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1 Indledning 

COWI har for Hørsholm Kommune udarbejdet et forslag til forlægning af Lågegy-
de ved Kokkedal station og udvidelse af vejbroen over jernbanen. I forbindelse 
med forslaget er der udarbejdet en trafikanalyse "Hørsholm Kommune, Trafikana-
lyse af Lågegyde" dateret 11. januar 2011 for at beskrive den forventede trafikaf-
vikling på strækningen og i krydsene. Projektet med forlægningen af Lågegyde og 
etableringen af en ny rundkørsel er nu realiseret. Hørsholm Kommune har derfor 
bedt COWI om at foretage en opdatering af kapacitetsvurderingen for krydset Lå-
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gegyde/Slotsbakken.  

2 Forudsætninger 

Forudsætningerne er tilsvarende dem der er angivet i notatet "Hørsholm Kommune, 
Trafikanalyse af Lågegyde" dateret 11. januar 2011. Der er i nærværende notat li-
geledes beregnet kapacitet med Vejdirektoratets kapacitetsberegningsværktøj 
"Dankap". Dette værktøj har nogle begrænsninger, når trafikken nærmer sig kapa-
citetsgrænsen og i forbindelse med ensrettede veje.  

En anden begrænsning i Dankap er tætliggende kryds hvor trafikafviklingen er 
indbyrdes afhængige, dvs. kryds hvor der er tilbagestuvning fra det ene kryds til 
det andet. Kapacitetsberegninger i sådanne kryds kræver en grundig vurdering af 
input og resultaterne. På baggrund af trafiktællingerne vurderes det ikke at være 
tilfældet i dette kryds i normale spidstimer. 

Det vurderes derfor at Dankap kan benyttes til kapacitetsberegninger i dette kryds 
og give pålidelige resultater. 

Der er alene beregnet kapacitet for strømme, der har vigepligt, da strømme uden 
vigepligt ikke får forsinkelse. 

Der er tilføjet 1 køretøj i hver af de retninger, hvor der ifølge tællingen er 0 køretø-
jer. 

Den talte cykeltrafik er erfaringsmæssigt noget under årsgennemsnittet i tælleperi-
oden, derfor er antallet af cyklister ganget med 3 før indtastning i kapacitetsbereg-
ningerne. Cykeltrafikken er ikke fremskrevet til år 2020. 

Det er forudsat at trafikken fordeles jævnt ud over spidstimen, dvs. at der periode-
vis kan forekomme situationer med en dårligere afvikling end beregnet og perioder 
med bedre afvikling. Denne forudsætning stemmer godt med krydstællingen og det 
der blev observeret ved besigtigelsen. 

En bil i kø forudsættes at fylde 7 m i længden. Det svarer til bilens længde plus en 
komfortafstand til den forankørende. 

Tidligere blev forsinkelsen i kryds kategoriseret i forskellige serviceniveauer fra 
serviceniveau A – "Næsten ingen forsinkelse" til service niveau F – "Sammen-
brud". I forbindelse med den stigende trængsel på vejene er der flere kryds der i 
spidstimer har en middelventetid på over 72 sek. uden at der er decideret sammen-
brudt trafik og man er gået bort fra denne kategorisering. 

3 Grundlag 

Der er i den seneste periode sket en række omlægninger af trafikken og trafikafvik-
lingen efter etablering af en bro med mulighed for dobbeltrettet trafik over jernba-
nen og en rundkørsel umiddelbart syd for krydset ved Slotsbakken. 

Der er ligeledes taget en række boliger i brug i nærområdet, hvilket ligeledes har 
indflydelse på trafikmængderne i krydset Lågegyde/Slotsbakken. 
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Der er udleveret en fotoserie "Slotsbakken – Bevar vores vej stille", der viser en 
række fotos med kø på Slotsbakken og Lågegyde. Fotoserien en kommenteret i 
afsnit 5. 

 

Figur 1: Oversigtkort over krydset Lågegyde/Slotsbakken 

 

3.1 Trafiktal 2013 
Der er tidligere gennemført en modelberegning for området. Resultaterne af denne 
er angivet i notatet "Hørsholm Kommune, Trafikanalyse af Lågegyde" Rambøll 
dateret 11. januar 2011. Der er gennemført trafikmodelberegninger for år 2010 og 
år 2020, derfor benyttes 2020 ligeledes som beregningsår i dette notat. 

Siden 2010 er der i Ådalsvej etableret en bro med trafik i to retninger over jernba-
nen og en rundkørsel i krydset Ådalsvej/Kokkedal Allé/Lågegyde. Derudover er 
der opført og ibrugtaget en række boliger syd for Kokkedal Allé.  

For at forbedre grundlaget for kapacitetsberegningen er der gennemført en tælling 
af trafikken i krydset. Der er gennemført en ugetælling fra den 27. februar 2013 til 
den 7. marts 2013. Ugetællingen er gennemført som snittællinger på både Lågegy-
de og Slotsbakken, dvs. der er talt trafikken som passerer et snit med retning mod 

Lågegyde syd 
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krydset. På baggrund af tællingen er der beregnet den indkørende hverdagsdøgntra-
fik fra de tre retninger. Resultaterne af tællingerne fremgår af tabel 1. 

 

 Trafikmodel 

2010 

Ugetælling 

2013 

Trafikmodel 

2020 

Lågegyde nord for Slotsbakken 2.360 3847 3.520 
Lågegyde syd for Slotsbakken 3.090 4169 4.490 
Slotsbakken 950 786 1.370 

Tabel 1: Resultat af ugetællinger samt trafikmodelberegninger
1
 (i antal køretøjer) 

Resultaterne af den gennemførte tælling er i samme niveau som ved trafikmodelbe-
regningerne. Det er oplyst at trafikmodellen ikke er så finmasket i dette område. 
Det er valgt at benytte resultaterne fra trafiktællingen, da de er mere detaljerede. 

I forbindelse med ugetællingerne er det registeret hvilke timer på døgnet der har 
den maksimale trafikmængde. Det er om morgenen kl. 7-8 og om eftermiddagen 
kl. 16 - 17. 

For at få et mere detaljeret billede af trafikken i krydset er der gennemført en 
krydstælling onsdag den 6. marts 2013 fra kl. 6.00 til kl. 18.00. Resultatet fra 
krydstællingen i spidstimerne er angivet i tabel 2. 

 Lågegyde fra nord Lågegyde fra syd Slotsbakken 

 Ligeud venstre Ligeud højre Venstre Højre 

Kl. 7.00 - 8.00 240 0 55 7 46 7 

Kl. 16.00 - 17.00 143 0 244 34 22 0 

Tabel 2: Resultat af tælling den 6. marts 2013 (i antal køretøjer) 

Det antages at trafiktællingen er repræsentativ for trafikmængderne i krydset. Erfa-
ringsmæssigt er trafikken i uge 9 og 10 lidt over årsgennemsnittet for denne kate-
gori af trafik. For at være på den sikre side er det valgt at benytte den talte trafik 
uden omregning. 

De registrerede trafiktal stemmer godt overens med den trafik der er observeret ved 
to besigtigelser gennemført tirsdag den 9. april kl. 7 – 8 og torsdag den 11. april kl. 
16 – 17. 

3.2 Forventet trafiktal i 2020 
Der er ikke gennemført en ny trafikmodelberegning for at finde trafikken i 2020. I 
stedet er der benyttet den talte trafik fra år 2013 og dertil er lagt absolutte trafiktil-
vækst fra 2010 til 2020 ifølge den tidligere modelberegning. 
                                                      
 
 
1 "Hørsholm Kommune, Trafikanalyse af Lågegyde" Rambøll dateret 11. januar 2011 
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Ved den tidligere gennemførte trafikmodelberegning er der fundet værdier for de 
forskellige retninger som er angivet i tabel 4. Dermed kan der findes den forvente-
de trafiktilvækst i mellem de to årstal. Af trafiktilvæksten antages det at 10 % af 
hverdagsdøgntrafikken afvikles i hver spidstime. Dette er sammenfattet i tabel 3. 

 Lågegyde fra nord Lågegyde fra syd Slotsbakken 

 Ligeud venstre Ligeud højre Venstre Højre 

Beregnet trafik 2020 3.350 170 3.310 1.180 1.190 180 

Beregnet trafik 2010 2260 100 2.250 840 840 110 

Trafiktilvækst pr døgn 1.090 70 1.060 340 350 70 

Trafiktilvækst pr spidstime (10%) 109 7 106 34 35 7 

Tabel 3: Trafiktilvækst i hverdagsdøgntrafik fra 2010 til 2020 ifølge den tidligere trafikmodelbe-

regning 
2
. (i antal køretøjer) 

 

Den i tabel 3 beregnede trafiktilvækst tillægges den talte trafik fra 2013 angivet i 
tabel 2. Dermed findes et trafikalt grundlag for kapacitetsberegningerne for 2020, 
der er angivet i tabel 4. 

 Lågegyde fra nord Lågegyde fra syd Slotsbakken 

 Ligeud venstre Ligeud højre Venstre Højre 

Morgenspidstimen 349 7 161 41 81 14 

Eftermiddagsspidstimen 252 7 350 68 57 7 

Tabel 4: Forventet trafik i krydset Slotsbakken Lågegyde i spidstimer i 2020 (i antal køretøjer) 

 

Den i modellen beregnede trafiktilvækst i mellem år 2010 og 2020 indeholder både 
nygenereret trafik og en stigning af basistrafikken.  

Det er oplyst at størstedelen at størstedelen af ældre og plejecenteret er taget i brug 
ved trafiktællingen i 2013. Grundtrafikken er ligeledes er steget i 3 år ud af de 10 
år fra 2010 til 2020. På den baggrund vurderes det at de i tabel 4 beregnede trafik-
tal er til den høje side og dermed at kapacitetsberegningerne er på den sikre side. 

                                                      
 
 
2 "Hørsholm Kommune, Trafikanalyse af Lågegyde" Rambøll dateret 11. januar 2011 
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4 Kapacitetsberegninger 

4.1 Kapacitetsberegning 2013 
Krydset Lågegyde/Slotsbakken er i dag indrettet med et tilfartsspor fra hver ret-
ning. Der er ligeledes etableret et kort smalt areal for de venstresvingende fra Lå-
gegyde fra nord mod Slotsbakken, med plads til en personbil, længden af dette are-
al er så kort at det ikke er medtaget i kapacitetsberegningen.  

Resultatet af kapacitetsberegningerne med den talte trafik fremgår af Tabel 5. 
 

  Middelforsinkelse 95% fraktil af kølængde 

 Retning Morgen Eftermiddag0 Morgen Eftermiddag 

Lågegyde nord Venstre 3 sek. 6 sek. 0 m 0 m 

Slotsbakken Venstre-højre 5 sek. 12 sek. 7 m 7 m 

Lågegyde syd Højre 3 sek. 3 sek. 0 m 7 m 

Tabel 5: Forsinkelse og kø i krydset Lågegyde/Slotsbakken i 2013 Spidstimer 

 

Belastningsgraden i krydset er størst for retningen fra Slotsbakken, hvor den er 
0,07 og om eftermiddagen er den 0,13. Middelforsinkelser på under 13 sek. er sva-
rende til det tidligere serviceniveau A – næsten igen forsinkelse, der er det bedste 
serviceniveau der er i forbindelse med kapacitetsberegning. Kølængden vil ikke 
spærre for andre retninger og må anses for at være tilfredsstillende. Dette er i den 
lave ende af belastningsgrader i prioriterede kryds og et udtryk for at trafikafvik-
lingen i krydset er god.  

Resultatet af kapacitetsberegningen stemmer meget godt med observationerne ved 
besigtigelsen. 

På den baggrund konkluderes det at trafikafviklingen i normale spidstimer i 2013 
er tilfredsstillende. 

4.1.1 Spidskvarter 
Trafikken i krydset kan have en tendens til at koncentrere sig om kortere perioder 
end en hel spidstime. I morgenspidstimen er der ved den gennemførte krydstælling 
registreret 35,7% af spidstimetrafikken for alle tilfarter i kvarteret kl. 7.45 – 8.00. 
Derfor er der gennemført en kapacitetsberegning, med trafikken i dette spidskvar-
ter, med samme forudsætninger som ovenfor, bl.a. at trafikken er jævnt fordelt over 
spidskvarteret. Resultaterne fra kapacitetsberegningen for morgenspidskvarteret er 
angivet i tabel 6. 
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I eftermiddagsspidstimen var trafikken ved tællingen jævnt fordelt over timen, så-
ledes er der registreret 25,7 % af trafikken i kvarteret med den største trafik. Forud-
sætningen med at trafikken er jævnt fordelt er derfor gældende og der er ikke gen-
nemført yderligere kapacitetsberegninger. 

 

  Middelforsinkelse 95% fraktil af kølængde 

 Retning Morgen Morgen 

Lågegyde nord Venstre 3 sek. 0 m 

Slotsbakken Venstre-højre 6 sek. 7 m 

Lågegyde syd Højre 3 sek. 0 m 

Tabel 6: Forsinkelse og kø i krydset Lågegyde/Slotsbakken i 2013 – spidskvarter 7.45 – 8.00 

 

Middelforsinkelser på under 13 sek. er svarende til det tidligere serviceniveau A – 
næsten igen forsinkelse, der er det bedste serviceniveau der er i forbindelse med 
kapacitetsberegning. Kølængden vil ikke spærre for andre retninger og må anses 
for at være tilfredsstillende. Belastningsgraden for Slotsbakken er 0,12, hvilket sta-
dig er i den lave ende.  

 

4.2 Kapacitetsberegninger 2020 
Med trafiktallene fra ovenstående afsnit 3.2 er der gennemført en kapacitetsbereg-
ning i krydset for en morgenspidstime og en eftermiddagsspidstime. Resultaterne 
fra kapacitetsberegningerne er angivet i tabel 7. 

  Middelforsinkelse 95% fraktil af kølængde 

 Retning Morgen Eftermiddag0 Morgen Eftermiddag 

Lågegyde nord Venstre 4 sek. 5 sek. 0 m 0 m 

Slotsbakken Venstre-højre 8 sek. 9 sek. 7 m 7 m 

Lågegyde syd Højre 3 sek. 3 sek. 0 m 7 m 

Tabel 7: Forsinkelse og kø i krydset Lågegyde/Slotsbakken i 2020 

 

Middelforsinkelser på under 13 sek. er svarende til det tidligere serviceniveau A – 
næsten igen forsinkelse, der er det bedste serviceniveau der er i forbindelse med 
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kapacitetsberegning. Kølængden vil ikke spærre for andre retninger og må anses 
for at være tilfredsstillende. Belastningsgraden i krydset i morgenspidstimen er 
størst for retningen fra Lågegyde, hvor den er 0,17 og om eftermiddagen er den 
0,13. Dette er i den lave ende af belastningsgrader i prioriterede kryds. 

Både de gennemsnitlige ventetider, belastningsgrader og de kølængder der ikke 
overskrides i 95 % af spidstimerne er lave.  

4.2.1 Spidskvarter 
Der er også for trafikken i år 2020 gennemført en kapacitetsberegning for spids-
kvarteret. Forudsætningerne er tilsvarende afsnit 4.1.1. Resultaterne af kapacitets-
beregningen er angivet i tabel 8. 

  Middelforsinkelse 95% fraktil af kølængde 

 Retning Morgen Morgen 

Lågegyde nord Venstre 4 sek. 0 m 

Slotsbakken Venstre-højre 13 sek. 14 m 

Lågegyde syd Højre 3 sek. 0 m 

Tabel 8: Forsinkelse og kø i krydset Lågegyde/Slotsbakken i 2020 – spidskvarter 7.45 – 8.00 

 

Middelforsinkelser på 13 sek. er svarende til grænsen i mellem det tidligere ser-
viceniveau A – næsten igen forsinkelse og B – begyndende forsinkelse. Kølængden 
vil ikke spærre for andre retninger og må anses for at være tilfredsstillende. Belast-
ningsgraden for Slotsbakken er i spidskvarteret 0,33, hvilket stadig er i den lave 
ende.  

5 Fotoserie Slotsbakken – Bevar vores stillevej 

Der er udleveret en fotoserie, der viser opstuvende kø på Slotsbakken og Lågegyde 
fra nord.  

Årsagen til opstuvningen af biler på Slotsbakken skal findes på Lågegyde, hvor der 
i situationen er afviklingsproblemer i retningen mod syd, hvilket har medført at de 
venstresvingende bilister fra Slotsbakken ikke kan afvikles. Det har ikke været mu-
ligt at genfinde lignende situationer, hverken i forbindelse med trafiktællingerne 
eller ved besigtigelserne. Det vurderes derfor at det ikke er en trafiksituation der 
forekommer i det daglige.  

Det antages at der må der have været en speciel anledning til den situation, der er 
registreret på billederne. Det kan evt. være i forbindelse med ombygning af broen 
over jernbanen, hvor der har været restriktioner på trafikafviklingen. Hvis den regi-
strerede trafiksituation er jævnligt tilbagevendende, anbefales det at klarlægge år-
sagen og om muligt foretage tiltag der kan afhjælpe den. 
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I forbindelse med fotoserien er der givet en række kommentarer. En af dem er at 
Slotsbakkens profil er smalt. Det smalle profil medvirker til at holde bilernes køre-
hastighed nede og der er risiko for at et bredere profil vil medføre højere køreha-
stigheder og dermed forringet trafiksikkerhed. Det kan ikke anbefales at øge bred-
den af Slotsbakken. 

Med hensyn til trafiksikkerheden for de lette trafikanter er der i dag etableret en 
separat sti umiddelbart syd for Slotsbakken som de bør benytte. Det anbefales at de 
lette trafikanter i området gøres opmærksom på dette trafiksikre alternativ til at 
færdes på kørebanen. 

6 Konklusion 

Kapacitetsberegningen er gennemført med trafiktal, der er fastlagt ved en kombina-
tion af en tidligere trafikmodelberegning og en trafiktælling gennemført i år 2013. 
De beregnede middelventetider og de kølængder der ikke overskrides i 95 % af 
spidskvarteret er angivet i tabel 10. 

  Middelforsinkelse 95% fraktil af kølængde 

  2013 2020 2013 2020 

Lågegyde nord Venstre 3 sek. 4 sek. 0 m 0 m 

Slotsbakken Venstre-højre 6 sek. 13 sek. 7 m 14 m 

Lågegyde syd Højre 3 sek. 3 sek. 0 m 0 m 

Tabel 9: Forsinkelse og kø i krydset Lågegyde/Slotsbakken i morgenspidskvarter 

 

At dømme ud fra de gennemførte kapacitetsberegninger med de ovenfor nævnte 
forudsætninger vil der ikke blive kapacitetsproblemer i krydset i normale spidsti-
mer i de beregningsår der er anvendt.  

 

7 Kommentar til krydset 

Der er ikke etableret en sti fra Lågegyde til pendlerparkeringspladsen. Ved besigti-
gelsen blev observeret en del fodgængere går igennem den nyplantede hæk og ned 
over rabatten for at komme til og fra stationen. En sti placeret korrekt vil kunne 
medvirke til at fodgængerne ikke foretager uhensigtsmæssig krydsning, samtidig 
med at den kan medføre, at der ikke etableres en trådt sti igennem hækken og over 
rabatten til pendlerparkeringspladsen. 


