
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2.4 Slotsbakken 

I 2013 har COWI foretaget en trafiktælling i krydset Slotsbakken/Lågegyde, som 
viser at der i morgenspidstimen afvikles trafikmængderne på figur 2-12.  

 

Figur 2-12: Trafiktælling på Slotsbakken/Lågegyde, foretaget af COWI i 2013. 

Fremskrives denne trafikmængde til 2024, med en årlig trafikvækst på 1,5%, 
fås de trafikmængder som er vist på figur 2-13.  

 

Figur 2-13: Trafiktælling fremskrevet til 2024. 

Dette grundlag vil blive benyttet til beregning af basissituationen for 2024. 

Trafikgrundlaget giver også et indblik i trafikfordelingen i nord-/sydgående ret-
ning, hvor der nord for Slotsbakken kører 356 i morgenspidstimen i alt, hvoraf 
20% kører mod nord og de resterende 80% kører mod syd. Denne fordeling be-
nyttes til bestemmelse af trafikfordeling af fremtidig trafik i området. 

2.5 Jellerødgårdsvej 

Ifølge trafikmodellen, kørte der i 2018 950 køretøjer i et hverdagsdøgn på Jelle-
rødgårdsvej nord for indkørslen til det østlige parkeringsareal. I morgenspidsti-
men afvikles der 9% af hverdagsdøgntrafikken, hvilket svarer til 86 køretøjer. 
Opregnes de 86 køretøjer til 2024-niveau med en årlig stigning på 1,5%, giver 
det 93 køretøjer.   
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Det antages at 80% af køretøjerne kører fra boligområdet ved Jellerødgårdsvej 
og 20% til området. Det giver en retningsfordeling på 74 køretøjer mod sydøst 
af Jellerødgårdsvej og 19 mod nordvest.  

Som for det vestlige parkeringsområde, antages det også at 70% af parkerings-
pladserne i øst bliver belagt i morgenspidstimen, hvilket svarer til 64 pladser ud 
af de 91 i 2024.  

Det forventes, at de færreste pladser belægges af trafikanter nord fra Jellerød-
gårdsvej, da stationen ligger i cykelafstand for disse. Det antages derfor, at 60 
af de parkerende kommer fra Lågegyde og 4 kommer fra Jellerødgårdsvej.  

Det antages at der kommer 40 køretøjer fra Lågegyde, som kører ind forbi par-
keringspladsen og sætter af og kører ud igen. Af disse ture, er der i alt 32 mod 
syd på Lågegyde og 8 mod nord.  

Retningsfordelingen på Lågegyde er tidligere talt til 20% mod nord og 80% mod 
syd. Denne fordeling antages bilisterne fra Jellerødgårdsvej også at benytte, 
hvilket svarer til at der i alt er følgende trafikfordeling for hhv. 2018 og 2024, 
som vist på figur 2-14 og figur 2-15.  

 

Figur 2-14: Trafikfordeling ved Jellerødgårdsvej/Lågegyde i 2018. 
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Figur 2-15: Trafikfordeling ved Jellerødgårdsvej/Lågegyde fremskrevet til 2024. 

Ovenstående trafikale grundlag for 2024 benyttes til beregninger af basissituati-
onen 2024.  

I forhold til cykeltrafik, antages det, at der primært kommer cyklister nord fra 
Jellerødgårdsvej, hvoraf de fleste kører ind og parkerer ved stationen og nogle 
få ved cykelparkeringen på den østlige side ved bilparkeringspladsen.  

3 Fremtidig trafikal situation 

Der planlægges flere udviklingsområder nær Kokkedal Station. På figur 3-1 er 
vist et overblik over området, som er inddelt i fire forskellige farver. Hver farve 
repræsenterer et projekt og ved hvert område, er der med samme farve marke-
ret med en pil, hvilken adgangsvej området skal benytte fra og til det eksiste-
rende vejnet. Det forventes at alle de fire områder er færdig bebygget i år 2024.    
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Figur 3-1: Overblik over byudviklingsområder nær Kokkedal Station. For hvert område er 
der med pil markeret, hvor trafikken til og fra områderne kobles til det eksiste-

rende vejnet. 

I det gule område ønskes det, at der opføres et plejehjem på op til 6.000 m², 
hvortil der etableres 70 parkeringspladser. Den nye trafik der genereres skal af-
vikles via Skovkanten til Ådalsvej.  

Der er flere udviklingsplaner i det blå område. Der er planer om at etablere et 
parkeringshus til pendlerparkering, på enten 300 eller 400 parkeringspladser. 
Derudover er planer om etablering af en detailvareforretning på 1.200 m² og 
slutteligt ønskes det også at opføre en institution eller boliger på i alt 1.500 m². 
Alt trafik der genereres til og fra det blå område skal fremover afvikles i én ind 
og udkørsel fra Kokkedal Stationsvej til Ådalsvej.  

Det grønne område skal udvikles til etageboliger, på mellem 6-8.000 m², sva-
rende til maksimalt 80 lejligheder. Hvis der kun opføres et parkeringshus på 300 
parkeringspladser i det blå område, skal der etableres et parkeringshus med 100 
parkeringspladser til pendlere i det grønne område. Trafikken til og fra det 
grønne område skal foregå via Jellerødgårdsvej.  

Det røde område er i dag nyttehaver, som skal udvikles og der skal opføres 70 
nye boliger, tæt lav bebyggelse. Disse boliger skal have adgang via Slotsbakken 
til Lågegyde.  

3.1 Det gule udviklingsområde  

I dette udviklingsområde ønskes det at opføre et plejehjem på 6.000 m² inkl. 70 
parkeringspladser. Det anbefales i Vejreglerne, at der etableres 1 



 

 

 
HØRSHOLM KOMMUNE

TRAFIKANALYSE VED KOKKEDAL STATION
15

http://projects.cowiportal.com/ps/A134127/Documents/03 Project documents/Trafikanalyse ved Kokkedal St_20200520.docx

parkeringsplads pr. 83 m². I dette tilfælde, er der 1 parkeringsplads pr. 86 m², 
hvilket vurderes dækkende.  

Plejehjemmet har egen parkeringsplads med adgang via Skovkanten og det an-
tages, at det kun er medarbejdere, besøgende og vareleveringskøretøjer der må 
benytte denne parkeringsplads.  

Det antages at der i morgenspidstimen kommer 35 køretøjer til plejehjemmet og 
kører 10 fra plejehjemmet. Det vurderes at indeholde de medarbejdere der mø-
der ind og dem der har fri og evt. anden trafik til og fra.  

På figur 3-2 ses en oversigt over den trafikale situation i 2024 efter opførelse af 
plejehjem.  

 

Figur 3-2: Trafikafvikling ved Skovkanten efter opførelse af plejehjem, 2024. 

 

3.2 Det blå udviklingsområde 

Parkeringspladserne nær Kokkedal Station inddrages i et vist omfang til byggeri 
og der etableres i stedet for et parkeringshus på enten 300 eller 400 pladser. 
Derudover kommer der også nye funktioner, herunder en detailvareforretning på 
1.200 m² og en institution på 1.500 m². Ind- og udkørslen samles i en adgang 
fra Ådalsvej.  

3.2.1 Detailvareforretning 
Baseret på Miljøstyrelsens turrater, foretages der 71,3 ture pr. 100 m². Dette gi-
ver 856 ture i et hverdagsdøgn. Da forretningen er placeret stationsnært, anta-
ges det, at 5% af disse ture afvikles i morgenspidstimen fra kl. 7-8. Det giver 43 
ture og det antages at 60% er ture til og 40% er ture fra forretningen. Dette gi-
ver i alt 26 til og 17 fra forretningen.  

3.2.2 Institution 
Det ønskes at opføre en institution på i alt 1.500 m². Institutionen kan have op 
til 12 beboere og 60 medarbejdere. På den baggrund er det i samarbejde med 
Hørsholm Kommune estimeret, at der ankommer 30 køretøjer til institutionen 
om morgenen og der kører 10.  
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Såfremt der opføres boliger i stedet for en institution, med antagelsen om, at 
hver bolig i gennemsnit er 100 m², svarer det til, at der opføres 15 boliger. Det 
antages at boligerne genererer ture svarende til Miljøstyrelsens turrater i kate-
gorien lejlighed i et forstadsområde: 2,5 bilture pr. døgn pr. bolig. I alt genere-
res der 37,5 ture i døgnet ved opførelse af 15 nye boliger. Hvis der afvikles 9% i 
morgenspidstimen, svarer det afrundet til 4 ture. Det antages at 80% af turene 
er fra boligerne og de resterende 20% er til boligerne. Det giver i alt 3 ture ud 
og 1 tur til området i morgenspidstimen.  

Trafikmængderne ved etablering af boliger er lavere end ved en institution, 
hvorfor der i det følgende er taget udgangspunkt i de høje trafiktal, altså en in-
stitution.  

 

3.2.3 Parkeringshus 
Parkeringshuset der opføres ved Kokkedal Station, skal erstatte de parkerings-
arealer der i bliver inddraget til byggeri. Det nye parkeringshus vil derfor kun 
generere mertrafik fra de ekstra parkeringspladser ift. dagens situation. Det for-
ventes, at et nyt parkeringshus med flere parkeringspladser end i dag, vil kunne 
tiltrække nogle nye brugere, som i dag måske kører forgæves, pga. den høje 
belægningsgrad.  

I dag er der 226 parkeringspladser på den vestlige side og 91 på den østlige 
side. Som beskrevet tidligere i afsnit 2.3.2, antages det at 70% af pladserne be-
lægges i morgenspidstimen. Hvilket svarer til hhv. 158 og 64 belagte parke-
ringspladser i morgenspidstimen før udbygning.  

Der regnes på to scenarier. I scenarie 1 opføres ét parkeringshus på i alt 400 
parkeringspladser på den vestlige side af stationen. I scenarie 2 opføres et par-
keringshus på den vestlige side med 300 parkeringspladser og et på den østlige 
side med 100 parkeringspladser.  

Opføres der et parkeringshus på 400 parkeringspladser, med antagelsen om, at 
70% ankommer i morgenspidstimen, svarer det til at 280 parkeringspladser fyl-
des, dvs. en trafikstigning til området på 122 køretøjer. Det forventes tilsva-
rende at der vil køre 5% fra parkeringshuset i morgenspidstimen, hvilket giver 
en stigning på 9 køretøjer fra området. 

Opføres der et parkeringshus på 300 parkeringspladser, svarer det til at 210 
pladser fyldes, hvilket giver en stigning på 52 køretøjer i morgenspidstimen til 
området og 4 fra området.  

3.2.4 Trafikstigning til Kokkedal Station 
Opsummeres de tre byggerier der alle har adgangsvej via Ådalsvej og som frem-
over ønskes at have én samlet ind- og udkørsel, giver det følgende trafikstigning 
til Kokkedal Station i morgenspidstimen vist i tabel 3-1 og tabel 3-2. 

Byggeri Indkørende trafik Udkørende trafik 
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Detailvareforretning 26 17 

Institution 30 10 

Parkeringshus, 400 pladser 122 9 

Total, 400 pladser 178 36 

Tabel 3-1: Trafikmængder grundet byggerier i 2024 – parkeringshus på 400 pladser. 

Byggeri Indkørende trafik Udkørende trafik 

Detailvareforretning 26 17 

Institution 30 10 

Parkeringshus, 300 pladser 52 4 

Total, 300 pladser 108 31 

Tabel 3-2: Trafikmængder grundet byggeri i 2024 - parkeringshus på 300 pladser. 

Antages samme retningsfordeling på Ådalsvej som tidligere med ca. 70% mod 
vest og 30% mod øst, giver det trafikstigning vist på figur 3-3 for scenariet, 
hvor der bygges et parkeringshus på 400 parkeringspladser.  

 

Figur 3-3: Trafikfordeling i 2024 efter udbygning, 400 parkeringspladser i P-hus. 

Opføres et parkeringshus på 300 parkeringspladser, opnås trafikstigningen vist 
på figur 3-4.  

 

Figur 3-4: Trafikfordeling i 2024 efter udbygning, 300 parkeringspladser i P-hus. 
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3.3 Det grønne udviklingsområde 

Der er planlagt boliger på den østlige side af Kokkedal Station, blandt andet i det 
grønne område der er markeret på figur 3-1, hvor der skal etableres 8.000 m² 
boliger. Med en gennemsnitsstørrelse på 100 m², giver det 80 boliger.  

Ved scenarie 2 skal der også etableres et parkeringshus på 100 parkeringsplad-
ser i dette område.  

3.3.1 Boliger 
Hvis det antages at boligerne genererer ture ifølge Miljøstyrelsens turrater sva-
rende til kategorien lejlighed i et forstadsområde, genereres der 2,5 bilture pr 
døgn pr bolig. Med antallet af boliger og ture, giver det 200 bilture i døgnet til 
og fra. Hvis der afvikles 9% i morgenspidstimen, svarer det til 18 ture. Det an-
tages at 80% af turene er fra boligerne og de resterende 20% er ture til boli-
gerne. Det giver i alt 14 ture ud og 4 ture ind til området i morgenspidstimen.  

3.3.2 Parkeringshus 
Da der i dag er etableret 91 parkeringspladser på dette område, vil et parke-
ringshus med 100 pladser indeholde 9 pladser mere end der er i dag. De 9 plad-
ser ekstra, antages at generere 1 tur mere til området i morgenspidstimen.  

3.3.3 Trafikken til det Jellerødgårdsvej 
Ved at opføre boliger samt et parkeringshus vil der i alt blive gerereret 5 ture 
mere til området og 14 ture væk fra området. Kombineres dette med den 
grundtrafik der blev fundet i Figur 2-15 giver at trafikfordelingen som vist på fi-
gur 3-5. 

 

Figur 3-5: Trafikfordeling ved Jellerødgårdsvej og Lågegyde i år 2024 efter udbygning af 
boliger og parkeringshus.  
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Opføres der ikke et parkeringshus, kommer der én bil mindre til området, sva-
rende til trafikfordelingen vist på figur 3-6 

 

Figur 3-6: Trafikfordeling ved Jellerødgårdsvej og Lågegyde i år 2024 efter udbygning af 
boliger.  

3.4 Det røde udviklingsområde 

Ved Slotsbakken ønskes det at opføre 70 nye boliger, hvor der i dag er nytteha-
ver. Boligerne bliver af kategorien tæt lav bebyggelse og skal have adgangsvej 
via Slotsbakken. Det antages at de nuværende nyttehaver ikke genererer trafik i 
morgenspidstimen. 

Miljøstyrelsens turrater for parcelhuse i forstadsområder angiver at de genererer 
4,5 bilture i døgnet. Det svarer til i alt 315 nye ture på Slotsbakken i døgnet. 
Hvis det antages at 9% afvikles i morgenspidstimen, svarer det til 29 nye ture. 
Med en fordeling på 80% der forlader boligerne og 20% der kører til boligerne, 
giver det 23 ture væk fra bebyggelsen og 6 ture til. Lægges trafikfordelingen 
sammen med den forventede grundtrafik i 2024 (se figur 2-13), opnås trafik-
mængderne vist på figur 3-7. 
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Figur 3-7: Trafikfordeling ved Slotsbakken efter opførelse af 70 boliger. 

 

4 Kapacitetsanalyser 

Der er foretaget kapacitetsanalyser for de kryds, som påvirkes direkte af udvik-
lingsprojekterne. Kapacitetsanalyserne er udført med Dankap, der er et kapaci-
tetsberegningsværktøj udviklet af Vejdirektoratet og som bygger på vejreglerne. 
Kapaciteterne beregnes ud fra spidstimetrafikken og angiver belastningsgraden, 
middelforsinkelsen, dvs. den gennemsnitlige ventetid et køretøj vil opnå i spids-
timen. Trafikanterne vil i spidstimer opleve perioder med længere ventetider og 
perioder med kortere ventetider. Derudover beregnes 95%fraktilen af kølæng-
den der er den kølængder der ikke overskrides i 95% af spidstimen. Kølængden 
opgøres i antal biler og det antages at en bil i kø fylder 7m. I vigepligtsregule-
rede kryds beregnes kun serviceniveau for vigepligtige strømme, da strømme 
uden vigepligt ikke får en forsinkelse. 

 

Baseret på middelforsinkelsen kan serviceniveauet bestemmes, hvilket opgøres 
ved brug af følgende skala fra Vejreglerne gengivet i tabel 4-1. 

Serviceniveau Beskrivelse Middelforsinkelse 
[sek/ktj] 

A Næsten ingen forsinkelse ≤10 

B Begyndende forsinkelse 11-15 

C Ringe forsinkelse 16-25 

D Nogen forsinkelse 26-50 

E Stor forsinkelse 51-70 

F Meget stor forsinkelse >70 

Tabel 4-1: Definition af serviceniveau baseret på Vejreglerne. 

I de følgende afsnit ses kapacitetsberegningerne for basis 2024 samt fremtids-
scenarierne, med fuld udbygning i området. Der er taget udgangspunkt i den ek-
sisterende geometri i de enkelte kryds, for at se, om trafikstigningen vil give ud-
fordringer i forhold til den nuværende situation. 
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4.1 Skovkanten/Ådalsvej 

Basis 2024, hvis der kun sker almindelig trafikstigning, men ingen nye bygge-
rier, ser ud som vist i tabel 4-2. 

Trafikstrøm Belastningsgrad Middelforsinkelse 
[sek/ktj] 

Kølængde 
[m] 

Ådalsvej, øst 0,31 3 14 

Ådalsvej, vest 0,21 3 7 

Skovkanten 0,05 8 0 

Tabel 4-2: Kapacitetsanalyse af Skovkanten/Ådalsvej - Basis 2024. 

 

Udbygning 2024, hvis der udbygges med et plejehjem, hvor adgangsvejen er via 
Skovkanten, fås kapacitetsberegning vist i tabel 4-3. 

Trafikstrøm Belastningsgrad Middelforsinkelse 
[sek/ktj] 

Kølængde 
[m] 

Ådalsvej, øst 0,32 3 14 

Ådalsvej, vest 0,24 3 14 

Skovkanten 0,08 10 7 

Tabel 4-3: Kapacitetsanalyse af Skovkanten/Ådalsvej - Scenarie 2024. 

Resultatet af analysen viser, at der i fremtiden ikke vil blive afviklingsproblemer 
i krydset Skovkanten/Ådalsvej, da middelforsinkelsen svarer til serviceniveau A 
– næsten ingen forsinkelse, der er det bedst mulige for et kryds. 

4.2 Kokkedal Station/Ådalsvej 

Basis 2024, hvis der kun sker almindelig trafikstigning, men ingen nye bygge-
rier, er beregnet som vist i tabel 4-4 for udkørsel fra Kokkedal Station og i tabel 
4-5 for indkørsel til Kokkedal Station.  

Trafikstrøm Belastnings-
grad 

Middelforsinkelse 
[sek/ktj] 

Kølængde 
[m] 

Ådalsvej, øst 0,18 3 7 

Ådalsvej, vest 0,21 3 7 

Kokkedal Station 0,31 8 14 

Tabel 4-4: Kapacitetsanalyse af Kokkedal Station (udkørsel)/Ådalsvej - Basis 2024. 

Trafikstrøm Belastnings-
grad 

Middelforsinkelse 
[sek/ktj] 

Kølængde 
[m] 

Ådalsvej, øst 0,23 3 14 

Ådalsvej, vest, venstresving 0,26 6 14 

Tabel 4-5: Kapacitetsanalyse af Kokkedal Station (indkørsel)/Ådalsvej - Basis 2024 
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Der er beregnet på to fremtidsscenearier, et hvor der etableres et parkeringshus 
med 400 pladser og et hvor der etableres et parkeringshus på 300 pladser. Ved 
begge løsninger er der én samlet ind- og udkørsel. Det forudsættes at der i den 
nye kombinerede ind- og udkørsel fortsat er en venstresvingsbane fra vest, som 
der er i dag ved indkørsel til Kokkedal Station. Til sammenligning er den eksiste-
rende venstresvingsbane ca. 35m lang. 

Resultatet af kapacitetsberegningerne for de to scenarier ses i tabel 4-6 og tabel 
4-7. 

Trafikstrøm Belastningsgrad Middelforsinkelse 
[sek/ktj] 

Kølængde 
[m] 

Ådalsvej, øst 0,32 3 14 

Ådalsvej, vest, venstresving 0,42 9 21 

Kokkedal Station 0,46 13 21 

Tabel 4-6: Kapacitetsanalyse af Kokkedal Station, 400 parkeringspladser i p-hus - Scena-
rie 2024. 

Trafikstrøm Belastningsgrad Middelforsinkelse 
[sek/ktj] 

Kølængde 
[m] 

Ådalsvej, øst 0,28 3 14 

Ådalsvej, vest, venstresving 0,35 7 14 

Kokkedal Station 0,42 12 21 

Tabel 4-7: Kapacitetsanalyse af Kokkedal Station, 300 parkeringspladser i p-hus - Scena-
rie 2024. 

Resultatet af kapacitetsanalyserne viser, at der i fremtiden, uanset om der kom-
mer et parkeringshus på 300 eller 400 pladser, vil ske en stigning i serviceni-
veau for retningen med det dårligste serviceniveau fra niveau A - næste ingen 
forsinkelse i basis til B - begyndende forsinkelse i scenarierne.  

Det vurderes ikke som problematisk, at serviceniveauet stiger fra A til B. Trafik-
ken kan afvikles uden væsentlige problemer i morgenspidstimen. Reduceres 
geometrien, så der i fremtiden ikke etableres en separat venstresvingsbane fra 
vest, vil belastningsgraden stige til 0,5 for strømmen fra vest og middelforsin-
kelsen vil være 14 sek/ktj. Dels vil dette medføre at de ligeudkørende mod øst 
også vil blive pålagt en ventetid og dels ligger adgangsvejen i et sving. Det må 
derfor anbefales at der etableres en venstresvingsbane, der som minimum kan 
indeholde 95% fraktilen af kølængden for de venstresvingende og gerne noget 
decelerationsstrækning, hvis det er muligt. Dette bør undersøges nærmere. 

Som en følsomhedsanalyse, er der foretage en kapacitetsberegning. baseret på 
trafikafviklingen i et spidskvarter. Antages det, at 30% af morgenspidstimens 
trafik afvikles i spidskvarteret, fås en højere belastning af krydset ved Kokkedal 
Station. I tabel 4-8 ses kapacitetsberegningen for spidskvarteret.  
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Trafikstrøm Belastningsgrad Middelforsinkelse 
[sek/ktj] 

Kølængde 
[m] 

Ådalsvej, øst 0,38 4 21 

Ådalsvej, vest, venstresving 0,58 15 28 

Kokkedal Station 0,73 32 42 

Tabel 4-8: Kapacitetsanalyse af Kokkedal Station, spidskvarter, 400 parkeringspladser i p-
hus - Scenarie 2024. 

Middelforsinkelsen for de venstresvingende på Ådalsvej er på serviceniveau B – 
begyndende forsinkelse og for de udkørende fra Kokkedal Station er serviceni-
veauet D – Nogen forsinkelse. Det kan overvejes, om fremkommeligheden skal 
øges i form af krydsombygning til et signalkryds.  

4.3 Jellerødgårdsvej/p-plads/udviklingsområde 

Basis 2024, hvis der kun sker almindelig trafikstigning, men ingen nye bygge-
rier, giver kapacitetsberegningerne de resultater der er vist i tabel 4-9. 

Trafikstrøm Belastningsgrad Middelforsinkelse 
[sek/ktj] 

Kølængde 
[m] 

Jellerødgårdsvej, øst 0,05 2 0 

Jellerødgårdsvej, vest 0,09 3 7 

Parkeringsplads, syd 0,04 4 0 

Tabel 4-9: Kapacitetsanalyse af Jellerødgårdsvej/parkeringsplads - Basis 2024. 

I 2024 med boliger og et parkeringshus, hvor adgangsvejen er via Jellerød-
gårdsvej, giver kapacitetsberegning de resultater der er vist i tabel 4-10. Der er 
kun foretaget én kapacitetsberegning for fremtidsscenariet, da forskellen på om 
der opføres et parkeringshus eller ej, er én bil. Resultatet i tabellen er inkl. par-
keringshus. 

 

Trafikstrøm Belastningsgrad Middelforsinkelse 
[sek/ktj] 

Kølængde 
[m] 

Jellerødgårdsvej, øst 0,05 2 0 

Jellerødgårdsvej, vest 0,09 3 7 

Parkeringsplads, syd 0,06 4 7 

Tabel 4-10: Kapacitetsanalyse af Jellerødgårdsvej/udviklingsområde inkl. p-hus - Scenarie 
2024 

Ved udbygning af området fra en parkeringsplads til et boligområde inkl. et par-
keringshus på 100 parkeringspladser, vil der stort set ikke opleves nogen æn-
dringer i den trafikale situation. Serviceniveauet er på A – næsten ingen forsin-
kelse både i basis og i scenarierne.  
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4.4 Jellerødgårdsvej/Lågegyde 

Basis 2024, hvis der kun sker almindelig trafikstigning, men ingen nye bygge-
rier, giver kapacitetsberegningerne de resultater der er angivet i tabel 4-11. 

Trafikstrøm Belastningsgrad Middelforsinkelse 
[sek/ktj] 

Kølængde 
[m] 

Lågegyde, nord 0,15 3 7 

Lågegyde, syd 0,07 4 7 

Jellerødgårdsvej, vest 0,15 6 7 

Tabel 4-11: Kapacitetsanalyse af Jellerødgårdsvej/Lågegyde - Basis 2024. 

Udbygges området til at have etageboliger samt parkeringshus, vil trafikken på 
Jellerødgårdsvej samt Lågegyde stige en smule. I tabel 4-12 ses kapacitetsbe-
regningen for fremtidsscenariet inkl. parkeringshus.  

Trafikstrøm Belastningsgrad Middelforsinkelse 
[sek/ktj] 

Kølængde 
[m] 

Lågegyde, nord 0,15 3 7 

Lågegyde, syd 0,07 4 7 

Jellerødgårdsvej, vest 0,17 6 7 

Tabel 4-12: Kapacitetsanalyse af Jellerødgårdsvej/Lågegyde inkl. p-hus – Scenarie 2024. 

Trafikmængderne på Jellerødgårdsvej samt Lågegyde er i 2024, om der udbyg-
ges eller ej, lave, hvorfor der ikke sker en ændring i serviceniveauet fra basis til 
scenarie, da det bliver på A – næsten ingen forsinkelse.  

4.5 Lågegyde/Slotsbakken 

Basis 2024, hvis der kun sker almindelig trafikstigning, men ingen nye bygge-
rier, giver kapacitetsberegningen de resultater der er vist i tabel 4-13. 

Trafikstrøm Belastningsgrad Middelforsinkelse 
[sek/ktj] 

Kølængde 
[m] 

Lågegyde, syd 0,05 2 0 

Lågegyde, nord 0,17 3 7 

Slotsbakken 0,10 6 7 

Tabel 4-13: Kapacitetsanalyse af Slotsbakken/Lågegyde - Basis 2024. 

Ved opførelse af nye boliger stiger trafikken på Slotsbakken. I tabel 4-14 ses re-
sultatet af kapacitetsanalysen for fremtidsscenariet inkl. nye boliger. 

Trafikstrøm Belastningsgrad Middelforsinkelse  
[sek/ktj] 

Kølængde  
[ktj] 

Lågegyde, syd 0,05 2 0 

Lågegyde, nord 0,17 3 7 

Slotsbakken 0,13 7 7 

Tabel 4-14: Kapacitetsanalyse af Slotsbakken/Lågegyde - Scenarie 2024. 
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Trafikafviklingen vil i fremtiden være ligesom i basissituationen, på serviceni-
veau A. Trafikanterne vil ikke opleve en markant øget rejsetid, da det nye bolig-
område ikke genererer så store mængder trafik at det påvirker afviklingen.  

5 Konklusion 

Denne kapacitetsanalyse er baseret på trafiktællinger der er foretaget af forskel-
lige aktører og der er foretaget fremskrivninger ud fra den forventede trafiktil-
vækst. Det er forudsat at tællingerne er repræsentative for trafikafviklingen. 
Samtidig er der foretaget en del antagelser og skøn f.eks. på retningsfordelinger 
i kryds, for at opnå et trafikalt grundlag for kapacitetsberegningerne. Disse skøn 
og antagelser er foretaget ud fra de oplysninger der er tilgængelige og det er en 
forudsætningen for kapacitetsanalysens resultater at disse skøn og vurderinger 
er korrekte selvom det ikke er muligt at kontrollere dem på det foreliggende 
grundlag. 

Baseret på de trafikale vurderinger af den nuværende trafiksituation og frem-
skrivning af trafikken til 2024, vil der ikke opstå væsentlige trafikale udfordrin-
ger i de undersøgte kryds omkring Kokkedal Station. Ved udbygning af områ-
derne sker en mindre trafikstigning. Belastningsgraderne fortsætter med at 
være lave og serviceniveauerne i de undersøgte kryds fortsætter med at være 
på A – næsten ingen forsinkelse og maksimalt B – begyndende forsinkelse. Der-
for anses trafikstigningerne ikke for at være give anledning til markante ændrin-
ger i trafikafviklingen. Med de nævnte forudsætninger er det påvist at der ikke 
er behov for yderligere at ombygge vejnettet (udover en flytning af venstre-
svingsbanen på Ådalsvej mod Kokkedal Station) inden områderne udbygges. 

 

6 Parkeringsnorm  

Hørsholm Kommune arbejder generelt med de vejledende parkeringsnormer, 
der er vist i figur 6-1. Som udgangspunkt skal parkeringspladserne udlægges i 
henhold til parkeringsnormen, medmindre andet fremgår af en lokalplan eller en 
byplanvedtægt. 
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Figur 6-1: Parkeringsnorm for Hørsholm Kommune, Kilde: Hørsholm Kommunes hjemme-
side (https://kommuneplan.horsholm.dk/Rammer/Generelleram-
mer/3_ubebyggedearealer) 

I de forskellige udviklingsprojekter, skal det konkrete parkeringsbehov vurderes. 
Da udviklingsprojekterne i denne analyse alle ligger stationsnært, kan parke-
ringsbehovet reduceres, da det forventes at flere beboere og medarbejdere, vil 
benytte de stærke kollektive transportforbindelser.  

Ved at reducere antallet af parkeringspladser signaleres der også til tilflyttere, at 
der ikke er et ønske om mange biler, hvis der for eksempel kun er 1 parkerings-
plads pr. bolig. For at styrke den grønne omstilling, bør der også være parke-
ringspladser med elbil-ladestandere. Hvis der etableres 1 parkeringsplads pr. bo-
ligenhed, må det forventes at blive vanskeligt at tiltrække beboere med et be-
hov for flere parkeringspladser. 

Der bør udlægges tilstrækkeligt areal til cykelparkering. Ved skoler, institutioner 
og større administrative virksomheder bør der være mindst 1 parkeringsplads 
pr. 4 elev eller ansatte.  

Det er dog vigtigt, at der altid er et passende antal parkeringspladser, som kan 
anvendes af personer med handicap. For hver 25. parkeringsplads, skal der 
være 1 til 2 handicapparkeringspladser. Kravet gælder ikke for åben-lav bebyg-
gelse og enkeltstående dobbelthuse. Det anbefales at der reserveres plads/mu-
lighed for at etablere et tilstrækkeligt antal handicapparkeringspladser, men at 
de kun anlægges, hvis der er et behov for dem. 
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7 Opsummering til konkurrenceoplægget 

Der er dannet et trafikalt grundlag ud fra forskellige snittællinger, fremskrivnin-
ger af gamle tællinger og skøn og vurderinger af fordelinger af trafikken. Ud fra 
en forudsætning om at disse skøn og antagelser er korrekte er det ikke nødven-
digt at foretage ændringer i de eksisterende krydsninger, når der opføres nye 
byggerier omkring Kokkedal Station, da trafikstigningen ikke overstiger kapaci-
teten, når der ses på morgenspidstimen. Bortset fra at venstresvingsbanen på 
Ådalsvej til Kokkedal Station bør flyttes og gives en tilstrækkelig længde. 

Mht. parkeringsbehovet ved de nye byggerier, bør parkeringsnormen beskrevet i 
afsnit 6 overholdes.  

 

 

 

 


