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1 INDLEDNING 

Denne rapport er en baggrundsrapport til den VVM-redegørelse, der skal kortlægge 
konsekvenserne af en forlængelse af Krebsdammen til krydset Ring 4 / Sortemose-
vej. Denne baggrundsrapport beskriver de vej- og trafiktekniske konsekvenser af pro-
jektet, og indeholder en beskrivelse af projektet og hvilket ændringer det forventes at 
få for trafikken, herunder biltrafikken, de lette trafikanter og den kollektive trafik. 
 
Herlev Kommune har allerede udlagt et en korridor til vejen, hvorfor denne bag-
grundsrapport kun beskriver et hovedforslag. 
 
Fastlæggelse af det vurderede vejanlægs linjeføring, længde- og tværprofil samt til-
slutninger er på skitseprojektniveau optimeret i forhold til komfort, landskabelig tilpas-
ning og hensyn til områdets naturmæssige værdier samt trafiksikkerhed. 
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2 SAMMENFATNING 

På baggrund af den eksisterende trafik i år 2010 er den fremtidige trafik beregnet ved 
fremskrivning til 2020 med 2,0 % pr. år på Ring 4 og 1,5 % pr. år på dens sideveje. 
 
Projektet indebærer ingen elementer, som kan medføre en mærkbar ændring i trafik-
mængderne eller kørselsmønstret. Bilister der i dag kører mellem den nordlige og 
sydlige del af Herlev kan i fremtiden undgå at køre på Ring 4, hvorfor trafikken herpå 
mellem Skinderskovvej og Sortemosevej vil blive reduceret en smule.  
 
Krebsdammens forlængelse til krydset Ring 4 / Sortemosevej vil give en bedre og 
mere direkte vejforbindelse mellem den nordlige og sydlige del af Herlev Kommune. 
Bilister der kører mellem den nordlige og sydlige del af Herlev Kommune vil derfor få 
deres gennemsnitlige rejsetid reduceret. 
 
Nedlæggelsen af krydset Ring 4 / Skinderskovvej medfører, at bilister på Ring 4 også 
vil få reduceret deres gennemsnitlige rejsetid.  
 
Det vurderes, at biltrafikken kan opretholdes igennem hele anlægsperioden og kun i 
ringe grad vil blive generet af arbejdskørsel. 
 
Projektet vil påvirke trafiksikkerheden en smule i positiv retning. Beregningsmæssigt 
kan det påvises, at projektet vil føre til en mindre reduktion i antallet af trafikuheld. Det 
skyldes hovedsageligt nedlæggelse af krydset Ring 4 / Skinderskovvej. Samtidigt 
vurderes det, at afmærkning og skiltning af anlægsarbejdet efter gældende vejregler 
er tilstrækkeligt til at opretholde trafiksikkerheden i anlægsperioden. 
 
For den kollektive trafik, betyder projektet at buslinje 69 omlægges til at følge 
Krebsdammens nye linjeføring. Samtidig flyttes stoppestederne omkring krydset Ring 
4 / Skinderskovvej til krydset Ring 4 / Sortemosevej / Krebsdammen, hvilket forbedrer 
omstigningsmulighederne mellem buslinjerne 69, 165, 400 og 400S og reducerer den 
gennemsnitlige rejsetid for buslinje 69’s passagerer. 
  
Det vurderes, at den kollektive trafik kan opretholdes igennem hele anlægsperioden 
og kun i ringe grad vil blive generet af arbejdskørsel. 
 
Projektet indebærer, at krydset Ring 4 / Skinderskovvej nedlægges. Den dobbeltret-
tede cykelsti på tværs af Ring 4 nedlægges således, hvorfor de lette trafikanter, som i 
dag benytter denne cykelsti henvises til andre lokaliteter, for krydsning af Ring 4. Det 
vurderes, at de eksisterende stiruter kan opretholdes igennem hele anlægsperioden, 
men der kan opstå gener for de lette trafikanter i tunnelen under Ring 4 ved krydset 
Ring 4 / Sortemosevej i forbindelse med at Krebsdammen tilsluttes krydset. 
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3 BASISSITUATION 

Projektområdets nuværende vejnet består af Ring 4 i Herlev Kommune, og dens til-
hørende sideveje; Skinderskovvej, Krebsdammen, og Sortemosevej. 
 
På den efterfølgende Figur 1 er markeret den nuværende vejstruktur og den forven-
tede linjeføring ved Krebsdammens forlængelse.  
 
Ring 4 er en af Storkøbenhavns primære trafikveje, da den er en del af den yderste 
ringvej omkring Storkøbenhavn. Den består dels af en firesporet motorvej og dels af 
en bred tosporet trafikvej. Ring 4 er en del af den tosporede trafikvej og er statsvej 
med en hastighedsgrænse på 70 km/t. Igennem krydsene med Skinderskovvej og 
Sortemosevej er vejen firesporet. På hele strækningen har Ring 4 enkelrettede cykel-
stier i begge sider og er facadeløs. Der kører i gennemsnit 25.000 køretøjer på Ring 4 
i et hverdagsdøgn. 
 
Skinderskovvej er på de første 100 meter (tættest på Ring 4) en tosporet vej med et 
kørebaneudlæg på 7-8 meter. I nordlig side er der en dobbeltrettet cykel- og gangsti , 
mens der på sydlig side er fortov. Strækningen er facadeløs bortset fra et enkelt par-
celhus, og hastighedsgrænsen er skiltet til 60 km/t. Der kører i gennemsnit 2.600 kø-
retøjer i et hverdagsdøgn på de første 100 meter af Skinderskovvej. 
 
Den resterende del af Skinderskovvej er en smal tosporet vej med et kørebaneudlæg 
på ca. 5 meter. Langs vejen er der parcelhuse (lav spredt bebyggelse), hvorfor vejen 
fungerer som boligvej. Her er ingen cykelsti eller fortov, men vejen er anlagt med has-
tighedsdæmpende foranstaltninger og hastighedsgrænsen er skiltet til 40 km/t. Antal-
let af køretøjer på denne del af Skinderskovvej kendes ikke præcist, men det vurde-
res, at der i gennemsnit maksimalt kører 2-300 biler i et hverdagsdøgn. 
 
Krebsdammen er en tosporet vej med et kørebaneudlæg på 7-8 meter, som ligger i 
direkte forlængelse af Skinderskovvejs første 100 meter i et vinkelret knæk. På nord-
lig side af vejen er der fortov, og bebyggelsen langs hermed er parcelhuse der er 
trukket godt tilbage fra vejen. På sydlig side af vejen er der ikke fortov og vejen er fa-
cadeløs. Der kører i gennemsnit 2.400 køretøjer på Krebsdammen i et hverdags-
døgn. 
 
Sortemosevej (mellem Hækmosen og Ring 4) er en tresporet vej, som via en mini-
rundkørsel forbinder Ring 4 med Hækmosen. I retning mod Ring 4 har vejen to køre-
spor, et smalt fortov og er facadeløs. I retning fra Ring 4 har vejen et kørespor og er 
facadeløs. Der kører i gennemsnit 4.800 køretøjer på Sortemosevej i et hverdags-
døgn. 
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Figur 1 – Nuværende vejstruktur i Herlev Kommune med markering af den forventede linjefø-
ring af Krebsdammens forlængelse. 
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4 HOVEDFORSLAG OG 0-ALTERNATIV 

4.1 Formål og idé 

Vejforbindelsen mellem nord og syd i kommunen er generelt snørklet og utidssvaren-
de, hvorfor Herlev Kommune gennem mange år har ønsket at opgradere vejforbin-
delsen. Således er bilister mellem det område i Herlev Kommune, som ligger nord-
vest for Ring 4, og resten af kommunen, henvist til at benytte en strækning af Ring 4 
og to signalregulerede kryds ved henholdsvis Sortemosevej og Skinderskovvej. 
 
Herlev Kommune ønsker at forbedre de trafikale forhold ved at forlænge den eksiste-
rende tosporede vej Krebsdammen, således at den kan tilsluttes Ring 4 over for Sor-
temosevej i et ombygget 4-grenet signalkryds. Dermed skabes en direkte og naturlig 
vejforbindelse mellem den nordlige og sydlige del af Herlev Kommune. 
 
På efterfølgende figur 2 er markeret væsentlige konsekvenser af projektet for det øv-
rige vejnet i området, som er nærmere beskrevet herunder. 
 
I de følgende afsnit 4.2 – 4.10 beskrives, hvordan hovedforslaget forventes udformet, 
og hvilke ændringer der sker på det eksisterende vejnet. I 0-alternativet er der ingen 
af de beskrevne ændringer der gennemføres.  



Krebsdammens forlængelse – VVM-redegørelse 
Baggrundsrapport:  
Vej- og trafiktekniske vurderinger 

 

  
 
 Side 9 
 

s:\plan og byg\plan\anne\krebsdammen\baggrundsrapport_trafikteknisk konsekvensvurdering_jhg_ver4.doc   

 
Figur 2 – Forventet fremtidig vejstruktur med markering af den forventede linjeføring af 
Krebsdammens forlængelse og nedlæggelsen af dele af Skinderskovvej og Krebsdammen. 

 
 

 



Krebsdammens forlængelse – VVM-redegørelse 
Baggrundsrapport:  
Vej- og trafiktekniske vurderinger 

 

  
 
 Side 10 
 

s:\plan og byg\plan\anne\krebsdammen\baggrundsrapport_trafikteknisk konsekvensvurdering_jhg_ver4.doc   

4.2 Vejforløb og tværprofil 

Nyanlægget omfatter en ca. 300 m lang tosporet sekundær trafikvej med belysning. 
 
Der er ikke regnet med faciliteter til lette trafikanter langs den nye vejstrækning.  
 
Tværprofilet har en samlet bredde mellem 14 og 15 meter. Bredden varierer en smule 
i længderetningen alt afhængig af behovet for skråningsanlæg, som afhænger af ter-
ræn. 
 
I figur 3 ses normaltværsnit for henholdsvis de dele af strækningen, hvor der er tale 
om påfyldning (vejen ligger over naturligt terræn) og de dele af strækningen, hvor der 
er afgravning (vejen ligger under naturligt terræn). 
 

 
Figur 3 – Normaltværsnit ved påfyldning og afgravning. 
 
Mellem den nuværende Krebsdammen og Ring 4 forløber den nye vejstrækning hori-
sontalt i et S-kurvet forløb med kurveradier, tilpasset en ønsket hastighed på 50 km/t 
som bliver gældende også på den eksisterende del af Krebsdammen. 
 
Linjeføring af Krebsdammens forlængelse er illustreret på dispositionsniveau i teg-
ningsbilag. 
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4.3 Vejtilslutninger 

4.3.1 Dong Energy’s transformerstation  

Nyanlægget krydser adgangsvejen til Dong Energy’s transformerstation, som ligger 
syd for krydset Ring 4 / Sortemosevej / Krebsdammen. Den eksisterende adgangsvej 
tilsluttes vinkelret til Krebsdammen i en ny overkørsel. 
 
Dong Energi skal i sjældne tilfælde kunne køre ind / ud med en blokvogn (til transport 
af transformere), hvorfor overkørslen skal anlægges med overkørbare arealer, som 
muliggør kørsel med blokvogn.  
 

 
Figur 4 – Forventet udformning af ny adgangsvej til Dong Energy’s transformatorstation. 
  
 

4.3.2 Markoverkørsler 

Der etableres markoverkørsler til de omkringliggende private matrikler, der er belig-
gende i den vestlige del af den forlængede Krebsdammen.  
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4.3.3 Ring 4 / Sortemosevej / Krebsdammen 

På Ring 4 er krydsudformningen allerede til dels forberedt for en 4. vejgren i forlæn-
gelse af Sortemosevej, da der i den nordøstlige tilfart er plads til en midterhelle og et 
venstresvingsspor. 
 
Dog vil man efter dagens standard i signalkryds, hvor den venstresvingende trafik 
skal krydse mindst 2 kørespor med ligeudkørende trafik, indføre separatreguleret 
venstresving. 
 
I dag består tilfarten på Sortemosevej af et venstresvingsspor og et kombineret ven-
stre- og højresvingsspor, sådan at det er muligt at svinge til venstre mod nordøst ad 
Ring 4 i begge kørespor på Sortemosevej. Kapacitetsberegninger viser, at det er 
nødvendigt at fastholde to venstresvingsspor, hvorfor der i det nye 4-grenede kryds er 
nødvendigt med tre kørespor i tilfarten fra Sortemosevej. De tre kørespor fordeles på 
to venstresvingsspor og et kombineret højresvings- og ligeudspor. 
 
I krydsets nordøstlige tilfart på Ring 4 anlægges en skillehelle til separatregulering af 
venstresving, mens de to ligeudgående kørespor og det kombinerede højresvings- og 
ligeudgående busspor bibeholdes. Cykelstien bibeholdes og føres over Krebsdam-
men i et cykelfelt. 
 
I krydsets sydvestlige tilfart på Ring 4 anlægges en skillehelle til separatregulering af 
venstresving. De to ligeudgående kørespor bibeholdes, og der anlægges et kombine-
ret højresvings og ligeudgående busspor. Cykelstien bibeholdes og føres over 
Krebsdammen i et cykelfelt.  
 
Krebsdammens tilfart anlægges med et venstresvingsspor og et kombineret ligeud- 
og højresvingsspor.  
 
Der er i dag buslomme ved krydset i den sydvestlige frafart. En tilsvarende buslomme 
etableres i den nordvestlige frafart, og som følge heraf etableres der fodgængerfelt på 
tværs af Krebsdammen. 
  

 
4.3.4 Ring 4 / Skinderskovvej 

Dette kryds nedlægges efter krav fra Vejdirektoratet, idet midterhellen ønskes ført 
igennem ad Ring 4 på tværs af Skinderskovvej.  
 
Konsekvensen er, at der alene kan køres til højre ind til og ud fra servicestationen på 
krydsets nordlige hjørne. Servicestationen får udkørsel direkte fra egen grund, og det 
bliver kun muligt, at køre mod sydvest. 
 
For at forhindre lette trafikanters krydsning af Ring 4 i forlængelse af Skinderskovvej 
ønskes opsat hegn i midterhellen i hele dens længde. Hellelængden sydvest for 
Skinderskovvej er ca. 65 og nordøst for Skinderskovvej ca. 100 m. 
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4.4 Afbrydelse af eksisterende veje/stier og nedlæggelse af vejarealer 

Projektet indebærer, at det eksisterende vejkryds ved Skinderskovvej nedlægges ef-
ter krav fra Vejdirektoratet. 
 
Skinderskovvej mellem Ring 4 og gartneriet (ca. 100 m) fjernes. Asfalten brydes op 
og køres bort, og området forventes reetableret som græsareal. Ejendommen Skin-
derskovvej 109, som har vejadgang til denne del af Skinderskovvej, sikres vejadgang 
til den resterende del af Skinderskovvej. 
 
Krebsdammen mellem Skinderskovvej og parkeringspladsen på østlig side af skoven 
(ca. 100 m) bibeholdes, men vejbredden reduceres og fortovet fjernes. Asfalten bry-
des op og køres bort, og området forventes reetableret som græsareal. 
 
Krebsdammen mellem parkeringspladsen og nyanlægget (ca. 30 m) fjernes. Asfalten 
brydes op og køres bort, og området forventes reetableret som græsareal.  
 
På den nordlige side af den resterende del af Krebsdammen fjernes det eksisterende 
fortov hen til ”Skinderskovvej Sidevej” (vejen ved Rideskolen) og området forventes 
reetableret som græsareal. 
 
Som nævnt tidligere tilsluttes adgangsvejen til Dong Energy’s transformerstation di-
rekte til Krebsdammens forlængelse i fremtiden. Den resterende nordlige del (stræk-
ningen nærmest Krebsdammen) tilplantes med blandede løvtræer.  
 
Hyldestubben mellem Hækmosen og Ring 4 fjernes. Asfalten brydes op og køres 
bort, og området forventes reetableret som græsareal.  
 
 

4.5 Mindre bygværker 

Der etableres en faunapassage i området, hvor den nye vej krydser moseområdet. 
Præcis placering og udformning afklares under detailprojekteringen. 
 
 

4.6 Biltrafik 

Torsdag d. 15/04-2010 blev der gennemført trafiktællinger i myldretidsperioderne 
06:30-09:30 og 14:30-17:30 i krydsene Ring 4 / Skinderskovvej og Ring 4 / Sortemo-
sevej.  
 
Resultaterne af trafiktællingen i krydset Ring 4 / Skinderskovvej viser tydeligt, at det 
kun er person- og varebilstrafik og nogle få busser, som benytter Skinderskovvej. 
 
På baggrund af den eksisterende trafik i år 2010 er den fremtidige trafik beregnet ved 
fremskrivning til 2020 med 2,0 % pr. år på Ring 4 og 1,5 % pr. år på dens sideveje. 
 
En forlængelse af Krebsdammen til Sortemosevej og en lukning af krydset Ring 4 / 
Skinderskovvej vil medføre en længere vej for trafikanter på Krebsdammen, der skal 
mod nordøst ad Ring 4, mens de sydvest søgende trafikanter vil få en kortere vej. 
Området har ingen alternative veje, hvorfor det vurderes, at projektet ikke vil flytte tra-
fik i området.  
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Projektet indebærer ingen elementer, som kan medføre en mærkbar ændring i trafik-
mængderne eller kørselsmønstret. Det kan dog ikke udelukkes, at Krebsdammens 
forlængelse kan flytte en del af den trafikstrøm, som i dag svinger til højre fra Ring 4 
fra sydvest mod Klausdalsbrovej, til krydset Ring 4 / Sortemosevej / Krebsdammen.  
 
Bilister der i dag kører mellem den nordlige og sydlige del af Herlev kan i fremtiden 
undgå at køre på Ring 4.  
 
En detaljeret oversigt af trafiktællingens resultater fremgår af appendiks 1. 
 
 

4.7 Krydsning af og adgang til/fra Ring 4 for lette trafikanter 

Herlev Kommune har udpeget to stiruter til krydsning af Ring 4 for lette trafikan-
ter,som er illustrerede på efterfølgende figur 5: 
  

 Den røde sti (54) er en kombineret cykel- og gangsti, der løber imellem Sor-
temosevej og Herlev Bymidte. Den røde sti er ført i en tunnel under Ring 4 i 
krydset Ring 4 / Sortemosevej og i tunnel under Hækmosen.  
 

 Den regionale stirute 53 løber igennem krydset Ring 4 / Åvej / Ny Hjorte-
springvej i Furesø Kommune. I dette kryds er der cykelsti i begge sider af Åvej 
og fodgængerfelter i alle fire vejgrene.  

 
Herudover er der to andre lokaliteter, hvor de lette trafikanter i dag kan krydse Ring 4: 
 

 I krydset Ring 4 / Skinderskovvej, er der etableret en dobbeltrettet cykelsti i 
den nordøstlige side af krydset, samt fodgængerfelt i alle fire vejgrene. Den 
dobbeltrettede cykelsti starter i krydset Hækmosen / Hyldestubben og fortsæt-
ter til hjørnet af Skinderskovvej / Krebsdammen, hvor cyklisterne ledes ind på 
Skinderskovvej, som tidligere har fået etableret hastighedsdæmpende foran-
staltninger. 
 

 Ved kommunegrænsen mellem Herlev og Furesø Kommuner er der i kommu-
neplanen udlagt en strækning til en kommende regional sti, som ønskes ført i 
en tunnel under Ring 4.  
 
Strækningen benyttes i dag i mindre grad, men fremstår ikke som ret meget 
andet end nedtrådt græs. Strækningens krydsning af Ring 4 er ureguleret, og 
krydsning af vejen sker 100 % på biltrafikkens præmisser. 

 
Der vil i forbindelse med dette projekt ikke blive etableret supplerende krydsningsmu-
ligheder for lette trafikanter. 
 
Som nævnt tidligere tilsluttes adgangsvejen til Dong Energy’s transformerstation di-
rekte til Krebsdammens forlængelse i fremtiden. Der anlægges en ny gangsti for gå-
ende, som forbinder den resterende del af transformergrusvejen med signalkrydset 
ved Ring 4. Dermed er der sammenhæng i kommunens stisystemer med forbindelse 
til den røde sti. Dette sikrer fodgængere fra Skinderskovvej-kvarteret adgang til den 
kollektive trafik i fremtiden. 
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Figur 5 – Forventet fremtidigt stinet i Herlev Kommune. 
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4.7.1 Antal lette trafikanter 

Torsdag d. 15/04-2010 blev der gennemført trafiktællinger i myldretidsperioderne 
06:30-09:30 og 14:30-17:30 i de fire lokaliteter, hvor de lette trafikanter kan krydse 
Ring 4 (se tidligere). 
 
 På tværs af Ring 4 Langs Ring 4 

Ring 4 / Sortemosevej 146 241 
Ring 4 / Skinderskovvej 222 236 
Kommunegrænsen Ingen registreret Ingen registreret 
Ring 4 / Åvej / Ny Hjortespringvej 246 Ikke registreret 

 
Af de tre krydsningsmuligheder i Herlev Kommune er krydset Ring 4 / Skinderskovvej 
den krydsningslokalitet, som flest lette trafikanter i dag benytter. Det må formodes, at 
en del af disse lette trafikanter er gående til- og fra busstoppestederne i krydset. 
 
En detaljeret oversigt af trafiktællingens resultater fremgår af appendiks 1. 
 
 

4.7.2 Nye cykelruter som følge af projektet 

Når signalkrydset på Ring 4 ved Skinderskovvej nedlægges, er lette trafikanter, som i 
dag skal på tværs af Ring 4 her, henviste til at benytte de øvrige eksisterende kryds-
ningslokaliteter. Det er den røde sti ved Sortemosevej 330 m sydvest for Skin-
derskovvej eller den regionale stirute 53 i krydset Ring 4 / Åvej / Ny Hjortespringvej 
ca. 700 m nordøst for Skinderskovvej.  
 
I området omkring Sortemosevej og Hækmosen er der eksisterende stier og veje, der 
forbinder området med tunnelen under Ring 4 og krydset Ring 4 / Åvej / Ny Hjorte-
springvej uden, at det er nødvendigt at befærde Ring 4. Som forbindelse til krydset 
Ring 4 / Åvej / Ny Hjortespringvej kan stierne omkring Vesterled Sø og Tibberup Allé 
på nordlig side af krydset benyttes, mens Tibbevangen på sydlig side af krydset kan 
benyttes. 
 
I appendiks 2 er der illustreret 3 eksempler på nye cykelruter. Fælles for disse 3 ek-
sempler er at cykelruten bliver længere end den er i dag. Forlængelsen bliver mellem 
75 og 475 meter, svarende til mellem 14 og 85 sekunders ekstra rejsetid (ved en 
gennemsnitlig rejsehastighed på 20 km/t).  
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4.8 Kollektiv trafik  

I dag består den kollektive trafik i området omkring Ring 4 og Krebsdammen af føl-
gende buslinjer, se efterfølgende figur 6: 
 

 400 og 400S benytter Ring 4 imellem Ballerup Byvej og Bagsværd Station. 
Begge linjer kører igennem krydsene Ring 4 / Sortemosevej og Ring 4 / Skin-
derskovvej.  

 165 benytter Ring 4 imellem Ballerup Byvej og krydset Ring 4 / Sortemosevej, 
hvor den kører igennem Hareskoven.  

 69 svinger både i krydset Ring 4 / Sortemosevej og Ring 4 / Skinderskovvej på 
dens rute imellem Herlev og Egebjerg.  

 
Buslinje 69 er således den eneste buslinje, hvis rute vil skulle lægges om ved en æn-
dring af Krebsdammens linjeføring. Det forventes at buslinje 69 i fremtiden kører ad 
den nye Krebsdammen til Sortemosevej. 
 
Projektet berører ikke den skinnebårne kollektive trafik. 
 
 

4.8.1 Stoppesteder og omstigning 

I krydset Ring 4 / Sortemosevej er der i dag en buslomme i frafarten i den sydvestlige 
vejgren, og der etableres en tilsvarende buslomme i frafarten i den nordøstlige vej-
gren. Buslinjerne 400 og 400S får stoppested her. 
 
For buslinje 69 og 165 er der i dag stoppesteder på Hækmosen umiddelbart sydvest 
for krydset med Sortemosevej. Disse stoppesteder bibeholdes. 
 
I dag kan der stiges om mellem buslinjerne 400, 400S og 69 i krydset Ring 4 / Skin-
derskovvej. Som følge af buslinje 69’s omlægning vil omstigning imellem buslinjerne 
skulle ske i krydset Ring 4 / Sortemosevej / Krebsdammen. Flytningen af linje 400 og 
400S’ stoppesteder til krydset Ring 4 / Sortemosevej muliggør også omstigning imel-
lem buslinjerne 400, 400S og 165. De forventede ændringer i den kollektive trafik 
fremgår af efterfølgende figur 7.  
 
Stoppestedsflytningerne indgår i Herlev Kommunes busplan for 2008-2011, som Tra-
fikselskabet Movia er bekendt med. 
 
Da der er tunnel under Ring 4 her, vil det ikke være nødvendigt at etablere fodgæn-
gerfelter på tværs af Ring 4. Dog vil det blive nødvendigt med et fodgængerfelt på 
tværs af Krebsdammens forlængelse. 
 
Den nuværende adgangsvej til Dong Energy’s transformerstation omlægges til en 
gangsti igennem skoven, således at gangafstanden imellem Skinderskovvej og bus-
linjerne 400 og 400S reduceres.  
 
Eksisterende stoppesteder på den eksisterende del af Krebsdammen bibeholdes. 
 
Stoppestederne i krydset Ring 4 / Skinderskovvej nedlægges, som følge af lukningen 
af krydset og omlægningen af buslinje 69. 
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Figur 6 – Nuværende buslinjeføring i Herlev Kommune.  
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Figur 7 - Forventet fremtidig buslinjeføring i Herlev Kommune. 
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4.9 Trafiksikkerhed, barriere og risiko 

Her regnes med et influensvejnet bestående af: 
 Krebsdammen og dens forlængelse 
 Skinderskovvej mellem Ring 4 og Krebsdammen 
 Ring 4 mellem Sortemosevej og Skinderskovvej  
 Sortemosevej mellem Ring 4 og Hækmosen 

 
 

4.9.1 Trafiksikkerhed 

I det følgende er beskrevet, hvilket trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser omlæg-
ningen af Krebsdammen forventes at få. 
 
Forudsætninger 

Der er foretaget en vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser i 2020 for 
hovedforslaget og 0-alternativet. 
 
Hertil er udført en beregning af det forventede antal uheld i 2020, opdelt på alle uheld 
henholdsvis personskadeuheld. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med 
”Håndbog i trafiksikkerhedsberegninger”, og der er anvendt AP-parametre baseret på 
data for 2001-2005. 
 
Det forventede antal uheld er opdelt i strækninger og kryds, hvorefter de er summe-
ret. Det forventede antal uheld er herefter korrigeret i forhold til de faktiske stedfundne 
uheld på influensvejnettet i 5-års perioden 2005-2009. 
 
I perioden 2005-2009 er der på influensvejnettet registreret 14 uheld, heraf 2 person-
skadeuheld. 
 
Resultater 

Med udgangspunkt i trafikmængderne for år 2020 er det forventede årlige antal uheld 
beregnet for hovedforslaget og 0-alternativet. 
 

Forslag / Alternativ Samlet vej-
længde [km] 

Forventet antal 
uheld pr. år. (alle) 

Forventet antal person-
skadeuheld pr. år 

Basis 2010 (beregnet) 2,000 1,26 0,57 
Basis 2010 (faktisk) 2,000 2,80 0,40 
Korrektionsfaktor  2,80/1,26 = 2.22 0,40/0,57 = 0,70 

0-alternativ 2020  
(beregnet) 2,000 1,65 0,73 

0-alternativ 2020  
(korrigeret) 

2,000 3,66 0,51 

Hovedforslag 2020 
(beregnet) 

2,025 1,47 0,64 

Hovedforslag 2020 
(korrigeret) 2,025 3,26 0,49 
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Det fremgår af tabellen, at der i hovedforslaget kan forventes 0,40 færre trafikuheld 
end i 0-alternativet pr. år, svarende til en reduktion på 11 %. Dette skyldes hovedsa-
geligt nedlæggelse af krydset Ring 4 / Skinderskovvej, som trækker i den positive ret-
ning. I negativ retning trækker udvidelsen af krydset Ring 4 / Sortemosevej samt det 
faktum at det samlede vejnet i hovedforslaget er 25 m længere end i 0-alternativet. 
 
Projektet medfører, at der i anlægsperioden vil være en del arbejdskørsel. Således 
skal der flyttes en del jord og asfalt, hvilket typisk gøres med større lastbiler, som kan 
udgøre en trafiksikkerhedsrisiko for de lette trafikanter. Det vurderes dog, at omfanget 
af arbejdskørsel ikke vil blive omfattende, hvorfor afmærkning og skiltning efter gæl-
dende vejregler er tilstrækkeligt til at sikre trafiksikkerheden under anlægsarbejdet.   
 
Ombygningen af krydset Ring 4  / Sortemosevej sker efter de nyeste standarder for 
signalkryds, hvilket bl.a. betyder separatregulering af venstresvingende på Ring 4. 
Dette forventes generelt at forbedre trafiksikkerheden i forhold til et kryds uden sepa-
ratregulering, og samlet set vurderes det at projektet forbedrer trafiksikkerheden på 
projektets vejnet en smule. 
 
 

4.9.2 Barriere og risiko 

Der er foretaget en beregning af Barriere- og RisikoBeregningsTallet (BRBT) for ho-
vedforslaget og 0-alternativet. 
 
BRBT er et beregningsudtryk, som er sammenlagt af følgende effekter for lette trafi-
kanter (cyklister og fodgængere): 
 

 Barriereeffekten udtrykker omfanget af krydsningsproblemer for let trafik som 
følge af veje og trafik 

 Oplevet risikoeffekt (tryghed) udtrykker forholdene for den langsgående lette 
trafik, dvs. om der gode langsgående faciliteter for dem. 

 
Forudsætninger 

Beregningerne er foretaget efter den metode, der er angivet i rapporten ”Undersøgel-
se af større hovedlandevejsarbejder. Metode for effektvurderinger og økonomiske 
vurderinger” (Vejdirektoratet, Økonomisk-Statistisk Afdeling, 1992). Barriereeffekt be-
regnes som produktet af krydsningsbehov og barrierevirkning. Oplevet risikoeffekt be-
regnes som produktet af færdselsbehov og risikovirkning. 
 
Barriereeffekt 

For at beregne barriereeffekten skal dels krydsningsbehovet og dels barrierevirknin-
gen fastsættes. 
  
Krydsningsbehovet afhænger af de aktuelle forhold langs en strækning. Det betyder, 
at krydsningsbehovet dels afhænger af den bebyggelse, der er på begge sider af ve-
jen, og dels strækningens længde. 
 
Barrierevirkningen for en strækning beskrives ud fra vejens trafikmængde, hastighed, 
lastbilandel, antallet af krydsningsmuligheder samt strækningens længde.    
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Oplevet risikoeffekt 

For at beregne den oplevede risikoeffekt skal dels færdselsbehovet og dels risikovirk-
ningen fastsættes. 
 
Færdselsbehovet afhænger – ligesom krydsningsbehovet – af de aktuelle forhold 
langs strækningen, dvs. bebyggelsen på begge vejsider samt strækningens længde. 
 
Risikovirkningen for en strækning beskrives ud fra vejens trafikmængde, hastighed, 
lastbilandel samt tilstedeværelsen af faciliteter for fodgængere og cyklister. 
 
Den oplevede risikoeffekt beregnes for hver side af vejen for sig og summeres efter-
følgende. 
 
BRBT 

BRBT er fastsat som summen af barriereeffekten og den oplevede risikoeffekt for den 
enkelte strækning. 
 
Resultater 

Beregningerne for hovedforslaget og 0-alternativet fremgår af nedenstående tabel 
 
Tabellen og den efterfølgende tekst erstattes af følgende: 

 
Forslag / Alternativ 
/ strækning 

Samlet vej-
længde [km] 

Barriereeffekt Risikoeffekt BRBT 

0-alternativ     
Skinderskovvej 0,100 0,55 0,50 1,05 
Ring 4 1,000 658,26 66,38 724,34 
Sortemosevej 0,050 0,00 0,66 0,66 
Krebsdammen 0,850 8,24 4,60 12,84 
0-alternativ 2,000 667,06 65,76 739,20 
     
Hovedforslag     
Skinderskovvej NEDLÆGGES 
Ring 4 1,000 697,00 66,40 763,40 
Sortemosevej 0,050 0,00 0,90 0,90 
Krebsdammens 
forlængelse 

0,975 5,90 4,70 10,60 

Hovedforslag 2,025 702,92 65,58 774,88 
 
Det fremgår af tabellen, at BRBT i hovedforslaget er beregnet til at være 35,68 point 
højere end i 0-alternativet, svarende til 4,8 %. Stigningen skyldes hovedsageligt at 
der nedlægges en krydsningsmulighed på Ring 4, hvorfor barriereeffekten her stiger 
med 38,74 point. 
 
På Sortemosevej stiger risikoeffekten 0,24 point som følge af kørebaneudvidelsen. 
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På Krebsdammen falder barriereeffekten 2,36 point som følge af nedsættelsen af ha-
stighedsgrænsen fra 60 km/t til 50 km/t. Risikoeffekten stiger 0,1 point, som følge af 
fjernelsen af fortovet i nordlig side. Stigningen er lille fordi at færdselsbehovet langs 
Krebsdammen er minimal. 
 
Veje kan klassificeres i forhold til deres barrierevirkning efter nedenstående tabel.  
 

Barrierevirkning Klassifikation Beskrivelse 

< 5,5 Ubetydelig eller 
lille 

Ubetydelig barriere findes på strækninger med begræn-
set biltrafik, hvor bilisterne tilpasser sig fodgængernes 
krav. De mindste børn kan færdes sikker. 
 
Lille barriere betyder, at skolebørn kan krydse rimeligt 
sikkert, mens de mindste børn kan have visse vanskelig-
heder ved at passere vejen. 

5,5 – 9 Moderat Vil give små problemer i form af mindre forsinkelse for 
krydsende fodgængere. Mindre børn vil ikke kunne kryd-
se vejen uden risiko. 

9 – 15  Stor Medfører ofte betydelig forsinkelse, og børn vil ikke kun-
ne færdes alene. Fodgængernes vilkår må betegnes som 
uacceptable. 

> 15 Uovervindelig Fodgængere har ikke mulighed for at krydse vejen uden 
betydelig forsinkelse, eventuel i form af at skulle gå en 
omvej. 

 
Ved at sammenligne resultaterne med ovenstående tabel kan man se, at de enkelte 
veje i influensvejnettet vil blive klassificeret ens i 0-alternativet og hovedforslaget. 
 
BRBT- værdien for Ring 4 er >15 i både 0-alrternativ og hovedforslaget., hvilket blot 
understreger, at Ring 4 er svær/uovervindelig at krydse for lette trafikanter uden et 
egnet krydsningspunkt som f.eks. et signalreguleret kryds eller en tunnel. 
 

4.10 Trafikarbejde og tidsforbrug 

Trafikarbejdet, forstået som antal motorkøretøjs-ture x turlængde i km pr. år, for 0-
alternativet og hovedforslaget er angivet i nedenstående tabel for henholdsvis 2010 
og 2020. 
 

Forslag / Alternativ Samlet vej-
længde [km] 

Trafikarbejde [1000 km] Tidsforbrug [1000 timer]  

  2010 2020 2010 2020 

0-alternativ 2,000 10.191 12.423 148 181 
Hovedforslag 2,025 10.216 12.453 152 185 

 

Trafikudvekslingen mellem Ring 4 og Skinderskovvej flyttes til den nye udveksling 
mellem Ring 4 og Krebsdammen, hvilket betyder at trafikmønstret på Ring 4 imellem 
krydset Ring 4 / Skinderskovvej og krydset Ring 4 / Sortemosevej / Krebsdammen 
ændres lidt. Nogle bilister får lidt længere mens andre får lidt kortere.  
 
På baggrund af den samlede vurdering om, hvordan trafikmønstret bliver i fremtiden, 
er det beregnet, at den samlede trafikmængde på Ring 4 imellem Skinderskovvej og 
Krebsdammens forlængelse ikke ændres.  
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Den lille forskel mellem 0-alternativet og hovedforslaget i både trafikarbejdet og tids-
forbruget skyldes derfor, at den samlede vejlængde i hovedforslaget er 25 m længere 
end i 0-alternativet. 
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5 TRAFIKAFVIKLING I ANLÆGSPERIODEN 

5.1 Biltrafik 

Den første fase i projektet bliver at anlægge Krebsdammens forlængelse, herunder 
også tilslutningen i krydset Ring 4 / Sortemosevej. I denne fase vil biltrafikken køre på 
de eksisterende veje, og det vurderes, at den kun i mindre grad vil blive generet af 
arbejdskørsel.  
 
Den eksisterende adgangsvej til Dong Energy’s transformerstation ombygges under 
fase et og kobles direkte på Krebsdammens forlængelse. Det sikres, at der igennem 
hele fasen er muligt at køre til / fra transformerstationen, hvilket eventuelt kan sikres 
via transformerstations sydlige adgangsvej. 
 
I fase et anlægges buslommen i den nordøstlige frafart i krydset Ring 4 / Sortemose-
vej / Krebsdammen, sådan at den er klar til brug i fase to. Anlægsarbejdet kan give 
anledning til mindre gener for biltrafikken.  
 
Den anden fase i projektet starter med at biltrafik permanent flyttes over på 
Krebsdammens forlængelse. Samtidig slukkes signalreguleringen i krydset Skin-
derskovvej / Ring 4. Herefter opgraves asfalten på Skinderskovvej og Krebsdammen 
og køres væk, hvilket i mindre grad kan genere biltrafikken. Reetablering af arealerne 
vurderes ikke at genere biltrafikken. Fase to giver ikke anledning til længerevarende 
spærringer af eller omkørsel for biltrafikken. 
 
 

5.2 Lette trafikanter 

I fase et opretholdes alle de eksisterende stier og krydsningslokaliteter af Ring 4 for 
de lette trafikanter. Tilslutningen af Krebsdammen i krydset Ring 4 / Sortemosevej 
kan ikke udelukkes at medføre gener for de lette trafikanter i tunnelen under Ring 4; 
men det forventes at tunnelen kan holdes åben igennem hele anlægsperioden. 
 
Under fase et omlægges adgangsvejen til Dong Energy’s transformerstation til en 
gangsti, der fører igennem skoven og ud til buslommen, der anlægges i den nordøst-
lige frafart i krydset Ring 4 / Sortemosevej / Krebsdammen. Dette sikrer fodgængere 
fra Skinderskovvej adgang til den kollektive trafik når linje 69 flyttes og de nye stop-
pesteder tages i brug. 
 
I fase to benytter de lette trafikanter de eksisterende stier, som ikke berøres af projek-
tet i fase to.  
 
 

5.3 Kollektiv trafik 

I fase et opretholdes den eksisterende kollektive trafik og dens stoppesteder. Afviklin-
gen af den kollektive trafik kan i mindre grad blive generet af arbejdskørslen i forbin-
delsen anlæg af Krebsdammens forlængelse. 
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I starten af fase to flyttes buslinje 69, sammen med den øvrige biltrafik, permanent til 
Krebsdammens nye linjeføring, og stoppestederne ved krydset Ring 4 / Skinderskov-
vej nedlægges. Buslinjerne 69, 165, 400 og 400S benytter herefter de nye stoppeste-
der i krydset Ring 4 / Sortemosevej / Krebsdammen samt stoppestederne på Hæk-
mosen.  
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6 APPENDIKS 1 - TRAFIKTÆLLINGER 

6.1 Tællinger af lette trafikanter 

Torsdag d. 15/04-2010 blev der gennemført trafiktællinger i myldretidsperioderne 
06:30-09:30 og 14:30-17:30 i de fire lokaliteter, hvor de lette trafikanter kan krydse 
Ring 4. Tællingen gav følgende spidstimeresultater: 
 
 

6.1.1 Ring 4 / Sortemosevej 

Cyklister og knallerter, morgenspidstime 7:30-8:30 
Fra / Til  Sortemosevej Ring 4 Nord Ring 4 Syd
Sortemosevej 0 2
Ring 4 Nord 0  100
Ring 4 Syd 0 46 

 
I morgenspidstimetrafikken er der registreret 89 cyklister og 2 fodgængere, der benyt-
tede tunnelen under Ring 4 ved Sortemosevej.  
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Cyklister og knallerter, eftermiddagsspidstime 16:30-17:30 
Fra / Til  Sortemosevej Ring 4 Nord Ring 4 Syd
Sortemosevej 0 0
Ring 4 Nord 0  33
Ring 4 Syd 0 60 

 
I eftermiddagsspidstimetrafikken er der registreret 49 cyklister og 6 fodgængere, der 
benyttede tunnelen under Ring 4 ved Sortemosevej.  
 
Krydset Ring 4 / Sortemosevej har en del lette trafikanter i nordøst / sydvest gående 
retning, ligesom tunnelen under Ring 4 benyttes flittigt. Dette er gældende både i 
morgen- og eftermiddagsspidstimetrafikken med morgenspidstimetrafikken som den 
største. Det skyldes nok, at bolig-arbejdstrafik generelt er mere koncentreret om mor-
genen end om eftermiddagen. 
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6.1.2 Ring 4 / Skinderskovvej 

Cyklister og knallerter, morgenspidstime 7:30-8:30 

Fra / Til Skinderskovvej Hyldestubben Ring 4 Nord Ring 4 Syd 
Skinderskovvej 9 8 0
Hyldestubben 68 0 1
Ring 4 Nord 0 0  97
Ring 4 Syd 1 0 27 

 
Krydsende fodgængere, morgenspidstime 7:30-8:30 

Skinderskovvej 6
Hyldestubben 7
Ring 4 Nord 34
Ring 4 Syd 6
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Cyklister og knallerter, eftermiddagsspidstime 15:30-16:30 

Fra / Til Skinderskovvej Hyldestubben Ring 4 Nord Ring 4 Syd 
Skinderskovvej 44 1 0
Hyldestubben 34 0 10
Ring 4 Nord 0 0  49
Ring 4 Syd 0 0 63 

 
Krydsende fodgængere, eftermiddagsspidstime 15:30-16:30 

Skinderskovvej 8
Hyldestubben 4
Ring 4 Nord 22
Ring 4 Syd 5
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Krydset Ring 4 / Skinderskovvej har en del lette trafikanter i nordøst / sydvest gående 
retning, ligesom Ring 4 krydses flittigt. I morgenspidstimen går trafikken hovedsage-
ligt fra Hyldestubben til Skinderskovvej og fra nordøst til sydvest ad Ring 4. Om ef-
termiddagen er trafikken mere ligeligt fordelt i de fire retninger, dog med en lille over-
vægt til retningerne fra Skinderskovvej til Hyldestubben og fra sydvest til nordøst ad 
Ring 4.  
 
Ligesom i krydset Ring 4 / Sortemosevej er det også her gældende at morgen-
spidstimetrafikken er større end eftermiddagsspidstimetrafikken, hvilket også her efter 
alt at dømme skyldes, at bolig-arbejdstrafik generelt er mere koncentreret om morge-
nen end om eftermiddagen. 
 
Krydset Ring 4 / Skinderskovvej har flere lette trafikanter, som krydser Ring 4, end 
tunnelen under Ring 4 ved krydset Ring 4 / Sortemosevej har. En del af denne forskel 
kan nok forklares af gående til og fra stoppestederne i dette kryds. 

 

6.1.3 Ring 4 / Kommunegrænsen mellem Herlev og Furesø kommuner 

Der er ikke registreret krydsende lette trafikanter på denne lokalitet. Se eventuelt af-
snit 4.7. 
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6.1.4 Ring 4 / Åvej / Ny Hjortespringvej 

Ligesom de øvrige kryds har krydset Ring 4 / Åvej / Ny Hjortespringvej en del lette 
trafikanter der krydser Ring 4. Tællingen er ikke retningsfordelt, men viser ligesom de 
andre, at morgenspidstimetrafikken er større end eftermiddagsspidstimetrafikken.  
 
I denne tælling blev det forsøgt, at registrere om trafikanter var skolebørn eller voks-
ne, men for cyklisterne viste det sig svært at vurdere, hvornår de unge var i folkesko-
lealderen eller ældre. Cyklisterne er derfor opgjort samlet. 
 
Det er dog observeret, at nogle mindre skolebørn blev fulgt hen til krydset. Her sikre-
de forælderen sig at skolebarnet krydsede Ring 4 sikkert, hvorefter skolebarnet selv 
cyklede eller gik resten af vejen til skole.    
 
 
Krydsende fodgængere og cyklister, morgenspidstimen 7:30-8:30 
På tværs af Ring 4 Fodgængere Cyklister I alt

 Skolebørn Voksne  
7:30-7:45 1 11 26 38
7:45-8:00 8 3 27 38
8:00-8:15 4 3 26 33
8:15-8:30  0 2 19 21
7:30-8:30  130
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Krydsende fodgængere og cyklister, eftermiddagsspidstimen 16:30-17:30 
På tværs af Ring 4 Fodgængere Cyklister I alt

 Skolebørn Voksne  
16:30-16:45 2 3 27 32
16:45-17:00 1 5 20 26
17:00-17:15 2 5 21 28
17:15-17:30 3 5 22 30
16:30-17:30  116

 
 

 
 
 

6.1.5 Maskinelle trafiktællinger af biltrafik på Ring 4 

I 2009 er der gennemført to maskinelle trafiktællinger på Ring 4. Den ene er lavet 
nordøst for Ny Hjortespringvej og den anden er lavet sydvest for Klausdalsbrovej. In-
gen af disse trafiktællinger er således lavet på den del af Ring 4, som ligger i Herlev 
Kommune, men de giver et billede af, hvor stor trafikintensiteten er på Ring 4. 
 
Den nordlige tælling har en årsdøgntrafik på 20.400 motorkøretøjer og hverdags-
døgnspidstimetrafik på 2.350 motorkøretøjer (11,5 % af årsdøgntrafikken). Morgen-
spidstimetrafikken er en lille smule større end eftermiddagsspidstimetrafikken. 
 
Den sydlige tælling har en årsdøgntrafik på 23.800 motorkøretøjer og hverdagsdøgn-
spidstimetrafik på 2.650 motorkøretøjer (11,1 % af årsdøgntrafikken). Der er ingen 
forskel på morgenspidstimetrafikken og eftermiddagsspidstimetrafikken. 
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6.1.6 Krydstællinger af biltrafik 

Torsdag d. 15/04-2010 blev der gennemført trafiktællinger i myldretidsperioderne 
06:30-09:30 og 14:30-17:30 i krydsene Ring 4 / Skinderskovvej og Ring 4 / Sortemo-
sevej.  
 
Ring 4 / Sortemosevej 
 

 Person- og varebiler, morgenspidstime 7:30-8:30 
Fra / Til  Sortemosevej Ring 4 Nord Ring 4 Syd
Sortemosevej 380 85
Ring 4 Nord 93  1487
Ring 4 Syd 22 893 

 
 Lastbiler og busser, morgenspidstime 7:30-8:30 

Fra / Til  Sortemosevej Ring 4 Nord Ring 4 Syd
Sortemosevej 5 5
Ring 4 Nord 4  39
Ring 4 Syd 3 34 

 
 Sætte- og påhængsvogntog, morgenspidstime 7:30-8:30 

Fra / Til  Sortemosevej Ring 4 Nord Ring 4 Syd
Sortemosevej 0 0
Ring 4 Nord 0  13
Ring 4 Syd 0 18 
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Person- og varebiler, eftermiddagsspidstime 16:30-17:30 
Fra / Til  Sortemosevej Ring 4 Nord Ring 4 Syd
Sortemosevej 129 32
Ring 4 Nord 229  938
Ring 4 Syd 96 1401 

  
 Lastbiler og busser, eftermiddagsspidstime 16:30-17:30 

Fra / Til  Sortemosevej Ring 4 Nord Ring 4 Syd
Sortemosevej 4 4
Ring 4 Nord 4  62
Ring 4 Syd 5 25 

 
 Sætte- og påhængsvogntog, eftermiddagsspidstime 16:30-17:30 

Fra / Til  Sortemosevej Ring 4 Nord Ring 4 Syd
Sortemosevej 0 1
Ring 4 Nord 0  13
Ring 4 Syd 0 5 
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Sammenlagt giver resultatet af tællingen en morgenspidstimetrafik på Ring 4, lige 
nord for krydset Ring 4 / Sortemosevej på 2.670 motorkøretøjer. 
 
Sammenlagt giver resultatet af tællingen en eftermiddagsspidstimetrafik på Ring 4, li-
ge nord for krydset Ring 4 / Sortemosevej på 2.582 motorkøretøjer. 
 
Både morgen- og eftermiddagsspidstimetrafikken ligger omkring hverdagsdøgntime-
trafikken, som de maskinelle trafiktællinger fra 2009 viser. 
 
Krydstællingen viser, at der er del person- og varebilstrafik og nogle få busser der kø-
rer til og fra Sortemosevej i dette kryds. Der er ingen lastbiler eller sættevogne, som 
benytter Sortemosevej. Morgenspidstimetrafikken fra Sortemosevej er cirka fire gan-
ge større end trafikken til Sortemosevej, mens billedet er omvendt i eftermiddags-
spidstimetrafikken, hvor cirka dobbelt så mange kører til Sortemosevej end fra Sor-
temosevej. Igen et tegn på at bolig-arbejde trafikken er mere koncentreret om morge-
nen end om eftermiddagen. 
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Ring 4 / Skinderskovvej 
 

 Person- og varebiler, morgenspidstime 7:30-8:30 

Fra / Til Skinderskovvej Hyldestubben Ring 4 Nord Ring 4 Syd 
Skinderskovvej 0 75 30
Hyldestubben 2 4 53
Ring 4 Nord 63 0  1283
Ring 4 Syd 104 0 1063 

 
 Lastbiler og busser, morgenspidstime 7:30-8:30 

Fra / Til Skinderskovvej Hyldestubben Ring 4 Nord Ring 4 Syd 
Skinderskovvej 0 2 4
Hyldestubben 0 0 1
Ring 4 Nord 0 0  27
Ring 4 Syd 3 0 32 

 
 Sætte- og påhængsvogntog, morgenspidstime 7:30-8:30 

Fra / Til Skinderskovvej Hyldestubben Ring 4 Nord Ring 4 Syd 
Skinderskovvej 0 0 0
Hyldestubben 0 0 2
Ring 4 Nord 0 0  8
Ring 4 Syd 0 0 24 
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Person- og varebiler, eftermiddagsspidstime 15:30-16:30 

Fra / Til Skinderskovvej Hyldestubben Ring 4 Nord Ring 4 Syd 
Skinderskovvej 0 65 85
Hyldestubben 11 7 41
Ring 4 Nord 78 0  1099
Ring 4 Syd 62 0 1589 

 
 Lastbiler og busser, eftermiddagsspidstime 15:30-15:30 

Fra / Til Skinderskovvej Hyldestubben Ring 4 Nord Ring 4 Syd 
Skinderskovvej 0 0 4
Hyldestubben 0 0 1
Ring 4 Nord 0 0  24
Ring 4 Syd 4 0 16 

  
 Sætte- og påhængsvogntog, eftermiddagsspidstime 15:30-16:30 

Fra / Til Skinderskovvej Hyldestubben Ring 4 Nord Ring 4 Syd 
Skinderskovvej 0 0 0
Hyldestubben 0 0 0
Ring 4 Nord 0 0  12
Ring 4 Syd 0 0 8 
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Sammenlagt giver resultatet af tællingen en morgenspidstimetrafik på Ring 4, lige 
nord for krydset Ring 4 / Skinderskovvej på 2.581 motorkøretøjer. 
 
Sammenlagt giver resultatet af tællingen en eftermiddagsspidstimetrafik på Ring 4, li-
ge nord for krydset Ring 4 / Skinderskovvej på 2.898 motorkøretøjer. 
 
Morgenspidstimetrafikken ligger omkring hverdagsdøgntimetrafikken, som de maski-
nelle trafiktællinger fra 2009 viser, mens eftermiddagstimetrafikken ligger lidt højere.  
 
Krydstællingen viser, at der er del person- og varebilstrafik og nogle få busser der kø-
rer til og fra Skinderskovvej i dette kryds. Der er ingen lastbiler eller sættevogne, som 
benytter Skinderskovvej. Trafik fra Hyldestubben er udelukkende trafik fra servicesta-
tionen på hjørnet af Ring 4 og Hyldestubben. 
 
Morgenspidstimetrafikken fra Skinderskovvej er lille smule større end trafikken til 
Skinderskovvej mens billedet er omvendt i eftermiddagsspidstimetrafikken. 
 
Størstedelen af trafikken fra Hyldestubben (servicestationen) drejer mod syd – både 
om morgenen og eftermiddagen (eneste adgang til servicestationen er fra Ring 4’s 
sydvestgående kørespor). 
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7 APPENDIKS 2 – EKSEMPLER PÅ NYE CYKELRUTER 

Når signalkrydset på Ring 4 ved Skinderskovvej nedlægges, er lette trafikanter, som i 
dag skal på tværs af Ring 4 her, henviste til at benytte de øvrige eksisterende kryds-
ningslokaliteter, som er den røde sti ved Sortemosevej 330 m sydvest for Skin-
derskovvej eller den regionale stirute 53 i krydset Ring 4 / Åvej / Ny Hjortespringvej 
ca. 700 m nordøst for Skinderskovvej.  

 

 
 
 
Med fællesstart i krydset Sortemosevej / Åfaldet og fællesmål ved Skinderskovhallen 
eller modsat retning: 
 

 Via Skinderskovvej (grøn linje): ca. 1.300 m 
 Via den røde dti (rød linje): ca. 1.500 m 

 
De lette trafikanter i området omkring Sortemosevej pålægges således en omvej til 
Skinderskovhallen på ca. 200 m svarende til 36 sekunder (gennemsnitsrejsehastig-
hed på 20 km/t).  
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Med fællesstart i den nordlige ende af Hækmosen og fællesmål ved Skinderskovhal-
len eller modsat retning: 
 

 Via Skinderskovvej (grøn linje): ca. 1.375 m 
 Via den røde sti (rød linje): ca. 1.850 m 
 Via Tibberup Allé og Tibbevangen (blå linje): ca. 1.900 m  

 
De lette trafikanter i området omkring Hækmosen pålægges således en maksimal 
omvej til Skinderskovhallen på ca. 475 m, svarende til 85 sekunder (gennemsnitsrej-
sehastighed på 20 km/t). 
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Med fællesstart i krydset Sortemosevej / Åfaldet og fællesmål i krydset Ring 4 / Åvej / 
Ny Hjortespringvej eller modsat retning: 
 

 Via Ring 4 ved Skinderskovvej (grøn linje)j: ca. 1.100 m 
 Via Ring 4 ved Sortemosevej (rød linje): ca. 1.500 m 
 Via Tibberup Allé og Tibbevangen (blå linje): ca. 1.175 m  

 
 De lette trafikanter i området omkring Sortemosevej pålægges således en omvej til 

krydset Ring 4 / Åvej / Ny Hjortespringvej på ca. 75 m, svarende til 14 sekunder (gen-
nemsnitsrejsehastighed på 20 km/t). 



Rettelsesblad:

Efter udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der konstateret fejl i
bilag 1 – Baggrundsrapport: Vej- og trafiktekniske vurderinger.

I de oprindelige beregninger er der regnet med forkerte vejlængder. Det har betydning for
beregningen af Trafiksikkerhed, Barriere- og Risikotallet samt Trafikarbejdet og
tidsforbruget. Baggrundsrapporten er blevet rettet.

Konsekvens af rettelser:

Trafiksikkerheden forventes at blive en smule bedre, end de første beregninger viste. I
2020 kan hovedforslaget forventes at reducere 0,4 uheld pr. år i forhold til 0-alternativet.

Barriere- og risikotallet (BRBT) skifter fra + 1,3 % til - 4,8 %. Det betyder, at de lette
trafikanter vil opleve det mere besværligt at krydse Ring 4 mellem Sortemosevej og
Åvej/Ny Hjortespringvej.

Det samlede trafikarbejde og tidsforbrug er reduceret svarende til den samlede længde af
vejene.
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