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1 Indledning 

Denne trafikplan skal belyse de trafikale udfordringer, der er i Erhvervskvarteret i dag. Desuden skal 
det undersøges, hvordan de trafikale forhold kan tilpasses dels etablering af Den Grønne Fatning, der 
bliver et område med blandet bolig og erhverv, samt dels øvrige ændringer af arealanvendelser i Er-
hvervskvarteret, som er kommunens vision med området. 
 

 
Formålet er at kortlægge trafikale udfordringer i Erhvervskvarteret i dag, i år 2020 og i år 2030 i takt 
med Erhvervskvarteret omdannes samt hvordan Erhvervskvarterets vejnet kan tilpasses fremtidige 
forhold med anbefalinger til løsninger af de trafikale konsekvenser. 
 
 
Vej- og stinettet i området skal tilpasses de arealanvendelser, som er i området, så alle trafikanter 
kan færdes både sikkert og trygt uden det hæmmer fremkommeligheden og adgangen for de trafi-
kanter, der har ærinder i området nu og i fremtiden. 
 
Ved udarbejdelse af trafikale forbedringstiltag i området er det desuden hensigten at udarbejde løs-
ninger, hvor der foretages en bevidst prioritering af de enkelte transportformer. Det skal ses i lyset af, 
at området er på vej mod omdannelse, hvor mobilitetsplanlægning skal være med til at underbygge 
mere grønne transportformer til, fra og i området samtidig med det stadig kan være et erhvervskvar-
ter. 
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Figur 1 viser den geografiske afgrænsning af det, der i Trafikplanen benævnes, som Erhvervskvarte-
ret. 
 

 
Figur 1 Definition af Erhvervskvarterets geografiske afgrænsning. 

Erhvervskvarteret er afgrænset af jernbanen mod nord og af Herlev Ringvej mod øst. Mod syd og vest 
er området afgrænset af kommunegrænser til henholdsvis Ballerup, Glostrup og Rødovre kommuner 
samt Mileparken og Marielundvej op til jernbanen. 
 
Det der i denne Trafikplan benævnes Erhvervskvarteret, er et mindre geografisk område end det, som 
normalt betegnes Erhvervskvarteret ved Marielundvej. Afgrænsningen af Erhvervskvarteret er ud-
peget med udgangspunkt i, at det er i dette område, hvor der forventes en trafikal påvirkning ved 
omdannelse af arealer i Erhvervskvarteret. 
 
Herlev Kommune har anmodet MOE A/S om at udarbejde denne Trafikplan for Erhvervskvarteret. 
Rapporten skal betragtes som en teknisk rapport. 
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2 Vision for Erhvervskvarteret 

Herlev Kommune ser et stort udviklingspotentiale i Erhvervskvarteret. Kommunen har en vision om at 
omdanne dele af Erhvervskvarteret, hvor det gennem en omdannelsesproces ændrer industri til bland-
et bolig og erhverv med endnu flere serviceerhverv og kontorer. 
 
Det er visionen, at området skal være mere harmonisk. Vej- og stinettet i området skal gøres tids-
svarende, så alle trafikanter føler sig trygge, og det er sikkert at færdes i området. Dette uden at gå 
på kompromis med fremkommeligheden i samt til og fra området. 
 
Allerede i dag er der afviklingsproblemer til og fra området ved Mileparken, og med fremtidige pro-
jekter som Den Grønne Fatning vil afviklingsproblemerne kun forværres. 
 
Omdannelsen af Erhvervskvarteret vil foregå over en længere årrække. På den korte bane frem til år 
2020 er det målet at omdanne arealet umiddelbart syd for Glødelampen til et område med boliger, 
dagligvarebutik og en institution, kaldet Den Grønne Fatning. Desuden anlægges der i denne periode 
en forlængelse af Lyskær, der kobles på Herlev Ringvej i et nyt signalreguleret kryds. 
 
Over tid og frem til 2030 er det visionen at omdanne flere industrivirksomheder til kontorer og ser-
viceerhverv, som begge er mere arbejdskraftintensive erhverv. Desuden er det visionen at etablere 
flere boligområder i Erhvervskvarteret på den lange bane frem til år 2030. 
 
Visionen for den trafikale udvikling belyses ved en vurdering af forholdene i tre stadier frem til år 
2030, figur 2. 
 

 
Figur 2 Stadier, hvori der foretages en trafikal vurdering. 

Foruden en kortlægning af de eksisterende forhold i Erhvervskvarteret, belyses den trafikale situation i 
to stadier for udviklingen frem til 2030, hvor det klarlægge, hvor meget trafik dels området og dels de 
enkelte kryds kan afvikle af mertrafik med de forbedringstiltag, der anbefales i denne Trafikplan. 
 
  

År 2015 
Eksisterende forhold 

År 2020 
Den Grønne Fatning 

År 2030 
Den store 

omdannelse 
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År 2015 – Eksisterende forhold 
I dette stadie beskrives de eksisterende trafikale forhold med udgangspunkt i den eksisterende areal-
anvendelse i området. Se afsnit 7 Kortlægning af eksisterende forhold for uddybning af den trafikale 
situation ved de eksisterende forhold. 
 
År 2020 - Den Grønne Fatning 
I dette stadie beskrives de trafikale forhold ved en omdannelse af Erhvervskvarteret på den korte ba-
ne frem til år 2020. Det vil sige, når Den Grønne Fatning er etableret og forlængelse af Lyskær samt 
nyt signalreguleret kryds Herlev Ringvej/ Lyskær er anlagt. Se afsnit 8 År 2020 - Den Grønne Fatning 
for uddybning og anbefalinger til vej- og stinettet. 
 
År 2030 – Den store omdannelse 
I dette stadie beskrives de trafikale forhold ved en omdannelse af Erhvervskvarteret på den lange ba-
ne frem til år 2030. Det vil sige, når alle planlagte projekter (frem til år 2020) er etableret, letbanen 
er taget i drift og området har gennemgået en generel omdannelse, der svarer til kommunens vision 
for området. Se afsnit 9 År 2030 – Den store omdannelse for uddybning og anbefalinger til vej- og sti-
nettet. 
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3 Erhvervskvarteret historisk set 

Erhvervskvarteret er udviklet fra ca. 1940, hvor 
fremstillingsvirksomheder fra det indre Køben-
havn flytter ud til området. Op gennem 1950’erne 
og 1960’erne vokser området kraftigt. I starten er 
området præget af decideret industri med en 
blanding af store og små håndværks- og produk-
tionsvirksomheder. 
 
Gennem tiden falder efterspørgslen af arealer til 
produktionsvirksomheder, og området har derfor  
ændret karakter. I dag er Erhvervskvarteret ka-
rakteriseret ved betydelig flere kontor-, lager- og 
servicevirksomheder. 
 
På figur 3 er vist et historisk kort over området 
fra før 1940 og en angivelse af det, der i Trafik-
planen betegnes Erhvervskvarteret. Det fremgår 
af kortet, at det blot består af marker inden om-
rådet omdannes til erhverv for fremstillingsvirk-
somheder. 
 
Vejnettet bærer i dag præg af brede veje og kun 
begrænset faciliteter for lette trafikanter i form af 
smalle fortove. Dette er et udfald af områdets op-
rindelige formål, hvor tilgængeligheden i området 
for særligt tunge køretøjer har haft høj prioritet 
og cykling endnu ikke havde vundet stor indpas. 

Figur 3 Historisk kort over Erhvervskvarteret. Kilde: 
http://webkort.herlev.dk 

http://webkort.herlev.dk/
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4 Kommuneplan 2013-2025 

Med Kommuneplan 2013-2025 skal der fortsat ar-
bejdes for, at Herlev er en by i udvikling, hvor det 
skal være attraktivt at bo, leve og arbejde. 
 
I Kommuneplan 2013-2025 er der opsat en række 
mål for blandt andet erhvervsudviklingen samt tra-
fik og veje. De mål gengives i det følgende: 
 
Mål for Erhvervsudvikling 
For at sikre en robust og fremtidsrettet erhvervs-
struktur i Herlev, skal der fortsat være et bredt 
spektrum af brancher og erhvervstyper. Der skal 
fortsat arbejdes på en forskønnelse i erhvervsom-
råderne, så der opnås en mere grøn og åben by-
struktur. Denne ændring følger som en naturlig del 
af omstillingen fra tung til lettere industri samt til 
kontor og serviceerhverv. 
 
Erhvervsudvikling 
Langt de fleste af Herlevs borgere arbejder uden 
for kommunen. Knap en tredjedel (svarende til 
3.628) af Herlevborgerne arbejder i Herlev og 
9.020 Herlevborgere pendler ud til deres job. Til 
gengæld pendler der 16.307 udenbys borgere til 
Herlev for at arbejde. Dvs. 19.935 personer arbej-
der i en virksomhed eller organisation i Herlev 
Kommune. Herlev Kommune er den største ar-
bejdsplads i kommunen. 
 
Fremadrettet skal der fokuseres på at styrke virksomhedernes tilknytning til lokalsamfundet gennem 
formaliseret samarbejde og tilbud om attraktive boliger til medarbejdere mv. Samtidig fører Kommu-
nalbestyrelsen en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der skal sikre Herlevborgerne beskæftigelse i lokalom-
rådet. 
 
Herlevs erhvervsområder 
Erhvervsområderne i Herlev Kommune omfatter det store område ved Marielundvej, et mindre er-
hvervsområde i Musikkvarteret ved Kantatevej, samt nogle mindre områder ved Herlev Hovedgade, 
Gl. Klausdalsbrovej og Skinderskovvej. 
 
Erhvervsområdet ved Marielundvej under forandring 
Siden 2006 har erhvervskvarteret ved Marielundvej været udpeget til byomdannelsesområde. Når er-
hvervsejendomme flytter, erstattes de i disse år af mindre pladskrævende kontor- og servicevirksom-
heder med flere arbejdspladser pr. kvadratmeter, så erhvervsområdet kan udvikles med langt flere 
arbejdspladser. De ændrede planbestemmelser for mindre miljøbelastende virksomheder, som blev 
indført med vedtagelsen af lokalplan 53 er tilsyneladende slået igennem i brancheudviklingen i kom-
munen. Ved Glødelampen er der allerede opført de første boliger. 
 
Som led i miljøvurderingen af kommuneplanen er der foretaget en kortlægning og miljøklassifikation 
af erhvervsområdet syd for S-banen. Denne kortlægning viser, at den største miljøkonflikt i området i 

Figur 4 Kommuneplan 2013-2025. 
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dag er støj fra varetransport og fra kunder til engroshandel og til butikker med salg af pladskrævende 
varer. Vest for Marielundvej er der fortsat virksomheder i højere miljøklasser end øst for Marielundvej. 
 
Fuldt udbygget vil området på sigt kunne give mulighed for et noget større antal arbejdspladser end 
de ca. 6.000, der er i dag. Størstedelen af væksten vil være inden for kontor og servicearbejdspladser. 
 
I 2013 gennemførte Herlev Kommune en undersøgelse blandt en række af virksomheder og ejen-
domsmæglere om Herlevs styrker og svagheder. Der er særligt to udfordringer, som skal adresseres, 
hvis erhvervsområdets potentiale skal udnyttes; den ene er trafikken og den anden er, at området ik-
ke alle steder fremstår fysisk attraktivt. 
 
Der er de seneste 10 år sket en forskønnelse af både de private og de offentlige arealer. Området 
fremstår i dag som et mere attraktivt område, men undersøgelsen peger på, at der fortsat er plads til 
forbedringer angående den fysiske omdannelse. Herlev Kommune vil derfor fortsat arbejde på, at vir-
keliggøre de visioner, som blev udformet i forbindelse med lokalplan 53 og som kan findes i publikati-
onerne Grønne Byrum – Erhvervsområdet ved Marielundvej og Design Guide - Erhvervsområdet ved 
Marielundvej. 
 
Nogle af Herlevs styrker er fortsat kommunens geografiske placering, de konkurrencedygtige priser 
samt en god infrastruktur - tæt på det overordnede vejnet. Det gør, at virksomhederne kan tiltrække 
arbejdskraft fra et stort område og være tæt på kunder og samarbejdspartnere. 
 
For at undgå, at trafikken bryder sammen langs indfaldsvejene til erhvervskvarteret, skal der arbejdes 
med at forbedre adgangen til og fra området. Der er derfor udlagt areal til en ny vejforbindelse med 
udkørsel fra Lyskær til Herlev Ringvej. 
 
Fingerplan 2013 giver mulighed for at udpege stationsnære kerneområder omkring eksisterende og 
besluttede stationer langs letbanen på Herlev Ringvej. I et kommende tematillæg vil kommunen spe-
cifikt udpege nye stationsnære områder omkring de kommende stationer på Lyskær og Herlev Station, 
samt omkring Herlev Hospital og Bymidten. I de stationsnære kerneområder med en gåafstand på 600 
m til en station kan der etableres kontorenheder over 1.500 etagemeter. 
 
For at kunne styre processerne og byudviklingen fastlægges der en rækkefølge således, at en byfor-
tætning i de stationsnære områder kun kan ske, hvis infrastrukturen kan bære det, jf. retningslinje 
1.1.5. Hvis de eksisterende veje og stier ikke skønnes at have tilstrækkelig kapacitet, på grundlag af 
Herlev Kommunes faglige vurdering, kan lokalplanlægningen kun igangsættes, hvis der samtidig inve-
steres i nye eller forbedrede vejforbindelser og nye stiforbindelser, der kan forbinde områderne med 
kollektiv trafik. Bygherre og ejer er ansvarlige for at levere oplysninger, data, kort og andre oplys-
ninger til belysning af sagen i det omfang, Herlev Kommune finder det nødvendigt. Planlovens mulig-
heder for indgåelse af aftaler om udbygning af infrastruktur kan i denne sammenhæng være en mu-
lighed, såfremt grundejer ønsker det. 
 
Mål for trafik og veje 
Trafikken i og igennem Herlev skal være bæredygtig. Herlev er et naturligt trafikknudepunkt i hoved-
stadsområdet. Vejnettet skal derfor varetages og udvikles med respekt for alle typer trafikanter, med 
mindst mulig gene for miljøet og således, at afviklingen sker i balance med hensynet til Herlevs borge-
re. Bedre kollektiv trafikbetjening, supercykelstier og fokus på de lokale cykelforbindelser skal medvir-
ke til, at man oftere vælger cykel eller kollektiv transport i stedet for bilen. 
 
Trafik og veje 
Herlev gennemskæres af de overordnede statsveje Motorring 03 og Ring 04, af de primære veje; 
Klausdalsbrovej, Herlev Hovedgade, Herlev Ringvej samt S-banen fra København til Frederikssund. De 
mange gode trafikale forbindelser betyder, at det er nemt at komme til- og fra Herlev, hvilket medvir-
ker til en fortsat god erhvervsudvikling. 
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Miljø og sundhed i trafikinvesteringer 
Kommunen vil prioritere løsninger, der har en positiv miljømæssig og sundhedsskabende værdi i lo-
kalområdet, såsom hastighedszoner, motionsstinet og grønne veje. Som en konsekvens af udvidelsen 
af Herlev Hospital og etableringen af Big Shopping sker der en forøgelse af trafikken. I forbindelse 
med de trafikale ombygninger skal der tages hensyn til bløde trafikanter. På Herlev Hospital forventes 
der ligeledes en helikopterlandingsplads som skal håndteres i forhold til støj og højdegrænseplaner, jf. 
retningslinjer for trafik og for støj. 
 
Kollektiv trafik 
Letbanen langs Herlev Ringvej vil styrke udviklingen langs hele Ring 03, Samtidig vil generelle forbed-
ringer i busnettet, S-togsnettet og Metro Cityringen forbedre den kollektive trafik yderligere. 
 
I handlingsplanen ’Flere passagerer i busserne’ arbejdes der på at forbedre vigtige buskorridorer. Det 
gøres i form af rejsehastigheder, superstoppesteder, bedre information før og under rejsen, udbredel-
se af erhvervskort og bedre markedsføring af den kollektive trafik. Derudover vil der ved udvalgte 
stoppesteder blive bedre cykelparkering. 
 
Der vil fortsat blive arbejdet på, at den kollektive trafik skal være et attraktivt alternativ til bilen til og 
fra arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter. Herlev Kommune vil gerne arbejde for, at flere borgere 
vælger den kollektive trafik. Målene skal medvirke til at mindske trængslen på vejene og reducere 
miljø- og klimapåvirkninger. 
 
Sikre veje med flere funktioner 
Herlev Kommunerne arbejder for at nedbringe hastigheden i kommunen. Indtil nu er der etableret 12 
ud af 24 planlagte 40 km zoner i boligområderne. I Erhvervsområdet Marielundvej er der lavet af-
mærkning på kørebanen i form af smalle kantlinjer og midterlinje, så kørebanen bliver 3,25 m., hvil-
ket giver en visuel indsnævring og viser bilisterne, hvor på vejen de skal være. 
 
Trafiksikkerhedsplan har fokus på at etablere sikre veje og stier for alle - også børn til og fra skole. På 
længere sigt er der ønske om flere hastighedsnedsættelser, blandt andet ved skolerne. Det vil blive 
undersøgt, om det er muligt at nedbringe hastigheden på alle de overordnede veje til 50 km/t. Derud-
over vil der også blive kigget på, om hastigheden i boligområderne kan sættes yderligere ned. Samti-
dig skal tung lastbiltrafik reguleres i erhvervs- og centerområderne i takt med, at der bygges flere bo-
liger. 
 
For at begrænse skadelige oversvømmelser ved ekstremregn kan udvalgte veje og stier benyttes til 
midlertidig forsinkelse af regnvand. Indtil arealer udpeges specifikt i kommuneplanen, udpeges samt-
lige veje og stier til formålet. 
 
Nye veje og arealudlæg 
Der kan etableres en vejforbindelse mellem erhvervsområdet Marielundvej og Herlev Ringvej via 
Lyskær, der modsvarer en forøget trafikbelastning ved byomdannelse, jf. retningslinjekortet ”Trafik”. 
 
Udbygningen af Herlev Hospital medfører, at der skal etableres nye veje og anlæg omkring hospitalet: 

• Der kan etableres en helikopterlandingsplads på hospitalets grund. 
• Kulturaksen og den bymæssige sammenhæng til Herlev bymidte skal indarbejdes. 
• Letbanen på Herlev Ringvej og en forlængelse af busrute 5A fra København til Herlev Hospital 

er på vej. 
• Kommuneplanen udlægger areal til ny vejtilslutning fra hospitalet til Hjortespringvej øst for 

Turkisvej. 
• Der skal anlægges en højresvingsshunt fra Herlev Ringvej ind på hospitalet. 
• Vejforbindelsen mellem Langdyssen/Runddyssen og Herlev Ringvej flyttes. 
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Desuden skal der sikres vejudlæg til: 
• Stikrydsning ved Ring 04 ved kommunegrænsen til Furesø. Udvikling af Ring 04 planlægges af 

Vejdirektorat. 
• Nye kryds ved udbygningen af Big Shopping på Herlev Hovedgade 17. 
• 4 nye letbanestationer på Herlev Ringvej. 
• Ny Stiforbindelse mellem Glødelampen og Herlev Bymidte. 

 
Nye stier 
Nye stier og stiforbindelser skal realisere det regionale hovedstinet. På visse strækninger ønsker 
Kommunalbestyrelsen at adskille stinettet fra kørebaner. 
 
Den Blå Sti bør i fremtiden sikre en handicapvenlig stikrydsning fra Turkisvej til Bymidten. Som be-
skrevet i afsnittet om byens udvikling, er der udlagt areal til en passage fra Gåseholmvej til Glødelam-
pen. Den er dog kun realistisk, hvis der kan opnås en statslig finansiering i forbindelse med et nyt 
koblingspunkt mellem Letbane og S-tog. Der er ligeledes udlagt areal til en passage mellem Engløbet 
og Radiatorfabrikken og der mangler en cykelforbindelse fra Herlev Bygade til Gåseholmvej mellem 
den regionale sti nr. 54 og 55. 
 
Ved alle letbanestop vil der blive etableret gode gang- og cykelforbindelser, samt let adgang til den 
øvrige trafik med henblik på at kunne rumme passagerer til og fra Letbanen. 
 
Langs Herlev Hovedgade er der frem mod 2017 planlagt at anlægge supercykelsti langs med Herlev 
Hovedgade og Frederikssundsvej. Supercykelstier forbinder hovedstadsregionen på kryds og tværs, og 
giver cyklister et højt serviceniveau i form af høj fremkommelighed og jævne belægninger. 
 
Herlev Kommune ønsker generelt at skabe bedre betingelser for cyklister; eksempelvis ved jævne be-
lægninger, sikre krydsninger af veje samt etablering af bedre cykelparkeringer ved Herlev Station og 
udvalgte bustoppesteder. Målet er at få flere til at bruge cyklen oftere. 
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Figur 5 Fingerplanen af 1947. 

5 Kendte infrastrukturprojekter 

Herlev Kommune arbejder løbende med at omdanne vej- og stinettet, så det kan afvikle trafikken  
svarende til de behov, der er. Det skal være muligt at færdes sikkert og trygt i kommunen og stadig 
opretholde en god fremkommelighed for motortrafikken på det overordnede vejnet. 
 
Nedenfor er de kommende infrastrukturprojekter, der får indflydelse på trafikken i Erhvervskvarteret, 
præsenteret. 

5.1 Letbanen langs Herlev Ringvej 

Fingerplanen fra 1947 er en plan for Københavns 
byudvikling. I stedet for en byudvikling i alle ret-
ninger er det planen, at byen vokser ud i "fingre" 
med S-togsbanen i midten af hver finger og med 
grønne områder mellem fingrene. København har 
frem til i dag udviklet sig så meget, at der er be-
hov for at supplere det kollektive trafiknet med 
endnu en ringforbindelse for at kunne rejse på 
tværs af ”fingrene” længere ude af København. 
Det er derfor planen at etablere en letbane langs 
Ring 3. 
 
Letbaner er velkendte i den kollektive trafik i flere 
europæiske storbyer og kendetegnes ved høj has-
tighed og hyppig drift. 
 
En letbane på Ring 3 skal fremme den kollektive 
trafik såvel som byudviklingen i Region Hovedsta-
den og omkring de 11 kommuner, som letbanen 
gennemløber - herunder Herlev Kommune. 
 
Letbanen er et af svarene på hovedstadsregionens 
trængselsproblemer. Letbanen vil ændre den trafi-
kale struktur i hovedstaden med nye velbetjente 
trafikknudepunkter, som det er let at rejse imel-
lem. 
 
 
 

Erfaringerne fra København og fra storbyer i udlandet viser, at højklasset kollektiv trafik er et reelt al-
ternativ til bilen for pendlere i byområder med trængsel. Samtidig er letbanen med til at skabe nye 
stationsnære områder med et væsentligt byudviklingspotentiale for kommunerne langs Herlev Ring-
vej, som på sigt vil ændre byernes karakter. Letbanen vil medvirke til vækst i regionen, da borgere, 
medarbejdere og virksomheder vil blive tiltrukket af de gode transportmuligheder. 
 
Det forventes, at en letbane på Ring 3 vil generere 10.000-20.000 arbejdspladser i byområderne nær 
de nye stationer, da væksten gennem byplanlægning koncentreres i disse områder. 
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Den nordøstlige del af erhvervskvarteret er karak-
teriseret som stationsnært kerneområde, da det 
ligger indenfor en gåafstand af 600 m fra Herlev 
Station. Den kommende letbane langs Herlev 
Ringvej med placering af stoppested ved kommu-
negrænsen vil betyde, at også den sydlige del af 
Erhvervskvarteret bliver stationsnært kerneområ-
de. Letbanen vil sikre en bedre trafikbetjening af 
området og understøtte den generelle udvikling. 
 
Letbanen vil kræve ombygning af Herlev Ringvej 
både i kryds og på strækningen generelt. Der 
etableres 3 stop langs områdets afgrænsning ”v/ 
Lyskær”, ”Herlev” og ”v/ Herlev Hovedgade”. 
 
I år 2021 forventes letbanen at sættes i drift. 
 
 
 
 

5.2 Supercykelstier 

Der anlægges en supercykelsti langs Herlev Ho-
vedgade i etaper frem til 2017. Desuden er der 
planer om en supercykelsti langs Herlev Ringvej. 
Supercykelstier forbinder hovedstadsregionen på 
kryds og tværs, og giver cyklister et højt service-
niveau i form af høj fremkommelighed og jævne 
belægninger. 
 
Målet i Herlev Kommune er at få flere til at bruge 
cyklen, hvorfor der hele tiden arbejdes på at for-
bedre stinettet. 
 
I forbindelse med projekteringen af letbanen og 
hele tværprofilet af Herlev Ringvej skal supercy-
kelsti langs vejen indarbejdes som en integreret 
del af projektet. 
 
Supercykelstier tæt på Erhvervskvarteret vil gøre 
det mere attraktivt at komme til og fra området 
som cyklist. 
  

Figur 6 Letbane langs Herlev Ringvej og med tilhørende 
stationer i Herlev Kommune. Kilde: http://ringtre.dk 

Figur 7 Princip for Supercykelstinettet. Kilde: 
Supercyeklstier i hovedstadsregionen, maj 2014 

http://ringtre.dk/
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5.3 Nyt kryds og forlængelse af Lyskær 

Der etableres en ny vej, der forbinder Erhvervs-
kvarteret og Herlev Ringvej. Den nye vej etable-
res som en forlængelse af Lyskær og skaber der-
ved en direkte adgang til den sydlige ende af om-
rådet. Krydset anlægges som et signalreguleret 
kryds. 
 
Krydset skal forbedre afviklingen af trafikken til 
og fra Erhvervskvarteret. Dette set i lyset af, at 
adgangen til området via Mileparken allerede i 
dag er hårdt belastet. Desuden er der planer om 
at etablere flere boliger kombineret med erhverv i 
området – herunder Den Grønne Fatning. 
 
I forbindelse med det nye kryds anlægges en let-
banestation ”v/ Lyskær”. 
 
Det nye kryds kombineret med letbanestationen 
forventes at ændre trafikflowet til området, og det 
gøres mere tilgængeligt - også for lette trafikanter. 
 
Selve vejadgangen til Erhvervskvarteret ved Lyskær forventes færdig i 2017. Der arbejdes desuden 
hen mod, at en egentlig vejtilslutning og etablering af det nye kryds Herlev Ringvej/ Lyskær vil være 
anlagt i løbet af 2018, men det foreligger ingen endelige aftaler herom på nuværende tidspunkt. 

Figur 8 Principskitse af Herlev Ringvej/ Lyskær med 
letbanestation. Kilde: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/52537 

 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/52537
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6 Influensvejnet 

I Trafikplanen anvendes influensvejnettet som vist på figur 9. Influensvejnettet henviser til det vejnet, 
hvor der forventes at kunne registreres en ændring ved enten ændring i arealanvendelsen eller ved 
tiltag på eksisterende vejnet. 
 
Influensvejnettet består af følgende veje: 

• Mileparken 
• Marielundvej 
• Hørkær 
• Lyskær 
• Vasekær 
• Herlev Ringvej 
• Den nye forlængelse af Lyskær (ikke i År 2015 – Eksisterende forhold) 

 
Influensvejnettet består af de største veje i området. De øvrige veje er lokalveje. 
 

 
Figur 9 Influensvejnet. 
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6.1 Kryds på influensvejnettet 

På de syv største kryds på influensvejnettet vil der blive foretaget en kapacitetsvurdering i de tre sce-
narier, se figur 10. 
 
Det er følgende kryds: 

1. Herlev Hovedgade/ Marielundvej 
2. Marielundvej/ Hørkær 
3. Mileparken/ Marielundvej 
4. Marielundvej/ Lyskær 
5. Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 
6. Herlev Ringvej/ Mileparken 
7. Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse (ikke i År 2015 – Eksisterende forhold) 

 

 
Figur 10 Kryds, hvor der bliver foretaget kapacitetsvurderinger. 

Foruden kapacitetsvurderingen for de enkelte scenarier, vil der på baggrund af resultaterne blive ud-
arbejdet forbedringstiltag for krydsene. Forbedringstiltagene vil være i det omfang, det er nødvendigt 
og muligt for at forbedre trafikafviklingen i det enkelte kryds og i området generelt. Ved udarbejdelse 
af forbedringstiltagene er der desuden taget højde for tiltag, der fremmer de grønne transportformer. 
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7 Kortlægning af eksisterende forhold 

I dette afsnit kortlægges de eksisterende trafikale forhold i Erhvervskvarteret. 
 
Politiregistrerede trafikuheld og målte trafikmængder i området kortlægges. Med udgangspunkt i om-
rådets arealanvendelse fastsættes den forventede trafik, som området genererer. Der foretages en 
vurdering af trafikflows i området fordelt på de enkelte transportformer. Med udgangspunkt i trafik-
mængder, arealanvendelse og trafikflows fastsættes trafikmængder og retninger i udvalgte kryds, 
hvor der foretages kapacitetsvurderinger. Slutteligt vurderes trafikken for de eksisterende forhold i 
Erhvervskvarteret. 
 
Kortlægningen anvendes senere som reference til de fremtidige forhold, hvor der foretages både are-
alanvendelsesændringer og tiltag på vejnettet. 

7.1 Vej- og stinettet 

Jf. Kommuneplan 2013-2025 er vejnettets klassificering inde i området som vist på figur 11. 
 

 
Figur 11 Vejnettets klassificering i Erhvervskvarteret. 
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Mod øst er området afgrænset af Herlev Ringvej, som er klassificeret som en primær trafikvej. Tværs 
gennem området forløber Mileparken, der ligeledes er klassificeret som en primær trafikvej. 
 
De primære trafikveje har gennemkørende trafik til og fra de omkringliggende kommuner - Ballerup, 
Gladsaxe, Rødovre og København. Desuden kører trafikken til, fra og mellem områderne i Herlev på 
disse veje. Det er også på de primære trafikveje, at den tunge trafik bør afvikles. 
 

  
Herlev Ringvej. Mileparken. 
 
På den anden led gennemskæres området af Marielundvej, der er klassificeret som sekundær trafikvej 
på strækningen nord for Mileparken. Fra nord ind i området krydses S-togsbanen med en underføring, 
hvor der er en højdebegrænsning på 3,6 m. 
 
De sekundære trafikveje supplerer de primære trafikveje. På disse veje afvikles trafik til, fra og mel-
lem områderne i Herlev. Der forventes mere lokaltrafik på disse veje. 
 

 

 

Marielundvej nord for Mileparken.  
 
Inde i området forbindes Mileparken og Marielundvej af Hørkær, der er klassificeret som en lokal for-
delingsvej. De lokale fordelingsveje fordeler trafikken mellem områder og de større trafikveje. Fordel-
ingsvejene er de mest trafikerede lokalveje. 
 

 

 

Hørkær.  
 
Marielundvej syd for Mileparken, Lyskær og Vasekær er klassificerede som lokale erhvervsveje, der 
har til formål at fordele trafikken mellem erhvervsområderne og trafikveje. Det er primært erhvervs-
trafik, der anvender disse veje. 
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Marielundvej syd for Mileparken. Lyskær. 
 

 

 

Vasekær.  
 
Øvrige veje i området er klassificeret som lokalveje. Lokalvejene udgør i princippet det øvrige vejnet i 
kommunen. Lokalvejene afvikler trafikken fra de primære og sekundære trafikveje via de lokale for-
delingsveje til selve turmålet. 
 
Vejnettet i Erhvervskvarteret bærer præg af, at det primært er udlagt til erhvervstrafik. Der er brede 
veje med få fortove og ingen faciliteter for cyklisterne i form af cykelsti eller cykelbaner. På Herlev 
Ringvej er der cykelsti i begge sider af vejen. 
 
Der er adgang til området for den motoriserede trafik ad Mileparken både fra øst og vest. Fra nord er 
der adgang til området fra Marielundvej. Desuden er der adgang til området fra Ellekær. 
 
Fodgængere kan desuden komme til området fra Herlev Ringvej ved ringvejsbroen, hvor en trappe 
forbinder Herlev Ringvej og Glødelampen. Der er ligeledes en adgang til det sydlige område i Er-
hvervskvarteret fra Herlev Ringvej. 
 
Hørkær kan anvendes som en alternativ rute mellem Mileparken og Marielundvej og den forsyner de-
suden boligområdet Glødelampen. 
 
Som et forsøg er Hørkær lukket midt på for at undgå gennemkørende trafik på strækningen. Vejluk-
ningen er et trafikforsøg, der er gældende fra 30. april 2015 til 31. januar 2016. 
 

  
Midligertidig oplysningstavle, der orienterer omkring 
vejlukningen på Hørkær som trafikforsøg. 

Den midlertidige vejlukning på Hørkær mellem de to 
adgange til Glødelampen. 
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Der vil i den efterfølgende kortlægning af de eksisterende forhold i Erhvervskvarteret tages udgangs-
punkt i, at Hørkær ikke er lukket for gennemkørende trafik. 

7.2 Kollektiv trafik 

Erhvervskvarterets placering ligger godt i forhold til den kollektive trafik. Selve Erhvervskvarteret for-
synes med den lokale bus (rute 155). S-togsbanen afgrænser området mod nord med Herlev Station 
lige ved området. Desuden kører der flere busruter på både Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej. På 
figur 12 er der kollektive trafikudbud omkring Erhvervskvarteret illustreret. 
 

 
Figur 12 Udbud af kollektiv trafik i og omkring Erhvervskvarteret. 
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7.3 Trafikuheld 

I perioden 1.1.2009 til medio 2015 er der registreret 34 uheld i Erhvervskvarteret, på Herlev Ringvej 
langs området indenfor kommunegrænsen og i krydset Herlev Hovedgade/ Marielundvej. 
 
På figur 13 er samtlige 34 uheld kortlagt. 
 
Uheldene er fordelt på 21 materielskadeuheld, 11 ekstrauheld og 2 personskadeuheld, hvor 2 perso-
ner er kommet alvorligt til skade. 
 
30 uheld er registreret i 5 årige perioden fra 1.1.2009 til 31.12.2013. Desuden er der registreret 4 
trafikuheld i perioden 1.1.2014 til medio 2015. 
 
Uheldene er koncentreret omkring krydset Herlev Ringvej/ Mileparken, hvor 16 af de 34 uheld er regi-
streret. 
 
På lokaliteten Herlev Ringvej/ Mileparken er der registreret 16 uheld, og er dermed den lokalitet, hvor 
der er sket flest uheld. Venstresving ind foran modkørende og bagendekollisoner er de hyppigste 
uheldssituationer i krydset. 
 
I krydset Mileparken/ Hørkær/ Lyskær er der registreret 3 materielskadeuheld, men alle forskellige 
uheldssituationer. 
 
Der er ingen systematik i uheldsbilledet inde i Erhvervskvarteret. Det er kun i krydset Herlev Ringvej/ 
Mileparken, der er en tendens til uheldenes forekomst. 
 
I Bilag A Trafikuheld i perioden 1.1.2009-medio 2015 er de politiregistrerede uheld fordelt på lo-
kaliteter svarende til de større kryds på influensvejnettet (se afsnit 6.1 Kryds på influensvejnettet), 
uheld langs Herlev Ringvej samt øvrige uheld inde i området gennemgået. Gennemgangen er gen-
nemført for at klarlægge, om der er en systematik i uheldene på de enkelte lokaliteter. Ved tilfælde af 
dette bør trafiksikkerhedstiltag også indtænkes ved forbedringstiltagene. 
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Figur 13 Politiregistrerede uheld i Erhvervskvarteret i perioden 1.1.2009-medio 2015. 
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7.4 Trafiktællinger og hastighedsmålinger 

Herlev Kommune gennemfører løbende trafiktællinger og hastighedsmålinger på vejnettet for at skabe 
overblik over udviklingen i trafikmængder og hastighedsniveauet på kommunens veje. Dette anvendes 
fremadrettet for at identificere problemområder og kvalificere debatten vedrørende trafiksikkerhed i 
kommunen. 
 
Figur 14 viser influensvejnettet samt målepunkter i og omkring Erhvervskvarteret. Målepunkterne af 
angivet med ID og den gennemsnitlige hverdagsdøgntrafik (HDT). I figur 15 er ID udspecificeret med 
måleresultater for trafiktællinger og hastighedsmålinger. 
 

 
Figur 14 Influensvejnettet og målepunkter angivet med ID og den gennemsnitlige hverdagsdøgntrafik (HDT). 
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TRAFIK- OG HASTIGHEDSMÅLINGER 

ID/ Lokalitet 
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ssp
id

stim
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starttid
 

Å
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Trafikveje (primære og sekundære) 
1/ Marielundvej 
(lidt nord for S-bane) 

5.928 7.036 902 15,2 50 56,3 63,7 699 
7:00 

810 
15:30 

2015 

3/ Mileparken 
(ud for nr. 23) 

5.776 7.158 848 14,7 50 49,3 58,1 776 
7:36 

737 
15:00 

2014 

4/ Mileparken 
(ud for nr. 30) 

5.458 7.048 1.036 19,0 50 45,2 54,1 711 
7:42 

708 
15:00 

2012 

5/ Mileparken 
(ud for nr. 34) 

6.320 7.513 1.319 20,9 50 47,9 57,2 682 
8:00 

686 
14:50 

2015 

Lokale fordelingsveje 
6/ Hørkær 
(vest for Glødelampen) 

1.968 2.376 309 15,7 50 38,8 48,2 220 
7:40 

254 
15:00 

2015 

7/ Hørkær 
(ud for nr. 26) 

3.375 3.897 423 12,5 50 42,2 50,6 311 
7:40 

391 
15:10 

2015 

Lokale erhvervsveje 
2/ Marielundvej 
(ud for nr. 36) 

1.846 2.129 330 17,9 50 40,7 51,4 219 
8:00 

232 
14:48 

2014 

11/ Lyskær 
(lige nord for knækket) 

1.336 1.668 295 22,1 50 44,1 53,6 172 
07:24 

166 
14:36 

2014 

Lokalveje 
8/ Glødelampen 
(ud for nr. 34) 

132 138 9 6,9 20 18,4 24,0 15 
7:20 

17 
15:10 

2015 

Veje udenfor området 
9/ Herlev Ringvej 
(km 12,600) 

17.799 23.532 1.316 7,4 70 68,0 77,4 2.036 
6:52 

1.960 
15:00 

2015 

10/ Kantatevej 
(øst for Fagotvej) 

2.320 2.650 318 13,7 40 35,5 43,0 263 
7:24 

287 
15:50 

2015 

Figur 15 Trafik- og hastighedsmålinger. ID refererer til de på figur 14 viste lokaliteter. Målingerne er opdelt i de 
enkelte vejklasser inde i området. Kilde: KMastra. 

På trafikvejene i erhvervskvarteret (ID 1, 3, 4 og 5) er der en årsdøgntrafik (ÅDT) mellem 5.500 og 
6.300 motorkøretøjer, og hverdagsdøgntrafikken (HDT) er gennemsnitlig 18 % højere. Dette er også 
forventelig, da det er et område med mange arbejdspladser og megen erhverv, som primært danner 
trafik på hverdage. 
 
Lastbilandelen på trafikvejene er høj og udgør mellem 14 og 21 % af den samlede motortrafik på dis-
se veje, hvilket svarer til gennemsnitlig 1.000 lastbiler på en hverdag. Dette vurderes som et accepta-
belt niveau for tunge køretøjer i et erhvervsområde. 
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Hastighedsmålinger viser, at hastighedsniveauet på trafikvejene i området er højt. Der er målt en 85 
% hastighedsfraktil (den hastighed som 15 % af trafikanterne overskrider) på mellem 8 og 27 % høj-
ere end hastighedsbegrænsningen. Der køres generelt for hurtigt over hele døgnet, men gennem-
snitshastighederne er højest i aften og nattetimerne, hvor trafikbelastningen er lavest. 
 
På den lokale fordelingsvej Hørkær er der foretaget en måling på begge sider af boligområdet Gløde-
lampen. Den ene del af Hørkær fører hen til Erhvervskvarterets nordlige område ud på Marielundvej 
og den anden del af Hørkær fører til den vestlige del af området med udgang til Mileparken og tæt på 
krydset Herlev Ringvej/ Mileparken. 
 
Den sydlige del af Hørkær er mere trafikbelastet end den nordlige del for både motorkøretøjer gene-
relt og for lastbiler. 
 
Gennemsnitshastigheden på Hørkær er under hastighedsgrænsen og 85 % hastighedsfraktilen svarer 
til hastighedsgrænsen. Hastighedsniveauet på Hørkær er derfor ikke for højt. 
 
Der er en formodning om, at flere trafikanter anvender Hørkær som en ”smutvej” gennem området. 
Skal man fra Mileparken (vest) til Marielundvej (nord) eller omvendt undgås et signalreguleret kryds 
(Mileparken/ Marielundvej) ved at anvende Hørkær. Grundet støjgener fra de tunge køretøjer er det 
ikke ønsket, at lastbiler anvender Hørkær som smutvej. Dette er medvirkende årsag til, at der er fore-
taget et forsøg med vejlukning på Hørkær, jf. afsnit 7.1 Vej- og stinettet. Trafikmængden på Hørkær 
forventes generelt at falde ved en vejlukning. 
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7.5 Rammeområder 

I Kommuneplan 2013-2025 er Erhvervskvarteret opdelt i 9 rammeområder fordelt på: 
• 1 rekreativt område (R1) 
• 5 erhvervsområder (E1, E2, E12, E13 og en del af E14) 
• 2 blandet bolig og erhverv (BE2 og BE4) 
• 1 boligområde (B23) 

 
På figur 16 er Erhvervskvarteret opdelt i rammeområder jf. Kommuneplan 2013-2025. 
 

 
Figur 16 Erhvervskvarteret opdelt i rammeområder jf. Kommuneplan 2013-2025. 

For hver type af rammeområde er der i Kommuneplanen knyttet en rammebestemmelse, der udstik-
ker rammer for kommunens lokalplanlægning. 
 
Kommunens rammer for lokalplanlægningen fastsætter de overordnede byggemuligheder og hvad 
bygninger og arealer må bruges til. Rammerne udgør således grundlaget ved udarbejdelse af lokal-
planer, idet nye lokalplaner skal være i overensstemmelse med rammerne for lokalplanområdet. 
 
Erhvervskvarteret består i dag primært af virksomheder af forskellig art som industri, engroshandel og 
kontorer. 
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Glødelampen er det første boligområde i Erhvervskvarteret, og blev indviet i foråret 2014. Det er der-
med første skridt på vejen mod en omdannelse af det gamle industrikvarter til et område med mere 
blandet bolig og erhverv, hvor erhvervsvirksomhederne i højere grad skal udgøre kontorer og service-
erhverv end hidtil. 
 
Næste skridt på vejen bliver etablering af Den Grønne Fatning i rammeområde BE2, hvor der anlæg-
ges boliger, en daginstitution og en dagligvarebutik. 

7.6 Erhvervskvarterets trafikgenerering med udgangspunkt i arealanvendelsen 

Trafikgenereringen af et område afhænger i høj grad af den arealanvendelse, der er i området. Figur 
17 angiver en opdeling af Erhvervskvarteret i mindre områder angivet med et ID for hvert område 
samt den arealanvendelse, der er i det enkelte område. 
 

 
Figur 17 Arealanvendelse opdelt i mindre områder i Erhvervskvarteret. De grønne områder, er områder, der er 
med til at generere trafik på den nordlige del af Marielundvej. 
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I figur 18 er angivet en oversigt over samlet trafikgenerering fordelt mellem de enkelte arealanven-
delsestyper i Erhvervskvarteret. I Bilag B Trafikgenerering og forudsætninger for trafikmængde 
i år 2015 fremgår det, hvordan arealanvendelsen fordeler sig i de enkelte områder samt den gen-
nemsnitlige hverdagsdøgntrafik de forskellige områder forventes at generere. Desuden er anvendte 
turrater og forudsætninger for trafikken beskrevet nærmere. 
 
TRAFIKGENERERING FORDELT PÅ AREALANVENDELSESTYPER 

Arealanvendelse 
 
 

Areal 
 

m2 

Antal 
boliger 

antal 

HDT 
 

mkt. 

Fordeling af trafik mellem 
arealanvendelser 

Andel af samlet HDT 
Industri 116.500  5.243 31 % 
Kontor 92.000  4.075 24 % 
Servicestation mm. 1.200  2.700 16 % 
Engroshandel 44.500  1.914 11 % 
Skole 43.500  644 4 % 
Bolig  320 640 4 % 
Kulturelt formål 19.500  500 3 % 
Kolonihaver  385 385   2 % 
Øvrig detailhandel 1.200  336 2 % 
Genbrugsplads 250  300 2 % 
Institution 1.500  250 1 % 
SUM   16.986 100 % 

Figur 18 Oversigt over trafikgenerering fordelt mellem de enkelte arealanvendelsestyper i Erhvervskvarteret. 

31 % af den trafik, der genereres i Erhvervskvarteret er grundet industrivirksomhederne, og er der-
med den type trafik, der dannes mest af inde i Erhvervskvarteret. Industrivirksomhederne er fordelt 
ud over hele Erhvervskvarteret, hvorfor det meste af vejnettet vil blive påvirket af trafikken til og fra 
industrivirksomhederne. Mere end 5.000 af de køretøjer, der færdes på vejnettet i Erhvervskvarteret 
kan henføres til industrivirksomhederne. Erfaringstal angiver, at omkring 12 % af trafikken til disse 
virksomheder er tunge køretøjer. Industrivirksomhederne i Erhvervskvarteret vil således være årsag 
til, at mere end 600 lastbiler færdes på vejene i Erhvervskvarteret på et gennemsnitligt hverdags-
døgn. 
 
Kontorvirksomhederne i Erhvervskvarteret genererer 24 % af trafikken i Erhvervskvarteret, hvilket 
svarer til 4.000 køretøjer. For kontorvirksomheder viser erfaringstal, at omkring 1 % af trafikken ud-
gør tung trafik, hvilket svarer til 40 lastbiler. Kontorvirksomhederne er placeret spredt ud over Er-
hvervskvarteret, hvorfor hele vejnettet skal afvikle trafikken til kontorvirksomhederne. 
 
Servicestation mm. genererer omkring 16 % af trafikken i Erhvervskvarteret, hvilket svarer til 2.700 
køretøjer. 
 
11 % af trafikken genereret i Erhvervskvarteret kan henføres til engroshandel. Det svarer til omkring 
1.900 motorkøretøjer på et gennemsnitligt hverdagsdøgn. 26 % må forventes at udgøre tung trafik jf. 
erfaringstal. Det betyder, at engroshandel i Erhvervskvarteret genererer mere end 500 lastbiler i døg-
net. 
 
Boligtrafikken i Erhvervskvarteret udgør omkring 4 % af den trafik, der genereres i området, hvilket 
svarer til omkring 640 motorkøretøjer. Den tunge trafik for boligområder forventes at være forsvinde-
nde lille. 
 
De øvrige arealanvendelser i Erhvervskvarteret genererer en mindre andel af trafikken i Erhvervskvar-
teret, og der er ingen af disse arealanvendelsestyper, der genererer større andele af tunge trafik. 
 
Der er stor variation i hvor meget trafik de enkelte typer af arealanvendelse genererer, ligesom areal-
anvendelsestypen er afgørende for, hvor meget tung trafik der afvikles. Særligt ”Øvrig detailhandel” 
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har en stor turrate, hvorfor denne type arealanvendelse generere mange biler pr. 100 m2. Lastbil-
andelene er store til både ”Engroshandel” og ”Industri”. 
 
Foruden den trafik som Erhvervskvarteret genererer, må der forventes gennemkørende trafik på Mile-
parken, den nordligste del af Marielundvej og Hørkær. 

7.7 Trafikflows 

I afsnittet her er det formålet at illustrere de primære trafikflows for de enkelte transportformer. Kort-
lægningen er baseret på dels en vurdering af registrerede trafikmængder og dels en vurdering af pri-
mære trafikflows ud fra arealanvendelsen rundt i Erhvervskvarteret. 
 
På figur 19 er de primære trafikflows for de enkelte transportformer illustreret. 
 

 
Figur 19 Primære trafikflows for de enkelte transportformer. 

Både personbiler og tung trafik vil primært færdes på et overordnet sammenhængende vejnet; Mile-
parken, Marielundvej, Hørkær, Lyskær og Vasekær. Det forventes desuden, at området bruges af mo-
torkøretøjer som smutvej, hvor vejene Mileparken, Marielundvej og Hørkær vil blive anvendt. 
 
Det forventes, at antallet af cyklister i området er begrænset. Arealanvendelsen i området genererer 
umiddelbart ikke store mængder cykeltrafik. Desuden er vejnettet i området ikke udformet med facili-
teter for cyklister i form af cykelstier og/eller –baner, hvorfor det ikke er oplagt at anvende Erhvervs-
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kvarteret som en smutvej for cyklisterne. Både Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej har derimod cy-
kelstier i begge sider af vejen. 
 
Cykeltrafikken forventes primært at blive genereret af boligområdet Glødelampen samt de to skoler 
KTS samt SOSU-uddannelse, AMU-uddannelse og portøruddannelsen. Desuden forventes der gennem-
kørende cyklister på både Mileparken og Marielundvej. Det betyder, at de primære cykelstrømme for-
ventes på Hørkær, Lyskær, Mileparken og Marielundvej. 
 
Rundt i Erhvervskvarteret er området forsynet med busstoppesteder. Det forventes, at det primært er 
i sammenhæng med busstoppestederne, at der færdes fodgængere. Særligt i området ved Glødelam-
pen, langs Hørkær fra skolen (SOSU-uddannelse, AMU-uddannelse og portøruddannelsen) og op til 
Glødelampen samt videre op på Ringvejsbroen på Herlev Ringvej og mellem busstoppestedet på 
Lyskær og KTS, at der forventes fodgængerne. 
 
Motortrafikken forventes altså primært på det overordnede vejnet, mens cyklister og fodgængere i hø-
jere grad forventes at færdes på ruter omkring boligområder, skolerne og omkring den kollektive tra-
fik. 

7.8 Trafik i Erhvervskvarteret 

Ud fra turrater for forskellige arealanvendelser, stationsnærhed og bystørrelse er hverdagsdøgntrafik-
ken (HDT) for de enkelte områder i Erhvervskvarteret beregnet. For nogle af områderne er der fore-
taget en vurdering af hverdagsdøgntrafikken ud fra en vurdering af lokalitetens formål eller erfarings-
tal fra lignende lokaliteter, se Bilag B Trafikgenerering og forudsætninger for trafikmængde i 
år 2015 (figur 35) og Bilag C Trafik i Erhvervskvarteret i år 2015 (figur 37). 
 
Spidstimeandelens størrelse er vurderet ud fra generelle erfaringsmæssige forholdstal for de forskel-
lige anvendelsestyper. For de områder, hvor HDT er vurderet, er der ligeledes foretaget en vurdering 
af spidstimeandelen til det specifikke område. Spidstimeandelen for de enkelte områder fremgår af Bi-
lag C Trafik i Erhvervskvarteret i år 2015 (figur 37). 
 
På baggrund af trafikmålinger i Erhvervskvarteret, hvor spidstimetidspunktet er fastlagt i de enkelte 
målepunkter, er de generelle spidstimer for Erhvervskvarteret fastsat: 

• Hverdagsmorgenspidstime kl. 7:30-8:30 
• Hverdagseftermiddagsspidstime kl. 15:00-16:00 

 
Erhvervskvarteret forventes på et gennemsnitsdøgn at generere 16.986 motorkøretøjer, hvoraf 10 % 
afvikles i morgenspidstimen og 11 % afvikles i eftermiddagsspidstimen. Denne trafik skal afvikles på 
vejene i Erhvervskvarteret samt til og fra Erhvervskvarteret. 
 
Desuden forventes den største del af trafikken til område 19, 20 og 21 at blive afviklet af Marielund-
vej. Endeligt forventes en mindre andel af gennemkørende trafik i området på både Mileparken, Ma-
rielundvej og Hørkær. 
 
Eftermiddagsspidstimen vurderes som den mest kritiske situation, men morgenspidstimesituationen 
vurderes også, da der i denne situation må forventes en vis form for modsatrettet trafik. Der kan i 
denne situation fremkomme yderligere problematikker i kryds, der bør tages højde for. 
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7.9 Kapacitetsvurderinger i kryds 

Kapaciteten i et område er afhængig af trafikafviklingen i områdets knudepunkter. Det er derfor af af-
gørende betydning, hvordan krydsene er udformet og prioriteret samt hvordan de reguleres. 
 
I dette afsnit foretages kapacitetsvurderinger af udvalgte kryds på influensvejnettet, jf. afsnit 6.1 
Kryds på influensvejnettet. 
 
Kapacitetsvurderingerne foretages for henholdsvis hverdagsmorgenspidstimen og hverdagseftermid-
dagsspidstimen. Der er taget udgangspunkt i, at hverdagsmorgenspidstimen udgør 10 % af HDT og 
hverdagseftermiddagsspidstimen udgør 11 % af HDT ud fra den arealsammensætning, der er i Er-
hvervskvarteret. 
 
Trafiktallene i krydsene er vurderet som en kombination af trafikmængder fra henholdsvis trafik-
målinger og forventet trafik på strækninger med udgangspunkt i trafikgenerering fra de enkelte områ-
der. Retningsfordelingen og svingstrømmene er vurderet ud fra forventede primære trafikstrømme på 
den givne lokalitet og det givne tidspunkt. 
 
Der foreligger ingen trafiktællinger for hverken cykel- eller fodgængertrafik, hvorfor disse mængder er 
vurderet på den givne lokalitet og det givne tidspunkt. 
 
Det er kapacitetsprogrammet DanKap, der er anvendt til beregning af trafikbelastningen i krydsene. 
Beregningerne giver en indikation af trafikbelastningen i de enkelte kryds i både morgen- og eftermid-
dagsspidstimen og skal ses som en overordnet vurdering af, hvor belastet krydset er, samt om der er 
trafikstrømme i krydset, der er særlig belastet. 
 
DanKap regner på et kryds isoleret set og uden nogen begrænsning på f.eks. svingbaners længde. 
Desuden regner den kun med simple tidsstyret signalanlæg. Resultaterne anvendes derfor som en in-
dikation af afviklingsproblemer og bør tages med forbehold. 
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I figur 20 er vurderingen af kapaciteten i de enkelte kryds opsummeret. I Bilag D Kapacitetsvurde-
ringer i kryds i år 2015 er resultaterne uddybet. 
 
TRAFIKBELASTNING I KRYDS 

 Hverdags-
morgenspidstimen 

Hverdags-
eftermiddagsspidstimen 

Kryds 1 
Herlev Hovedgade/ Marielundvej 

Blandet trafikbelastning fra de 
forskellige tilfarter. 
 
Højresvingende fra Herlev Ho-
vedgade V vil opleve en ringe 
forsinkelse. 

Blandet trafikbelastning fra de 
forskellige tilfarter. 
 
Højresvingende fra Herlev Ho-
vedgade V vil opleve en ringe 
forsinkelse. 

Kryds 2 
Marielundvej/ Hørkær 

Blandet trafikbelastning fra de 
forskellige tilfarter. 
 
Nogen forsinkelse for trafikken 
fra Ellekær og Hørkær. 
 
Trafikafviklingen er på et ac-
ceptabelt niveau for en spids-
time. 

Blandet trafikbelastning fra de 
forskellige tilfarter. 
 
Nogen forsinkelse for trafikken 
fra Ellekær og Hørkær. 
 
Trafikafviklingen er på et ac-
ceptabelt niveau for en spids-
time. 

Kryds 3 
Mileparken/ Marielundvej 

Trafikafviklingen er acceptabel i 
spidstimen. 

Trafikafviklingen er acceptabel i 
spidstimen. Dog er trafikafvik-
lingen fra Mileparken V med 
stor forsinkelse. 

Kryds 4 
Marielundvej/ Lyskær 

Trafikken afvikles med højt 
serviceniveau og uden 
forsinkelser. 

Trafikken afvikles med højt 
serviceniveau og uden 
forsinkelser. 

Kryds 5 
Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 

Blandet trafikafvikling fra de 
forskellige tilfarter. 
 
Særlig trafikbelastning fra ven-
stresvingende-ligeudkørende 
fra Mileparken V, hvor der er 
meget store forsinkelser samt 
på Mileparken Ø. 

Blandet trafikafvikling fra de 
forskellige tilfarter. 
 
Generelt er krydset hårdt be-
lastet. 

Kryds 6 
Herlev Ringvej/ Mileparken 

Krydset er generelt hårdt bela-
stet i spidstimen. 

Krydset er generelt hårdt bela-
stet i spidstimen. 

Figur 20 Kapacitetsvurderinger i kryds for År 2015 – Eksisterende forhold. 

Det er særligt de større kryds i og omkring Erhvervskvarteret, hvor afvikling af trafikken er belastet. 
 
De kryds, hvor forholdene bør forbedres i større eller mindre grad for at tilgodese trafikafviklingen 
med de eksisterende forhold, er: 

• Kryds 1: Herlev Hovedgade/ Marielundvej 
• Kryds 2: Marielundvej/ Hørkær 
• Kryds 5: Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 
• Kryds 6: Herlev Ringvej/ Mileparken 
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8 År 2020 - Den Grønne Fatning 

I dette afsnit kortlægges de trafikale forhold i Erhvervskvarteret for år 2020. 
 
I år 2020 er Den Grønne Fatning etableret, Lyskær er forlænget og der er anlagt et nyt signalreguleret 
kryds Herlev Ringvej/ Lyskær. 
 
Den Grønne Fatning er nye lejeboliger, der bliver placeres ved siden af det nyere boligområde Gløde-
lampen. Bebyggelsen er karakteriseret af en åben karréstruktur i 4-11 etager. Den Grønne Fatning 
bygger videre på strukturen fra Glødelampen, så området i helhed kommer til at blive opfattet som et 
harmonisk sammenhængende kvarter. Udover de ca. 220 lejeboliger, kommer der både dagligvarebu-
tik, café og daginstitution. 
 

 
Figur 21 Illustration af Den Grønne Fatning langs Hørkær med Den Grønne Fatning til højre på illustrationen. Kilde: 
www.dengronnefatning.dk 

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt vejlukningen på Hørkær skal gøres permanent, 
hvorfor udgangspunktet er, at den ikke lukkes. 
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8.1 Erhvervskvarterets trafikgenerering med udgangspunkt i arealanvendelsen 

I år 2020 forventes det, at arealanvendelsen i område 9, jf. figur 17, ændres så engroshandel og øvrig 
detailhandel omdannes til boliger, dagligvarebutik og daginstitution. Servicestation og fastfood restau-
rant forventes bevaret. 
 
Ved omdannelse af dette område sker der en ændring i trafikmængderne og transportmiddelvalget. 
Ligesom trafikkens fordeling over døgnet forventes ændret. Denne ændring kan også påvirke trafikaf-
viklingen i nærliggende kryds. 
 
I figur 22 er angivet en oversigt over samlet trafikgenerering fordelt mellem de enkelte arealanven-
delsestyper i Erhvervskvarteret. I Bilag E Trafikgenerering og forudsætninger for trafikmængde 
i år 2020 fremgår det, hvordan arealanvendelsen fordeler sig i de enkelte områder samt den gen-
nemsnitlige hverdagsdøgntrafik de forskellige områder forventes at generere. Desuden er anvendte 
turrater og forudsætninger for trafikken beskrevet nærmere. 
 
TRAFIKGENERERING FORDELT PÅ AREALANVENDELSESTYPER 

Arealanvendelse 
 
 

Areal 
 

m2 

Antal 
boliger 

antal 

HDT 
 

mkt. 

Andel af 
samlet HDT 

 

Ændring i HDT 
fra år 2015 

 
Industri 116.500  5.243 29 % 0 % 
Kontor 92.000  4.075 22 % 0 % 
Engroshandel 40.500  1.742 10 % -9 % 
Servicestation mm. 1.200  2.700 15 % 0 % 
Dagligvarebutik 1.200  1.080 6 % 100 % 
Skole 43.500  644 4 % 0 % 
Bolig  520 1.080 6 % 69 % 
Kulturelt formål 19.500  500 3 % 0 % 
Kolonihaver  385 385 2 % 0 % 
Øvrig detailhandel 0  0 0 % -100 % 
Institution 3.000  400 2 % 60 % 
Genbrugsplads 250  300 2 % 0 % 
SUM   18.148   

Figur 22 Oversigt over trafikgenerering fordelt mellem de enkelte arealanvendelsestyper i Erhvervskvarteret. 

29 % af den trafik, der genereres i Erhvervskvarteret er grundet industrivirksomhederne. Trafik-
mængden genereret af industrivirksomhederne har ikke ændret sig i forhold til år 2015, men andelen 
af den samlede trafik genereret af Erhvervskvarteret er blevet mindre. Det skyldes, at arealanvendel-
sen ved Den Grønne Fatning genererer mere trafik end området gjorde før – da der var detailhandel 
på området. 
 
Kontorvirksomhederne i Erhvervskvarteret genererer 22 % af trafikken i Erhvervskvarteret, hvilket 
svarer til 4.000 køretøjer. Trafikmængden har ikke ændret sig i forhold til år 2015, men andelen af 
den samlede trafik genereret af Erhvervskvarteret er blevet mindre. Det skyldes ligeledes, at arealan-
vendelsen ved Den Grønne Fatning genererer mere trafik end området gjorde før. 
 
10 % af trafikken genereret i Erhvervskvarteret kan henføres til engroshandel. I forbindelse med op-
førelsen af Den Grønne Fatning nedlægges der en del af engroshandlen svarende til 9 %. Det må i den 
forbindelse forventes, at der er færre lastbiler til den del af Erhvervskvarteret i år 2020. 
 
Boligtrafikken i Erhvervskvarteret kommer med udvidelsen af Den Grønne Fatning til at udgøre 6 % af 
den trafik, der genereres i området, hvilket svarer til omkring 1.080 motorkøretøjer. Boligtrafikken i 
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Erhvervskvarteret stiger med 69 % ved opførelsen af Den Grønne Fatning. Desuden får opførelsen af 
Den Grønne Fatning også trafikken genereret af institutioner til at stige, ligesom der genereres trafik 
til den nye dagligvarebutik. 
 
De øvrige arealanvendelser i Erhvervskvarteret genererer en mindre andel af trafikken i Erhvervskvar-
teret, og der er ingen af disse arealanvendelsestyper, der genererer større andele af tunge trafik. 
 
Særligt ”Øvrig detailhandel” har en stor turrate, hvorfor denne type arealanvendelse generere mange 
biler pr. 100 m2. Denne trafik forventes at være væk i år 2020. 
 
Foruden den trafik som Erhvervskvarteret genererer, må der forventes gennemkørende trafik på Mile-
parken, den nordligste del af Marielundvej og Hørkær. 

8.2 Trafikflows 

De primære trafikflows for Erhvervskvarteret vil udvide sig til også at omfatte den nye vejtilslutning 
ved Lyskærs forlængelse. De mest tydelige ændringer bliver, at der i området omkring Glødelampen 
og Den Grønne Fatning vil færdes flere fodgængere og cyklister omkring Den Grønne Fatning samt en 
øget mængde motorkøretøjer rettet mod den nye adgang til Erhvervskvarteret i syd.  
 
På figur 23 er de primære trafikflows for de enkelte transportformer illustreret. 
 

 
Figur 23 Primære trafikflows for de enkelte transportformer. 
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Både personbiler og tung trafik vil primært færdes på det overordnet sammenhængende vejnet; Mile-
parken, Marielundvej, Hørkær, Lyskær og Vasekær. Det forventes desuden, at området bruges af mo-
torkøretøjer som smutvej, hvor vejene Mileparken, Marielundvej, Hørkær og Lyskærs forlængelse vil 
blive anvendt. 
 
Det forventes, at det begrænsede antal af cyklister og fodgængere øges og der kommer en øget akti-
vitet af lette trafikanter i området omkring Glødelampen og Den Grønne Fatning. Cykeltrafikken for-
ventes at blive øget langs Hørkær og ud af området ved primært Mileparken og Lyskærs forlængelse, 
men også ved Marielundvej. 
 
Arealanvendelsen generelt i Erhvervskvarteret genererer umiddelbart ikke store mængder cykeltrafik. 
Desuden er vejnettet i området ikke udformet med faciliteter for cyklister i form af cykelstier og/eller 
–baner, hvorfor det ikke er oplagt at anvende Erhvervskvarteret som en smutvej for cyklisterne. Både 
Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej har derimod cykelstier i begge sider af vejen. 
 
Cykeltrafikken forventes primært at blive genereret af boligområderne Glødelampen og Den Grønne 
Fatning samt de to skoler KTS samt SOSU-uddannelse, AMU-uddannelse og portøruddannelsen. Desu-
den forventes der gennemkørende cyklister på både Mileparken, Marielundvej og ad den nye forlæng-
else til Lysekær. Det betyder, at de primære cykelstrømme forventes på Hørkær, Lyskær, Lyskærs 
forlængelse, Mileparken og Marielundvej. 
 
Rundt i Erhvervskvarteret er området forsynet med busstoppesteder. Det forventes, at det primært er 
i sammenhæng med busstoppestederne, at der færdes fodgængere. Særligt i området ved Glødelam-
pen og Den Grønne Fatning og langs Hørkær fra skolen (SOSU-uddannelse, AMU-uddannelse og por-
tøruddannelsen) og op til Glødelampen og videre op på Ringvejsbroen på Herlev Ringvej samt mellem 
busstoppestedet på Lyskær og KTS forventes fodgængerne. Desuden forventes en større mængde 
fodgængere at benytte sig af busstoppestederne ved Mileparken. 
 
Motortrafikken forventes altså primært på det overordnede vejnet, mens cyklister og fodgængere i  
højere grad forventes at færdes på ruter omkring boligområderne og skolerne. 

8.3 Trafik i Erhvervskvarteret 

Frem til år 2020 vil trafikken rundt i Erhvervskvarteret ikke ændre sig mærkbart, idet arealanvendel-
sen hovedsageligt forbliver, som den er i dag. Det er Den Grønne Fatning, der forventes at give en 
ændring, hvor trafikken genereret deraf bliver ca. 3,3 gange større end i dag fra detailhandlen. Trafik-
ken fra Den Grønne Fatning vil dagligt generere 1.670 motorkøretøjer på et gennemsnitligt hverdags-
døgn i forhold til 508 motorkøretøjer på samme område inden omdannelsen. Denne stigning i trafik-
ken vil få en indvirkning på trafikafviklingen i de nærliggende kryds. Desuden vil der blive flyttet noget 
trafik ned til det nye kryds ind til området Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse. 
 
Ud fra turrater for forskellige arealanvendelser, stationsnærhed og bystørrelse er hverdagsdøgntrafik-
ken (HDT) for de enkelte områder i Erhvervskvarteret beregnet. For nogle af områderne er der fore-
taget en vurdering af hverdagsdøgntrafikken ud fra en vurdering af lokalitetens formål eller erfarings-
tal fra lignende lokaliteter, se Bilag E Trafikgenerering og forudsætninger for trafikmængde i år 
2020 (figur 68) og Bilag F Trafik i Erhvervskvarteret i år 2020 (figur 69). 
 
Spidstimeandelens størrelse er vurderet ud fra generelle erfaringsmæssige forholdstal for de forskel-
lige anvendelsestyper. For de områder, hvor HDT er vurderet, er der ligeledes foretaget en vurdering 
af spidstimeandelen til det specifikke område. Spidstimeandelen for de enkelte områder fremgår af Bi-
lag F Trafik i Erhvervskvarteret i år 2020 (figur 69). 
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Spidstimetrafikken for Erhvervskvarteret er fastsat til: 
• Hverdagsmorgenspidstime kl. 7:30-8:30 
• Hverdagseftermiddagsspidstime kl. 15:00-16:00 

 
Erhvervskvarteret forventes på et gennemsnitsdøgn at generere 18.148 motorkøretøjer, hvoraf 10 % 
afvikles i morgenspidstimen og 11 % afvikles i eftermiddagsspidstimen. Denne trafik skal afvikles på 
vejene i Erhvervskvarteret samt til og fra Erhvervskvarteret. I forhold til de eksisterende forhold for-
ventes det, at der i morgenspidstimen genereres en mertrafik på ca. 70 motorkøretøjer og i eftermid-
dagsspidstimen forventes det, at der genereres knap 200 motorkøretøjer ekstra. 
 
Desuden forventes den største del af trafikken til område 19, 20 og 21 (se figur 17) at blive afviklet af 
Marielundvej. Endeligt forventes en mindre andel af gennemkørende trafik i området på både Milepar-
ken, Marielundvej og Hørkær. 

8.4 Kapacitetsvurderinger i kryds 

Mertrafikken fra Den Grønne Fatning forventes at give en mærkbar mertrafik i år 2020 for følgende 
kryds: 

• Kryds 1: Herlev Hovedgade/ Marielundvej 
• Kryds 2: Marielundvej/ Hørkær 
• Kryds 5: Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 
• Kryds 6: Herlev Ringvej/ Mileparken 
• Kryds 7: Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse 

 
Det er også i disse kryds (undtaget kryds 7), at der i dag er registreret afviklingsproblemer i større el-
ler mindre grad. En mertrafik i disse kryds vil kun underbygge vigtigheden af, at forholdene i krydsene 
forbedres og gøres tidsvarende den trafik, der er på vejnettet. Samtidig skal det nye kryds Herlev 
Ringvej/ Lyskærs forlængelse være en aflastning til særligt krydset Herlev Ringvej/ Mileparken. 
 
I det følgende foretages kapacitetsvurderinger af de ovenfor listede kryds, jf. afsnit 6.1 Kryds på in-
fluensvejnettet. 
 
Kapacitetsvurderingerne foretages for henholdsvis hverdagsmorgenspidstimen og hverdagseftermid-
dagsspidstimen. 
 
Trafiktallene i krydsene er vurderet som en kombination af trafikmængder fra henholdsvis trafik-
målinger og forventet trafik på strækninger med udgangspunkt i trafikgenerering fra de enkelte områ-
der. Retningsfordelingen og svingstrømmene er vurderet ud fra forventede primære trafikstrømme på 
den givne lokalitet og det givne tidspunkt. 
 
Der foreligger ingen trafiktællinger for hverken cykel- eller fodgængertrafik, hvorfor disse mængder er 
vurderet på den givne lokalitet og det givne tidspunkt. 
 
Det er kapacitetsprogrammet DanKap, der er anvendt til beregning af trafikbelastningen i krydsene. 
Beregningerne giver en indikation af trafikbelastningen i de enkelte kryds i både morgen- og eftermid-
dagsspidstimen og skal ses som en overordnet vurdering af, hvor belastet krydset er, samt om der er 
trafikstrømme i krydset, der er særlig belastet. 
 
DanKap regner på et kryds isoleret set og uden nogen begrænsning på f.eks. svingbaners længde. 
Desuden regner den kun med simple tidsstyrede signalanlæg. Resultaterne anvendes derfor som en 
indikation af afviklingsproblemer og bør tages med forbehold. 
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I figur 24 er vurderingen af kapaciteten i de enkelte kryds opsummeret. I Bilag G Kapacitetsvurde-
ringer i kryds i år 2020 er resultaterne uddybet. 
 
TRAFIKBELASTNING I KRYDS 

 Hverdags-
morgenspidstimen 

Hverdags-
eftermiddagsspidstimen 

Kryds 1 
Herlev Hovedgade/ Marielundvej 

Blandet trafikbelastning fra de 
forskellige tilfarter. 
 
Højresvingende fra Herlev Ho-
vedgade V vil opleve nogen for-
sinkelse. Ligeledes forventes 
begyndende forsinkelse for li-
geudkørende på Herlev Hoved-
gade V og venstresvingende fra 
Marielundvej. 

Blandet trafikbelastning fra de 
forskellige tilfarter. 
 
Højresvingende fra Herlev Ho-
vedgade V vil opleve en ringe 
forsinkelse. Ligeledes forventes 
begyndende forsinkelse for 
venstresvingende på Herlev 
Hovedgade Ø og venstresving-
ende fra Marielundvej. 

Kryds 2 
Marielundvej/ Hørkær 

Blandet trafikafvikling fra de 
forskellige tilfarter. 
 
Særlig trafikbelastning fra Elle-
kær og Hørkær. 
 
Forholdene bør forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. Der forvent-
es også flere cyklister i krydset, 
hvorfor sikre og trygge forhold 
for dem bør indtænkes. 

Blandet trafikafvikling fra de 
forskellige tilfarter. 
 
Særlig trafikbelastning fra Elle-
kær og Hørkær. 
 
Forholdene bør forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. Der forvent-
es også flere cyklister i krydset, 
hvorfor sikre og trygge forhold 
for dem bør indtænkes. 

Kryds 5 
Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 

Krydset er hårdt belastet i 
spidstimen. Særlig trafik fra Mi-
leparken oplever belastningen i 
krydset. 
 
Forholdene bør forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. Der forvent-
es også flere cyklister, hvorfor 
sikre og trygge forhold for dem 
bør indtænkes. Særligt trafik 
mellem Hørkær og Mileparken 
Ø øges. 

Krydset er hårdt belastet sær-
ligt på Mileparken og venstre-
svingende på Hørkær. 
 
Forholdene bør forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. Der forvent-
es også flere cyklister i krydset, 
hvorfor sikre og trygge forhold 
for dem bør indtænkes. Særligt 
trafik mellem Hørkær og Mile-
parken Ø øges. 



År 2020 - Den Grønne Fatning Trafikplan for Erhvervskvarteret 2015-2030 
 

Side 40 af 144 www.moe.dk 
 

TRAFIKBELASTNING I KRYDS 

 Hverdags-
morgenspidstimen 

Hverdags-
eftermiddagsspidstimen 

Kryds 6 
Herlev Ringvej/ Mileparken 

Krydset er hårdt belastet. 
 
Forholdene bør forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. Der forvent-
es også flere cyklister i krydset 
mellem Mileparken og Herlev 
Ringvej, hvorfor sikre og trygge 
forhold for dem bør indtænkes. 

Krydset er hårdt belastet. 
 
Forholdene bør forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. Der forvent-
es også flere cyklister i krydset 
mellem Mileparken og Herlev 
Ringvej, hvorfor sikre og trygge 
forhold for dem bør indtænkes. 

Kryds 7 
Herlev Ringvej/ Lyskærs  
forlængelse 

Krydset er som udgangspunkt 
ikke belastet fuldt ud i spidsti-
men. Over tid vil der formentlig 
flyttes mere trafik fra krydset 
Herlev Ringvej/ Mileparken. 

Krydset er som udgangspunkt 
ikke belastet fuldt ud i spidsti-
men. Over tid vil der formentlig 
flyttes mere trafik fra krydset 
Herlev Ringvej/ Mileparken. 

Figur 24 Kapacitetsvurderinger i kryds for År 2020 – Den Grønne Fatning. 
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8.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvarteret 

Med udgangspunkt i kapacitetsvurderinger for fire kryds i/ ved Erhvervskvarteret (se afsnit 8.4 Kapa-
citetsvurderinger i kryds) og en generel vurdering af, hvad der kan forbedre afviklingen, trafiksikker-
heden og trygheden i Erhvervskvarteret, er der i dette afsnit angivet anbefalinger til forbedringer. 
Desuden er anbefalingerne skitseret på figur 25 samt i Bilag K Anbefaling til forbedringstiltag i år 
2020 (format A3) (vedlagt). 
 

 
Figur 25 Anbefalinger til forbedringer i Erhvervskvarteret. 

Kryds 1. Herlev Hovedgade/ Marielundvej 
Trafikken til og fra Marielundvej vil stige i takt med omdannelse af Erhvervskvarteret. Der vil i 2020 
være etableret en supercykelsti langs Herlev Hovedgade. Følgende forbedringstiltag anbefales for en 
bedre trafikafvikling i krydset og området med udgangspunkt i mertrafikken fra Den Grønne Fatning: 

• Signaltekniske ændringer i krydset, der kan forbedre afviklingen. 
Fx etablering af trykknap for cyklister på tværs af Herlev Hovedgade mod Marielundvej. Med 
denne detektering kan der etableres højresvingspil mod Marielundvej, som øger kapaciteten 
for denne trafikstrøm. 
En anden men mere omfangsrig mulighed er, at omløbstiden i anlægget øges og grøntiden til-
deles de belastede trafikstrømme. Da krydset deler styreapparat med krydset ved Vindebyvej 
er det naturligt, at dette kryds også tilpasses den nye omløbstid. Herudover er disse kryds en 
del af samordningen på Herlev Hovedgade. Ønskes dette bevaret, skal de øvrige signalanlæg 
ligeledes forøge omløbstiden. Det er tanken at tildele mest muligt grøntid til sideretningen, da 
de venstresvingende herfra primært vil blive belastede.  
Løsningsforslagene kan også kombineres således, at man både etablerer højresvingspil og 
øger omløbstiden. 
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Der anbefales ingen ændringer i den generelle krydsudformning eller faciliteter for fodgængere og 
cyklister. 
 
Kryds 2. Marielundvej/ Hørkær 
Trafikken til og fra Hørkær vil stige efter etablering af Den Grønne Fatning. En del af den mertrafik, 
der kommer til Den Grønne Fatning vil færdes i krydset Marielundvej/ Hørkær. Følgende forbedrings-
tiltag kan sammen eller enkeltvis anbefales for en bedre trafikafvikling i krydset og området med ud-
gangspunkt i mertrafikken fra Den Grønne Fatning: 

• Etablering af højresvingsbane på Hørkær 
• Etablering af venstresvingsbane på Ellekær 
• Etablering af venstresvingsbane på Marielundvej N 

 
Der anbefales som udgangspunkt ingen ændringer i eksisterende signalprogram, men det skal tilpas-
ses krydsudvidelsen. 
 
Kryds 5. Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 
Trafikken til og fra Hørkær vil stige efter etablering af Den Grønne Fatning. Den største del af mertra-
fik, der kommer til Den Grønne Fatning vil færdes i krydset Mileparken/ Hørkær/ Lyskær. Følgende 
forbedringstiltag kan sammen eller enkeltvis anbefales for en bedre trafikafvikling i krydset og områ-
det med udgangspunkt i mertrafikken fra Den Grønne Fatning: 

• Forlængelse af venstresvingsbane på Hørkær 
• Etablering af højresvingsbane på Mileparken Ø 
• Samordne signalanlægget med signalanlægget i krydset Herlev Ringvej/ Mileparken 

 
Desuden anbefales forbedring af faciliteter for cyklister i den nordlige vejside mellem krydset Herlev 
Ringvej/ Mileparken og krydset Mileparken/ Hørkær/ Lyskær for bedre tryghed for cyklisterne og der-
ved gør det mere attraktivt at cykle. Eksisterende cykelstribe er smal og cyklister kan nemt føle sig 
klemt - særligt i spidstimerne, hvor der er mange biler. Desuden er tryghed særlig vigtigt på lokalite-
ter, hvor det skal gøres attraktivt for cyklister og der færdes megen tung trafik. 
 
Kryds 6. Herlev Ringvej/ Mileparken 
Trafikken til og fra Erhvervskvarteret vil stige efter etablering af Den Grønne Fatning. Der vil i 2020 
være etableret en supercykelsti langs Herlev Ringvej. Den største del af den mertrafik, der kommer til 
Den Grønne Fatning vil færdes i krydsene Herlev Ringvej/ Mileparken/ Hørkær/ Lyskær og det nye 
kryds Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse. Følgende forbedringstiltag kan sammen eller enkeltvis an-
befales for en bedre trafikafvikling i krydset og området med udgangspunkt i mertrafikken fra Den 
Grønne Fatning: 

• Forlængelse af højresvingsbane på Mileparken 
• Forlængelse af højresvingsbane på Herlev Ringvej N 
• Samordne signalanlægget med signalanlægget i krydset Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 

 
Kryds 7. Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse 
Trafikken til og fra Erhvervskvarteret vil stige efter etablering af Den Grønne Fatning. Der vil i 2020 
være etableret en supercykelsti langs Herlev Ringvej. Den største del af den mertrafik, der kommer til 
Den Grønne Fatning vil færdes i krydsene Herlev Ringvej/ Mileparken/ Hørkær/ Lyskær og det nye 
kryds Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse. Følgende anbefales til det nye kryds: 

• Der etableres både en venstresvingsbane og en højresvingsbane på Lyskærs forlængelse 
• Etablering af venstresvingsbane på Herlev Ringvej S 
• Etablering af højresvingsbane på Herlev Ringvej N 
• Samordne signalanlægget med signalanlægget i krydset Herlev Ringvej/ Mileparken 

 
Kommunen er pt. i gang med processen omkring etablering af Lyskærs forlængelse og anbefalingerne 
for krydset vil indgå i kommunens projekt. 
  



Trafikplan for Erhvervskvarteret 2015-2030 År 2020 - Den Grønne Fatning 
 

www.moe.dk Side 43 af 144 
 

Prioritering af kryds 
Der er forskel på hvor store trafikafviklingsmæssige problemer, der forventes i de enkelte kryds ved 
etablering af Den Grønne Fatning. Afviklingsproblemerne forefindes allerede i dag i kryds 5 og 6, og 
det er netop i disse kryds den største andel af trafik genereret af Den Grønne Fatning forventes at 
færde. Af ovennævnte grunde bør kryds 5 og 6 være de kryds, der prioriteres højst i forhold til for-
bedringstiltag. Efterfølgende bør afviklingen i kryds 1 forbedres, som er adgang til området og slutte-
ligt forbedre forholdene i kryds 2. Kryds 7 er et ny anlagt kryds, så den vil ikke indgå, som en del af 
prioriteringen. 
 
Følgende prioritering af kryds ift. forbedringstiltag: 

• Kryds 5 og 6 (bør etableres samtidig, da de er afhængige af hinanden) 
• Kryds 1 
• Kryds 2 

 
• Kryds 7 (nyt kryds og ikke en del af prioriteringen ift. forbedringstiltag i de øvrige kryds) 

 
Typen af arealanvendelse er afgørende for den trafikmængde og type af trafik, der genereres af et 
område. Dels er turraterne forskellige for de enkelte arealanvendelser og dels er trafikken over døgnet 
fordelt forskelligt. Fx er trafikken til kontorvirksomheder karakteriseret ved, at en større andel af tra-
fikken afvikles om morgenen og eftermiddagen og andelen af tung trafik er begrænset. Derimod er 
trafikken til industrivirksomheder typisk fordelt mere jævn ud over dagen, men andelen af tung trafik 
er noget større. 
 
Ved omdannelse af et område fra en arealanvendelse til en anden kan der altså forventes ændret tra-
fikflow og trafiksammensætning over døgnet. Her vil særligt kontorerhverv, boliger, dagligvarebutik-
ker og detailhandle bevirke en øget trafikmængde i spidstimerne. 
 
Faciliteter for lette trafikanter 
Ved omdannelse af Erhvervskvarteret, hvor industri erstattes af blandet bolig og erhverv med endnu 
flere serviceerhverv og kontorer vil behovet for faciliteter for de lette trafikanter stige, hvis det skal 
være attraktivt at cykle eller anvende den kollektive trafik til og i området. 
 
I forbindelse med etablering af Den Grønne Fatning anbefales det, at der sikres faciliteter for cyklister 
i form af cykelsti/-baner eller delt sti på ruten fra krydset Herlev Ringvej/ Mileparken langs Mileparken 
via Hørkær til krydset Marielundvej/ Hørkær og videre op til eksisterende cykelsti ved underføringen 
ved S-togsbanen på Marielundvej, som er den rute, hvor der potentielt kommer flere cyklister. Typen 
af facilitet for cyklisterne afhænger af udvidelsesmulighederne på strækningerne. Der må ved udvidel-
se forventes arealerhvervelse. 
 
Der anbefales altså cykelfaciliteter på følgende delstrækninger: 

• Forbedring af cykelfaciliteter (cykelsti/-bane eller delt sti) langs Mileparken i nordlig side af ve-
jen mellem Herlev Ringvej/Mileparken og Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 

• Cykelfaciliteter (cykelsti/-bane eller delt sti) langs Hørkær 
 
Desuden kan det overvejes at gøre det ekstra attraktivt at være cyklist i området, ved at have gode 
parkeringsmuligheder under tag og øvrige faciliteter som cykelpumper og drikkestationer. Ved kontor-
er kan der sikres gode omklædningsfaciliteter for cyklisterne. 
 
Skoleveje 
Sikre og trygge skoleveje er vigtige parametre, for at forældre vil lade deres børn være selvtranspor-
terende på deres skoleveje. Skolevejen for børn fra Glødelampen og Den Grønne Fatning vil forbedres 
og gøres mere både sikker og tryg ved etablering af en niveaufri skæring med S-togsbanen for lette 
trafikanter. 
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Princip for normaltværsnit 
På figur 26 og figur 27 er angivet principskitser for tværsnit på Mileparken og Hørkær. Det skal under-
søges nærmere, hvilke udvidelsesmuligheder, der er, på de enkelte strækninger, men det forventes at 
kræve arealerhvervelse uanset løsning. Særligt på Mileparken, hvor udvidelsen er større med både 
forlængelse af svingbane mod Herlev Ringvej, højresvingsbane mod Hørkær og en cykelsti/-bane eller 
delt sti i den nordlige vejside, skal det undersøges nærmere, hvor meget det er muligt at udvide med 
eventuelt arealerhvervelse mv. I krydset Mileparken/ Hørkær/ Lyskær kan der etableres afkortet cy-
kelsti kombineret med højresvingsbanen på Mileparken. Ved en prioritering af udvidelsesmuligheder 
skal det undersøges hvilke udvidelser, der vil bidrage bedste til trafikafviklingen. 
 
 

 
Figur 26 Principskitse for tværsnit på Mileparken mellem Herlev Ringvej/ Mileparken og Mileparken/ Hørkær/ 
Lyskær. 

 

 
Figur 27 Principskitse for normaltværsnit på Hørkær. 

 
Vejtrafiksimulering 
Anbefalingerne er givet på baggrund af resultater fra DanKap beregninger. Grundet programmets be-
grænsninger kan det være svært at vurdere, hvordan trafikafviklingen i krydsene påvirker hinanden. 
Et kryds, der umiddelbart har en acceptabel trafikafvikling, kan forringes af en dårlig trafikafvikling i 
naboliggende kryds. Eller omvendt kan krydsene hjælpe hinanden med en bedre afvikling ved at sam-
ordne krydsene. Det anbefales at lave en vejtrafiksimulering (VISSIM simulering) af et vejnet bestå-
ende af krydsene Mileparken/ Hørkær/ Lyskær (kryds 5), Herlev Ringvej/ Mileparken (kryds 6) og 
Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse (kryds 7) eller et vejnet af hele Erhvervskvarteret, for på den 
måde at se, hvordan trafikkens flow er i området med de eksisterende forhold og ved etablering af 
krydsforbedringerne. En vejtrafiksimulering kan også anvendes til at klarlægge, hvad en eventuel 
permanent vejlukning på Hørkær vil betyde for trafikafviklingen i samt til/fra Erhvervskvarteret. 
 
Permanent vejlukning på Hørkær 
Gøres den midlertidige vejlukning på Hørkær permanent, vil det ændre på rutevalg i Erhvervskvarte-
ret. Det forventes dog ikke at ændre på anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i krydsene, da 
det formentlig stadig vil være de samme trafikstrømme, der er de kritiske. Således vil anbefalingerne 
også i dette tilfælde være at forbedre forholdene i kryds 1, 2, 5 og 6 med samme tiltag som beskrevet 
ovenfor. 
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Arealanvendelse 
Typen af arealanvendelse er afgørende for den trafikmængde og type af trafik, der genereres af et 
område. Dels er turraterne forskellige for de enkelte arealanvendelser og dels er trafikken over døgnet 
fordelt forskelligt. Fx er trafikken til kontorvirksomheder karakteriseret ved, at en større andel af tra-
fikken afvikles om morgenen og eftermiddagen og andelen af tung trafik er begrænset. Derimod er 
trafikken til industrivirksomheder typisk fordelt mere jævn ud over dagen, men andelen af tung trafik 
er noget større. 
 
Ved omdannelse af et område fra en arealanvendelse til en anden kan der altså forventes ændret tra-
fikflow og trafiksammensætning over døgnet. Her vil særligt kontorerhverv, boliger, dagligvarebutik-
ker og detailhandle bevirke en øget trafikmængde i spidstimerne. 
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9 År 2030 – Den store omdannelse 

I dette afsnit kortlægges de trafikale forhold i Erhvervskvarteret for år 2030. 
 
I år 2030 er letbanen på Herlev Ringvej taget i drift, Lyskær er forlænget og der er anlagt et nyt sig-
nalreguleret kryds Herlev Ringvej/ Lyskær. Desuden er Den Grønne Fatning etableret og området har 
gennemgået en generel omdannelse, der svarer til kommunens vision for området. 
 
Området vil i år 2030 i højere grad bestå af flere boliger samt erhverv med flere serviceerhverv og 
kontorer end industrivirksomheder. 
 
Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt vejlukningen på Hørkær skal gøres permanent, 
hvorfor udgangspunktet er, at den ikke lukkes. 
 
Letbanen er i drift i år 2030, hvorfor der må forventes et generelt fald i biltrafikken. Flere kontorer i 
Erhvervskvarteret bliver stationsnær, hvorfor turraten til disse vil være lavere efter letbanen er i drift. 
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9.1 Erhvervskvarterets trafikgenerering med udgangspunkt i arealanvendelsen 

I år 2030 forventes det, at arealanvendelsen i flere områder i Erhvervskvarteret er ændret til kontor-
erhverv og boliger. 
 
Ved omdannelsen sker der en ændring i trafikmængderne og transportmiddelvalget. Ligesom trafik-
kens fordeling over døgnet forventes ændret. Denne ændring kan også påvirke trafikafviklingen i nær-
liggende kryds. 
 
Figur 28 angiver en opdeling af den forventede arealanvendelse i Erhvervskvarteret i år 2030. 
 

 
Figur 28 Forventet arealanvendelse i år 2030 opdelt i mindre områder i Erhvervskvarteret. 

I figur 29 er angivet en oversigt over samlet trafikgenerering fordelt mellem de enkelte arealanvend-
elsestyper i Erhvervskvarteret. I Bilag H Trafikgenerering og forudsætninger for trafikmængde 
i år 2030 fremgår det, hvordan arealanvendelsen fordeler sig i de enkelte områder samt den gen-
nemsnitlige hverdagsdøgntrafik de forskellige områder forventes at generere. Desuden er anvendte 
turrater og forudsætninger for trafikken beskrevet nærmere i bilaget. 
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TRAFIKGENERERING FORDELT PÅ AREALANVENDELSESTYPER 

Arealanvendelse 
 
 

Areal 
 

m2 

Antal 
boliger 

antal 

HDT 
 

mkt. 

Andel af 
samlet HDT 

 

Ændring i HDT 
fra år 2015 

 
Industri 60.500  2.723 13 % -48 % 
Kontor 211.000  8.754 41 % 115 % 
Engroshandel 32.500  1.398 7 % -27 % 
Servicestation mm. 1.200  2.700 13 % 0 % 
Dagligvarebutik 1.200  1.080 5 % 100 % 
Skole 29.000  644 3 % 0 % 
Bolig  1.390 2.780 13 % 334 % 
Kulturelt formål 19.500  500 2 % 0 % 
Kolonihaver  385 385 2 % 0 % 
Øvrig detailhandel 0  0 0 % -100 % 
Institution 3.000  400 2 % 60 % 
Genbrugsplads 0  0 0 % -100 % 
SUM   21.363   

Figur 29 Oversigt over trafikgenerering fordelt mellem de enkelte arealanvendelsestyper i Erhvervskvarteret. 

13 % af den trafik, der genereres i Erhvervskvarteret er grundet industrivirksomhederne og trafik-
mængden genereret af industrivirksomhederne forventes at være faldet 48 % i forhold til år 2015. Det 
betyder også, at andelen af tung trafik i området falder. 
 
Kontorvirksomhederne i Erhvervskvarteret genererer 41 % af trafikken i Erhvervskvarteret, hvilket 
svarer til mere end 8.700 motorkøretøjer. Trafikmængden til kontorer forventes at stige 115 % fra 
2015 og frem til 2030 med den omdannelse, der finder sted i Erhvervskvarteret. Kontorvirksomheder 
generere hovedsageligt boligarbejde trafik, hvorfor denne vil stige. 
 
7 % af trafikken genereret i Erhvervskvarteret kan henføres til engroshandel. I forbindelse med opfø-
relsen af Den Grønne Fatning nedlægges der en del af engroshandlen. 
 
Boligtrafikken i Erhvervskvarteret udvides over tid og vil i 2030 udgøre 13 % af den trafik, der gene-
reres i området, hvilket svarer til omkring 2.780 motorkøretøjer. Boligtrafikken i Erhvervskvarteret 
stiger med 334 % og bolig-arbejde trafikken i området vil stige. 
 
I forbindelse med etablering af Den Grønne Fatning anlægges en daginstitution og en dagligvarebutik, 
der også får trafikken i dette område af Erhvervskvarteret til at stige. 
 
De øvrige arealanvendelser i Erhvervskvarteret genererer en mindre andel af trafikken i Erhvervskvar-
teret, og der er ingen af disse arealanvendelsestyper, der genererer større andele af tunge trafik. 
 
Særligt ”Øvrig detailhandel” har en stor turrate, hvorfor denne type arealanvendelse generere mange 
biler pr. 100 m2. Denne trafik forventes at være væk i år 2030. Genbrugspladsen forventes ligeledes 
nedlagt i år 2030. 
 
Foruden den trafik som Erhvervskvarteret genererer, må der forventes gennemkørende trafik på Mile-
parken, den nordligste del af Marielundvej og Hørkær. 
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9.2 Trafikflows 

Efter den store omdannelsesproces vil Erhvervskvarteret primært bestå af kontorerhverv og boliger, 
der vil være fordelt rundt i området. Samtidig vil en større del af området betegnes som stationsnært, 
idet letbanen er i drift og med en station placeret i den sydlige ende af Erhvervskvarteret ved Lyskær. 
 
De primære trafikflows for Erhvervskvarteret forventes stadig at være på de overordnede veje. Der 
forventes dog en generelt øget trafik grundet omdannelsen af arealerne. Omdannelsen forventes også 
at betyde en generelt stigning af trafikken for de lette trafikanter og særligt fodgængere kommer i  
højere grad til at bevæge sig rundt i hele området og frem til den nye letbanestation ved Lyskær. 
 
På figur 30 er de primære trafikflows for de enkelte transportformer illustreret. 
 

 
Figur 30 Primære trafikflows for de enkelte transportformer. 

Både personbiler og tung trafik vil primært færdes på det overordnet sammenhængende vejnet; Mile-
parken, Marielundvej, Hørkær, Lyskær og Vasekær. Det forventes desuden, at området bruges af mo-
torkøretøjer som smutvej, hvor vejene Mileparken, Marielundvej, Hørkær og Lyskærs forlængelse vil 
blive anvendt. 
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Det forventes, at det begrænsede antal af cyklister og fodgængere øges og der kommer en øget akti-
vitet af lette trafikanter i Erhvervskvarteret generelt og i højere grad bliver strømmene orienteret mod 
Herlev Ringvej, hvor både Herlev Station og letbanen stationen ”v/ Lyskær” er placeret. 
 
Vejnettet i området med den nuværende udformning er ikke anlagt med faciliteter for cyklister i form 
af cykelstier og/eller –baner, hvorfor det ikke er oplagt at anvende Erhvervskvarteret som en smutvej 
for cyklisterne. Både Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej har derimod cykelstier i begge sider af ve-
jen. 
 
Cykeltrafikken forventes at blive genereret af boligområderne, skoler og i en vis grad af kontorerhver-
vet. Desuden forventes der gennemkørende cyklister på både Mileparken, Marielundvej og ad den nye 
forlængelse til Lysekær. Det betyder, at de primære cykelstrømme forventes på Hørkær, Vasekær, 
Lyskær, Lyskærs forlængelse, Mileparken og Marielundvej. 
 
Rundt i Erhvervskvarteret er området forsynet med busstoppesteder og der er placeret to stationer på 
Herlev Ringvej langs Erhvervskvarteret. Det forventes, at det primært er i sammenhæng med den kol-
lektive trafik, boligområderne og skolerne, at der færdes fodgængere. 
 
Motortrafikken forventes altså primært på det overordnede vejnet, mens cyklister og fodgængere i  
højere grad forventes at færdes rundt i hele området. 

9.3 Trafik i Erhvervskvarteret 

Frem til år 2030 vil trafikken rundt i Erhvervskvarteret ændre sig mærkbart, idet arealanvendelsen i 
høj grad omdannes og det kollektive trafiktilbud er forbedret ved området. Området vil samlet set ge-
nerere mere end 5.400 motorkøretøjer ekstra på et gennemsnitligt hverdagsdøgn, hvilket vil kunne 
mærkes både i området og i adgangskrydsene til området. Samtidigt er der kommet en ekstra adgang 
til området via krydset Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelsen, som vil afvikle en del af trafikken til/fra 
området. 
 
Ud fra turrater for forskellige arealanvendelser, stationsnærhed og bystørrelse er hverdagsdøgntrafik-
ken (HDT) for de enkelte områder i Erhvervskvarteret beregnet. For nogle af områderne er der fore-
taget en vurdering af hverdagsdøgntrafikken ud fra en vurdering af lokalitetens formål eller erfarings-
tal fra lignende lokaliteter, se Bilag H Trafikgenerering og forudsætninger for trafikmængde i 
år 2030 (figur 90) og Bilag I Trafik i Erhvervskvarteret i år 2030 (figur 91). 
 
Spidstimeandelens størrelse af vurderet ud fra generelle erfaringsmæssige forholdstal for de forskel-
lige anvendelsestyper. For de områder, hvor HDT er vurderet, er der ligeledes foretaget en vurdering 
af spidstimeandelen til det specifikke område. Spidstimeandelen for de enkelte områder fremgår af Bi-
lag I Trafik i Erhvervskvarteret i år 2030 (figur 91). 
 
Spidstimetrafikken for Erhvervskvarteret er fastsat til: 

• Hverdagsmorgenspidstime kl. 7:30-8:30 
• Hverdagseftermiddagsspidstime kl. 15:00-16:00 

 
Erhvervskvarteret forventes på et gennemsnitsdøgn at generere 22.443 motorkøretøjer, hvoraf 12 % 
afvikles i morgenspidstimen og 15 % afvikles i eftermiddagsspidstimen. Idet trafikken inde i området 
primært vil bestå af bolig-arbejde trafik fra boligen eller til kontoret forventes andelen af spidstimetra-
fikken at være større i år 2030 end i år 2015. Trafikken skal afvikles på vejene i Erhvervskvarteret 
samt til og fra Erhvervskvarteret. I forhold til de eksisterende forhold forventes det, at der i morgen-
spidstimen genereres en mertrafik på ca. 1.000 motorkøretøjer og i eftermiddagsspidstimen forventes 
det, at der genereres godt 1.300 motorkøretøjer ekstra. 
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Desuden forventes den største del af trafikken til område 19, 20 og 21 (se figur 17) at blive afviklet af 
Marielundvej. Endeligt forventes en mindre andel af gennemkørende trafik i området på både Milepar-
ken, Marielundvej og Hørkær. 

9.4 Kapacitetsvurderinger i kryds 

Mertrafikken og de generelle trafikmønstre i området forventes at have en mærkbar effekt i samtlige 
kryds i Erhvervskvarteret. 
 
I nogle af krydsene er der allerede i dag registreret afviklingsproblemer i større eller mindre grad. En 
mertrafik i disse kryds vil kun underbygge vigtigheden af, at forholdene i krydsene forbedres og gøres 
tidssvarende den trafik, der er på vejnettet. Samtidig skal det nye kryds Herlev Ringvej/ Lyskærs for-
længelse være en aflastning til særligt krydset Herlev Ringvej/ Mileparken. 
 
I det følgende foretages kapacitetsvurderinger af krydsene, jf. afsnit 6.1 Kryds på influensvejnettet. 
 
Kapacitetsvurderingerne foretages for henholdsvis hverdagsmorgenspidstimen og hverdagseftermid-
dagsspidstimen. 
 
Trafiktallene i krydsene er vurderet som en kombination af trafikmængder fra henholdsvis trafik-
målinger og forventet trafik på strækninger med udgangspunkt i trafikgenerering fra de enkelte områ-
der. Retningsfordelingen og svingstrømmene er vurderet ud fra forventede primære trafikstrømme på 
den givne lokalitet og det givne tidspunkt. 
 
Cykel- eller fodgængertrafik er vurderet på den givne lokalitet og det givne tidspunkt. 
 
Det er kapacitetsprogrammet DanKap, der er anvendt til beregning af trafikbelastningen i krydsene. 
Beregningerne giver en indikation af trafikbelastningen i de enkelte kryds i både morgen- og eftermid-
dagsspidstimen og skal ses som en overordnet vurdering af, hvor belastet krydset er, samt om der er 
trafikstrømme i krydset, der er særlig belastet. 
 
DanKap regner på et kryds isoleret set og uden nogen begrænsning på f.eks. svingbaners længde. 
Desuden regner den kun med simple tidsstyret signalanlæg. Resultaterne anvendes derfor som en in-
dikation af afviklingsproblemer og bør tages med forbehold. 
 
I figur 31 er vurderingen af kapaciteten i de enkelte kryds opsummeret. I Bilag J Kapacitetsvurde-
ringer i kryds i år 2030 er resultaterne uddybet. 
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TRAFIKBELASTNING I KRYDS 

 Hverdags-
morgenspidstimen 

Hverdags-
eftermiddagsspidstimen 

Kryds 1 
Herlev Hovedgade/ Marielundvej 

Blandet trafikafvikling fra de 
forskellige tilfarter. 
 
Særlig trafikbelastning for høj-
resvingende fra Herlev Hoved-
gade V. Desuden vil venstre-
svingende fra Marielundvej, li-
geudkørende på Herlev Hoved-
gade V og venstresvingende fra 
Herlev Hovedgade Ø opleve en 
ringe eller begyndende forsin-
kelse. 
 
Forholdene bør forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. 

Blandet trafikafvikling fra de 
forskellige tilfarter. 
 
Svært at få afviklet højresving-
ende trafik fra Herlev Hoved-
gade V. Desuden vil både høj-
re- og venstresvingende fra 
Marielundvej samt venstre-
svingende fra Herlev Hovedga-
de Ø opleve nogen eller ringe 
forsinkelse. 
 
Forholdene bør forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. 

Kryds 2 
Marielundvej/ Hørkær 

Betydelig forringelse af trafik-
afviklingen ved omdannelse af 
Erhvervskvarteret. 
 
Særlig trafikbelastning på Hør-
kær, Ellekær og Marielundvej 
N. 
 
Forholdene bør forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. Der forvent-
es også flere cyklister i krydset, 
hvorfor sikre og trygge forhold 
for dem bør indtænkes. 

Betydelig forringelse af trafik-
afviklingen ved omdannelse af 
Erhvervskvarteret. 
 
Særlig trafikbelastning på Hør-
kær, Ellekær og Marielundvej 
N. 
 
Forholdene bør forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. Der forvent-
es også flere cyklister i krydset, 
hvorfor sikre og trygge forhold 
for dem bør indtænkes. 

Kryds 3 
Mileparken/ Marielundvej 

Der vil være nogen forsinkelse i 
spidstimen. 
 
De største belastninger er på 
Mileparken. 
 
Trafikafviklingen vurderes ac-
ceptabel for en spidstime. 

Der vil være nogen forsinkelse i 
spidstimen. På Mileparken kan 
forventes store forsinkelser, 
hvor belastningen er størst. 
 
Forholdene bør forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. Der forvent-
es også flere cyklister i krydset, 
hvorfor sikre og trygge forhold 
for dem bør indtænkes. 
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TRAFIKBELASTNING I KRYDS 

 Hverdags-
morgenspidstimen 

Hverdags-
eftermiddagsspidstimen 

Kryds 4 
Marielundvej/ Lyskær 

Trafikafviklingen foregår med 
højt serviceniveau uden for-
sinkelser i spidstimen. De en-
kelte tilfarter er kun belastet i 
ringe grad. 
 
Der vurderes ikke behov for 
ændringer i krydset. 

Trafikafviklingen foregår med 
højt serviceniveau uden for-
sinkelser i spidstimen. De en-
kelte tilfarter er kun belastet i 
ringe grad. 
 
Der vurderes ikke behov for 
ændringer i krydset. 

Kryds 5 
Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 

Krydset er hårdt belastet i 
spidstimen og trafikken vil bry-
de sammen. 
 
Særligt trafik mellem Hørkær 
og Mileparken Ø øges. 
 
Forholdene skal forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. Der forvent-
es også flere cyklister, hvorfor 
sikre og trygge forhold dem bør 
indtænkes. 

Krydset er hårdt belastet i 
spidstimen og trafikken vil bry-
de sammen. 
 
Særligt trafik mellem Hørkær 
og Mileparken Ø øges. 
 
Forholdene skal forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. Der forvent-
es også flere cyklister, hvorfor 
sikre og trygge forhold dem bør 
indtænkes. 

Kryds 6 
Herlev Ringvej/ Mileparken 

Krydset er hårdt belastet. 
 
Forholdene skal forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. 
 
Der forventes også flere cyk-
lister i krydset mellem Mile-
parken og Herlev Ringvej, 
hvorfor sikre og trygge forhold 
for dem bør indtænkes. 

Krydset er hårdt belastet. 
 
Forholdene skal forbedres for at 
sikre en bedre trafikafvikling og 
gøre forholdene tidssvarende 
den trafik, der er. 
 
Der forventes også flere cyk-
lister i krydset mellem Mile-
parken og Herlev Ringvej, 
hvorfor sikre og trygge forhold 
for dem bør indtænkes. 

Kryds 7 
Herlev Ringvej/ Lyskærs  
forlængelse 

Krydset er hårdt belastet i nog-
le retninger. Venstresvingende 
trafik fra Herlev Ringvej S og 
højresvingende fra Lyskærs 
forlængelse har svært ved at 
blive afviklet i spidstimen. 
 
Der forventes også flere cyk-
lister i krydset, hvorfor sikre og 
trygge forhold dem bør ind-
tænkes. 

Krydset er hårdt belastet i nog-
le retninger. Venstresvingende 
trafik fra Herlev Ringvej S og 
højresvingende fra Lyskærs 
forlængelse har svært ved at 
blive afviklet i spidstimen. 
 
Der forventes også flere cyk-
lister i krydset, hvorfor sikre og 
trygge forhold dem bør ind-
tænkes. 

Figur 31 Kapacitetsvurderinger i kryds for År 2030 – Den store omdannelse. 
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9.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvarteret 

Med udgangspunkt i kapacitetsvurderinger for syv kryds i/ved Erhvervskvarteret (se afsnit 9.4 Kapaci-
tetsvurderinger i kryds) og en generel vurdering af, hvad der kan forbedre afviklingen, trafiksikkerhe-
den og trygheden i Erhvervskvarteret, er der i dette afsnit angivet anbefalinger til forbedringer. Desu-
den er anbefalingerne skitseret på figur 32 samt i Bilag L Anbefaling til forbedringstiltag i år 
2030 (format A3) (vedlagt). 
 

 
Figur 32 Anbefalinger til forbedringer i Erhvervskvarteret. 

Kryds 1. Herlev Hovedgade/ Marielundvej 
Trafikken til og fra Marielundvej vil stige i takt med omdannelse af Erhvervskvarteret. Der vil i 2030 
være etableret en supercykelsti langs Herlev Hovedgade og trafikken på Herlev Hovedgade forventes 
ligeledes at være steget jf. Udredning om letbane på Ring 3, Teknisk bilag, Bilag 4.14.tek. Følgende 
forbedringstiltag anbefales for en bedre trafikafvikling i krydset og området med udgangspunkt i mer-
trafikken efter Den store omdannelse i Erhvervskvarteret: 

• Signaltekniske ændringer i krydset, der kan forbedre afviklingen. 
Fx etablering af trykknap for cyklister på tværs af Herlev Hovedgade mod Marielundvej. Med 
denne detektering kan der etableres højresvingspil mod Marielundvej, som øger kapaciteten 
for denne trafikstrøm. 
En anden men mere omfangsrig mulighed er, at omløbstiden i anlægget øges og grøntiden til-
deles de belastede trafikstrømme. Da krydset deler styreapparat med krydset ved Vindebyvej 
er det naturligt, at dette kryds også tilpasses den nye omløbstid. Herudover er disse kryds en 
del af samordningen på Herlev Hovedgade. Ønskes dette bevaret, skal de øvrige signalanlæg 
ligeledes forøge omløbstiden. Det er tanken at tildele mest muligt grøntid til sideretningen, da 
de venstresvingende herfra primært vil blive belastede. 
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Løsningsforslagene kan også kombineres således, at man både etablerer højresvingspil og 
øger omløbstiden. 

 
Kryds 2. Marielundvej/ Hørkær 
Trafikken til og fra Hørkær samt på Marielundvej generelt vil stige efter Den store omdannelse. En del 
af den mertrafik, der kommer til Erhvervskvarteret vil færdes i krydset Marielundvej/ Hørkær. Følgen-
de forbedringstiltag kan sammen eller enkeltvis anbefales for en bedre trafikafvikling i krydset og om-
rådet med udgangspunkt i mertrafikken i Erhvervskvarteret: 

• Etablering af højresvingsbane på Hørkær 
• Etablering af venstresvingsbane på Ellekær 
• Etablering af venstresvingsbane på Marielundvej N 

 
Der anbefales som udgangspunkt ingen ændringer i eksisterende signalprogram, men det skal tilpas-
ses krydsudvidelsen. 
 
Kryds 3. Mileparken/ Marielundvej 
Trafikken i Erhvervskvarteret stiger generelt og nogle trafikstrømme bliver mere betydende efter om-
dannelsen. Krydset vil belastes mærkbart efter omdannelsen, og det er særligt trafik mellem Ma-
rielundvej og Mileparken Ø, der forøges. Følgende forbedringstiltag kan sammen eller enkeltvis anbe-
fales for en bedre trafikafvikling i krydset og området med udgangspunkt i mertrafikken i Erhvervs-
kvarteret: 

• Etablering af venstresvingsbane på Marielundvej S 
• Etablering af venstresvingsbane på Marielundvej N 

 
Etablering af venstresvingsbaner på Marielundvej vurderes tilstrækkeligt til, at trafikken afvikles på et 
acceptabelt niveau i spidstimerne. 
 
Kryds 4. Marielundvej/ Lyskær 
Trafikken i Erhvervskvarteret forventes ikke at påvirke trafikafviklingen i krydset i en sådan grad, at 
der er behov for ændringer i dette kryds. 
 
Kryds 5. Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 
Trafikken til og fra Erhvervskvarteret vil stige efter omdannelsen. Den største del af mertrafik vil fær-
des i krydset Mileparken/ Hørkær/ Lyskær, som allerede i dag er belastet hårdt i spidstimerne. Følg-
ende forbedringstiltag kan sammen eller enkeltvis anbefales for en bedre trafikafvikling i krydset og 
området: 

• Forlængelse af venstresvingsbane på Hørkær 
• Etablering af højresvingsbane på Mileparken Ø 
• Etablering af venstresvingsbane på Mileparken V (ikke længere kombineret med ligeudbane) 
• Samordne signalanlægget med signalanlægget i krydset Herlev Ringvej/ Mileparken 

 
Desuden anbefales forbedring af faciliteter for cyklister i den nordlige vejside mellem krydset Herlev 
Ringvej/ Mileparken og krydset Mileparken/ Hørkær/ Lyskær for bedre tryghed for cyklisterne, og der-
ved gør det mere attraktivt at cykle. Eksisterende cykelstribe er smal og cyklister kan nemt føle sig 
klemt særligt i spidstimerne, hvor der er mange biler. Desuden er tryghed særlig vigtigt på lokaliteter, 
hvor det skal gøres attraktivt for cyklister. 
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Kryds 6. Herlev Ringvej/ Mileparken 
Trafikken til og fra Erhvervskvarteret vil stige efter omdannelsen af Erhvervskvarteret. Der vil i 2030 
være etableret en supercykelsti langs Herlev Ringvej og letbanen er i drift. Generelt forventes et fald i 
motortrafikken på Herlev Ringvej efter letbanen er sat i drift. Flere kontorområder i Erhvervskvarteret 
bliver kontornære og får derved en forventelig lavere turrate. Alligevel vil der komme en større 
mængde af mertrafik ind i Erhvervskvarteret. Den største del af mertrafikken kommer til Erhvervs-
kvarteret i krydsene Herlev Ringvej/ Mileparken/ Hørkær/ Lyskær og det nye kryds Herlev Ringvej/ 
Lyskærs forlængelse. Følgende forbedringstiltag kan sammen eller enkeltvis anbefales for en bedre 
trafikafvikling i krydset og området: 

• Forlængelse af højresvingsbane på Mileparken 
• Forlængelse af højresvingsbane på Herlev Ringvej N 
• Samordne signalanlægget med signalanlægget i krydset Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 

 
Det kan på nuværende tidspunkt være svært at vide, hvordan trafikken afvikles i krydset, når letban-
en er kommet i drift. I forbindelse med letbaneprojektet vil der blive udarbejdet et nyt signalprojekt. 
 
Kryds 7. Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse 
Trafikken til og fra Erhvervskvarteret vil stige efter omdannelsen af Erhvervskvarteret. Der vil i 2030 
være etableret en supercykelsti langs Herlev Ringvej og letbanen er i drift. Generelt forventes et fald i 
motortrafikken på Herlev Ringvej efter letbanen er sat i drift. Flere kontorområder i Erhvervskvarteret 
bliver kontornære og får derved en forventelig lavere turrate. Alligevel vil der komme en større 
mængde af mertrafik ind i Erhvervskvarteret. Den største del af mertrafikken kommer til Erhvervs-
kvarteret i krydsene Herlev Ringvej/ Mileparken/ Hørkær/ Lyskær og det nye kryds Herlev Ringvej/ 
Lyskærs forlængelse. Følgende anbefales til det nye kryds: 

• Der etableres både en venstresvingsbane og en højresvingsbane på Lyskærs forlængelse 
• Etablering af venstresvingsbane på Herlev Ringvej S 
• Etablering af højresvingsbane på Herlev Ringvej N 
• Samordne signalanlægget med signalanlægget i krydset Herlev Ringvej/ Mileparken 

 
Det kan på nuværende tidspunkt være svært at vide, hvordan trafikken afvikles i krydset, når letba-
nen er kommet i drift. I forbindelse med letbaneprojektet vil der blive udarbejdet et nyt signalprojekt. 
 
Prioritering af kryds 
Der er forskel på hvor store trafikafviklingsmæssige problemer, der forventes i de enkelte kryds efter 
Den store omdannelse af Erhvervskvarteret. Afviklingsproblemerne forefindes allerede i dag i kryds 5 
og 6, og det er netop i disse kryds, at den største andel af trafik genereret af området forventes at 
færdes. Med udgangspunkt i at der frem til Den store omdannelse ikke er foretaget forbedringstiltag i 
kryds i området anbefales det, at kryds 5 og 6 prioriteres højst i forhold til forbedringstiltag. Efterføl-
gende bør afviklingen i kryds 1 forbedres, som er adgang til området. Herefter kryds 2 som leder ind 
til Hørkær, hvor større dele af arealanvendelsen er ændres og derved også trafikmængder. Slutteligt 
prioriteres kryds 3. Kryds 7 er et ny anlagt kryds, så den vil ikke indgå, som en del af prioriteringen. I 
kryds 4 er der ingen afviklingsmæssige problemer. 
 
Følgende prioritering af kryds ift. forbedringstiltag: 

• Kryds 5 og 6 (bør etableres samtidig, da de er afhængige af hinanden) 
• Kryds 1 
• Kryds 2 
• Kryds 3 

 
• Kryds 7 (nyt kryds og ikke en del af prioriteringen ift. forbedringstiltag i de øvrige kryds) 
• Kryds 4 (ingen forbedringstiltag) 
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Faciliteter for lette trafikanter 
Ved omdannelse af Erhvervskvarteret, hvor industri erstattes af blandet bolig og erhverv med endnu 
flere serviceerhverv og kontorer vil behovet for faciliteter for de lette trafikanter stige, hvis det skal 
være attraktivt at cykle eller anvende den kollektive trafik til og i området. 
 
I forbindelse med omdannelse af Erhvervskvarteret anbefales det, at der sikres faciliteter for cyklister 
på de overordnede veje i Erhvervskvarteret: 

• Mileparken 
• Marielundvej 
• Hørkær 
• Lyskær 
• Lyskærs forlængelse 

 
Typen af facilitet for cyklisterne afhænger af udvidelsesmulighederne på strækningerne. Der må ved 
udvidelse forventes arealerhvervelse ved udvidelse. 
 
Desuden kan det overvejes at gøre det ekstra attraktivt at være cyklist i området, ved at have gode 
parkeringsmuligheder under tag og øvrige faciliteter som cykelpumper og drikkestationer. Ved konto-
rer kan der sikres gode omklædningsfaciliteter for cyklisterne. 
 
En grøn cykelrute langs kommunegrænsen/ Sømose Å fra Harrestrup/ Ejby i syd til den regionale sti-
forbindelse mod sømosen i nord kan ligeledes bidrage til at cyklen som transportmiddel i forbindelse 
med pendling til og fra arbejde bliver mere attraktiv. 
 
Skolevej 
Sikre og trygge skoleveje er vigtige parametre, for at forældre vil lade deres børn være selvtranspor-
terende på deres skoleveje. Skolevejen for børn fra Glødelampen og Den Grønne Fatning vil forbedres 
og gøres mere både sikker og tryg ved etablering af en niveaufri skæring med S-togsbanen for lette 
trafikanter. For børn fra boligområder i den sydlige del af området bør det undersøges, om der kan 
etableres en egentlig sti langs det grønne bælte, der afgrænser Erhvervskvarteret mod vest som en 
del af en sikker skolevej. 
 
Princip for normaltværsnit 
På figur 26 og figur 27 er angivet principskitser for tværsnit på Mileparken mellem krydsene Milepar-
ken/ Hørkær/ Lyskær og Herlev Ringvej/ Mileparken samt på Hørkær. 
 
Princip for normaltværsnit på Mileparken, Marielundvej, Lyskær og Lyskærs forlængelse svarer til 
tværsnit angivet på figur 25. 
 
Det skal undersøges nærmere, hvilke udvidelsesmuligheder, der er, på de enkelte strækninger. Det 
skal undersøges nærmere, hvilke udvidelsesmuligheder, der er, på de enkelte strækninger, men det 
forventes at kræve arealerhvervelse uanset løsning. Særligt på Mileparken mellem krydsene Milepar-
ken/ Hørkær/ Lyskær og Herlev Ringvej/ Mileparken, hvor udvidelsen er større med både forlængelse 
af svingbane mod Herlev Ringvej, højresvingsbane mod Hørkær og en cykelsti i den nordlige vejside, 
skal det undersøges nærmere, hvor meget det er muligt at udvide med eventuelt arealerhvervelse 
mv. I krydset Mileparken/ Hørkær/ Lyskær kan der etableres afkortet cykelsti kombineret med højre-
svingsbanen på Mileparken. Ved en prioritering af udvidelsesmuligheder skal det undersøges hvilke 
udvidelser, der vil bidrage bedste til trafikafviklingen. 
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Vejtrafiksimulering 
Anbefalingerne er givet på baggrund af resultater fra DanKap beregninger. Grundet programmets be-
grænsninger kan det være svært at vurdere, hvordan trafikafviklingen i krydsene påvirker hinanden. 
Et kryds der umiddelbart har en acceptabel trafikafvikling kan forringes af en dårlig trafikafvikling i 
naboliggende kryds. Eller omvendt kan krydsene hjælpe hinanden med en bedre afvikling ved at sam-
ordne krydsene. Det anbefales at lave en VISSIM simulering af et vejnet bestående af krydsene Mile-
parken/ Hørkær/ Lyskær (kryds 5), Herlev Ringvej/ Mileparken (kryds 6) og Herlev Ringvej/ Lyskærs 
forlængelse (kryds 7) eller et vejnet af hele Erhvervskvarteret, for på den måde at se, hvordan trafik-
kens flow er i området med de eksisterende forhold og ved etablering af krydsforbedringerne. VISSIM 
simuleringen kan også anvendes til at klarlægge, hvad en eventuel permanent vejlukning på Hørkær 
vil betyde for trafikafviklingen i samt til/fra Erhvervskvarteret. 
 
Permanent vejlukning på Hørkær 
Gøres den midlertidige vejlukning på Hørkær permanent, vil det ændre på rutevalg i Erhvervskvarte-
ret. Det forventes dog ikke at ændre på anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i krydsene, da 
det formentlig stadig vil være de samme trafikstrømme, der er de kritiske. Således vil anbefalingerne 
også i dette tilfælde være at forbedre forholdene i kryds 1, 2, 3, 5 og 6 med samme tiltag som be-
skrevet ovenfor. 
 
Arealanvendelse 
Typen af arealanvendelse er afgørende for den trafikmængde og type af trafik, der genereres af et 
område. Dels er turraterne forskellige for de enkelte arealanvendelser og dels er trafikken over døgnet 
fordelt forskelligt. Fx er trafikken til kontorvirksomheder karakteriseret ved, at en større andel af tra-
fikken afvikles om morgenen og eftermiddagen og andelen af tung trafik er begrænset. Derimod er 
trafikken til industrivirksomheder typisk fordelt mere jævn ud over dagen, men andelen af tung trafik 
er noget større. 
 
Ved omdannelse af et område fra en arealanvendelse til en anden kan der altså forventes ændret tra-
fikflow og trafiksammensætning over døgnet. Her vil særligt kontorerhverv, boliger, dagligvarebutik-
ker og detailhandle bevirke en øget trafikmængde i spidstimerne. 
 
Mobility management 
I forbindelse med, at letbanen sættes i drift, er der en god mulighed for at drøfte transportvaner også 
kaldet Mobility Management med virksomhederne i Erhvervskvarteret. Det kan handle om medarbejd-
ernes transportvaner og hvordan virksomheden bedst udnytter sine ressourcer. Overordnet handler 
Mobility Management om at reducere antallet af ture, konvertere ture fra bil til andre transportformer 
og optimere brugen af biler og andre transportformer. Kommunen kan tilbyde at hjælpe virksomhed-
erne med at arbejde med grøn og sund transport, facilitere et netværk i forbindelse med udarbejdelse 
af mobilitetsplaner for de enkelte virksomheder ved at komme med idéer til løsninger og udveksle er-
faringer imellem virksomhederne i Erhvervskvarteret. 
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Ved indførelsen af letbanen åbnes muligheden for 
at se på de enkelte medarbejderes transportvalg 
til og fra arbejde f.eks. ved udarbejdelse af rejse-
planer fra hjem til arbejde, motivere til samkørsel 
for medarbejdere, som bor tæt ved hinanden, go-
de cykelparkeringsfaciliteter, bademulighed mv. 
Desuden kan transport i arbejdstiden påvirkes 
f.eks. ved at stille el-cykler til rådighed til brug 
ved møder, transportpolitik om transport i ar-
bejdstiden f.eks. ved indførelse af flex-rejsekort, 
så det bliver let at anvende letbane, bus og tog 
ved længere rejser, koordineret taxakørsel, ture, 
der kan erstattes af virtuelle møder mv. 
 
I mindre skala kan kommunen orientere om mu-
ligheden for at arbejde med Mobility Management 
og f.eks. sende link til pjecen fra Formelm-
samarbejdet ”Mobility Management for virksom-
heder. Guide og gode eksempler til grøn og sund 
transport”. Figur 33 Pjece udarbejdet af Formel M. 

Kilde: http://www.formelm.dk 

http://www.formelm.dk/
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10 Bilag 

 
 
År 2015 – Eksisterende forhold 
Bilag A Trafikuheld i perioden 1.1.2009-medio 2015 
Bilag B Trafikgenerering og forudsætninger for trafikmængde i år 2015 
Bilag C Trafik i Erhvervskvarteret i år 2015 
Bilag D Kapacitetsvurderinger i kryds i år 2015 
 
 
År 2020 – Den Grønne Fatning 
Bilag E Trafikgenerering og forudsætninger for trafikmængde i år 2020  
Bilag F Trafik i Erhvervskvarteret i år 2020 
Bilag G Kapacitetsvurderinger i kryds i år 2020 
 
 
År 2030 – Den store omdannelse 
Bilag H Trafikgenerering og forudsætninger for trafikmængde i år 2030 
Bilag I Trafik i Erhvervskvarteret i år 2030 
Bilag J Kapacitetsvurderinger i kryds i år 2030 
 
 
Oversigtskort over anbefalinger til forbedringstiltag 
Bilag K Anbefaling til forbedringstiltag i år 2020 (format A3) vedlagt 
Bilag L Anbefaling til forbedringstiltag i år 2030 (format A3) vedlagt 
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Bilag A Trafikuheld i perioden 1.1.2009-medio 2015 
 
I figur 34 er de politiregistrerede uheld fordelt på lokaliteter svarende til de større kryds på influ-
ensvejnettet (se afsnit 6.1 Kryds på influensvejnettet), uheld langs Herlev Ringvej samt øvrige uheld 
inde i området. 
 

Lokalitet 

POLITIREGISTREREDE UHELD 
 

 

H
erlev H

ovedgade/ M
arielundvej 

 

 
 

Der er kun personbiler involveret i de to uheld. 
Der er ingen systematik i uheldenes forekomst. 
 

33, 34 

1.1.2009-31.12.2013 
1 materielskadeuheld 
Uheldssituation: 
410 
 
1 ekstrauheld 
Uheldssituation: 
140 

1.1.2014-medio 2015 
Ingen uheld registreret 

Samlet for hele perioden 
1 materielskadeuheld 

1 ekstrauheld 
 
 
 
 

= 2 uheld 

 

M
arielundvej/ H

ørkæ
r 

 

 
 

Uheldet er mellem en personbil og en varebil. 
 

16 

1.1.2009-31.12.2013 
1 materielskadeuheld 
Uheldssituation: 
510 

1.1.2014-medio 2015 
Ingen uheld registreret 

Samlet for hele perioden 
1 materielskadeuheld 

 
= 1 uheld 
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Lokalitet 

POLITIREGISTREREDE UHELD 
 

 

M
ileparken/ M

arielundvej 

 

 
 

 

1.1.2009-31.12.2013 
Ingen uheld registreret 

1.1.2014-medio 2015 
Ingen uheld registreret 

Samlet for hele perioden 
= 0 uheld 

 

M
arielundvej/ Lyskæ

r 

 

 
 

Uheldet er mellem to personbiler. 
 

19 

1.1.2009-31.12.2013 
1 materielskadeuheld 
Uheldssituation: 
650 

1.1.2014-medio 2015 
Ingen uheld registreret 

Samlet for hele perioden 
1 materielskadeuheld 

 
= 1 uheld 

 

M
ileparken/ H

ørkæ
r/ Lyskæ

r 

 

 
 

I alle tre uheld det motorkøretøjer, der er involveret i uheldene. 
Der er ingen systematik i uheldenes forekomst. 
 

17, 22, 
24 

1.1.2009-31.12.2013 
3 materielskadeuheld 
Uheldssituationer: 
032, 410, 510 

1.1.2014-medio 2015 
Ingen uheld registreret 

Samlet for hele perioden 
3 materielskadeuheld 

 
= 3 uheld 
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Lokalitet 

POLITIREGISTREREDE UHELD 
 

 

H
erlev R

ingvej/ M
ileparken 

 

 
 

I to af uheldene er der cyklister involveret. Begge uheld er højresvingende bilister ind 
foran ligeudkørende cyklist (312-uheld). 
Halvdelen af uheldene i krydset er registreret som venstresving ind foran modkørende 
(410-uheld). 
Tre uheld er registreret som bagendekollisioner i krydset. 
Foruden de to 312-uheld er enten eneuheld eller uheld mellem motorkøretøjer. 
Kun et uheld er personskadeuheld, mens seks uheld er ekstrauheld. Alvorligheden af 
uheldene i krydset er derfor lille eller meget begrænset. 

 

2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13, 
14, 18, 
31, 32 

1.1.2009-31.12.2013 
1 personskadeuheld 
Uheldssituation: 
312 
 
8 materielskadeuheld 
Uheldssituationer: 
312, 410 x7 
 
5 ekstrauheld 
Uheldssituationer: 
140 x3, 698, 998  

1.1.2014-medio 2015 
 
 
 
1 materielskadeuheld 
Uheldssituation: 
410 
 
1 ekstrauheld 
Uheldssituation: 
650 

Samlet for hele perioden 
1 personskadeuheld 

9 materielskadeuheld 
6 ekstrauheld 

 
 
 
 
 
 
 

= 16 uheld 
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Lokalitet 

POLITIREGISTREREDE UHELD 
 

 

Lokalt inde i om
rådet 

 

 
 
Foruden de uheld, der er registreret i krydsene på influensvejnettet, er der registreret 
otte uheld inde i Erhvervskvarteret. 
Fire af uheldene er parkeringsuheld, hvoraf et er med spiritus involveret. Et er et træng-
ningsuheld, et er et mødeuheld på en parkeringsplads og to er egentlige krydsuheld. 
Der er ingen personskader ved uheldene. 
Der er ingen systematik i uheldenes forekomst. 

 

20, 21, 
23, 25, 
26, 27, 
28, 29 

1.1.2009-31.12.2013 
5 materielskadeuheld 
Uheldssituationer: 
410, 510, 720, 752, 798 
 
2 ekstrauheld 
Uheldssituationer: 
160, 242 

1.1.2014-medio 2015 
1 materielskadeuheld 
Uheldssituation: 
798 

Samlet for hele perioden 
6 materielskadeuheld 

2 ekstrauheld 
 
 
 
 

= 8 uheld 
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Lokalitet 

POLITIREGISTREREDE UHELD 
 

 

H
erlev R

ingvej langs om
rådet 

 

 
 

På Herlev Ringvej langs Erhvervskvarteret inden for kommunegrænsen er der registreret 
tre uheld i perioden. 
To uheld er bagendekollisioner fra syd på strækningen syd for Mileparken. Et uheld er et 
eneuheld fra syd på strækningen nord for Mileparken. 

 

1, 15, 30 

1.1.2009-31.12.2013 
 
 
 
 
2 ekstrauheld 
Uheldssituationer: 
140 x2 

1.1.2014-medio 2015 
1 personskadeuheld 
Uheldssituation: 
011 

Samlet for hele perioden 
1 personskadeuheld 

2 ekstrauheld 
 
 
 
 

= 3 uheld 

 

  
S

am
let 

  2 personskadeuheld 
21 materielskadeuheld 

11 ekstrauheld 
 

= 34 uheld 

 

På lokaliteten Herlev Ringvej/ Mileparken er der registreret 16 uheld, og er dermed den 
lokalitet, hvor der er sket flest uheld. Venstresving ind foran modkørende og bagendekol-
lisoner er de hyppigste uheldssituationer i krydset. 
 
I krydset Mileparken/ Hørkær/ Lyskær er der registreret 3 materielskadeuheld, men alle 
forskellige uheldssituationer. 
 
Der er ingen systematik i uheldsbilledet inde i Erhvervskvarteret. Det er kun i krydset 
Herlev Ringvej/ Mileparken, der er en tendens til uheldenes forekomst. 
 
Alvorligheden af uheldene er ikke stor. Der er kun registreret 2 personskadeuheld ud af 
34 uheld. 
To personer er kommet alvorligt til skade med uheldene. 
 

 

Figur 34 Oversigt over politiregistrerede uheld fordelt på lokaliteter. 
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Bilag B Trafikgenering og forudsætninger for trafikmængde i år 2015 
 
I figur 35 fremgår det, hvilken arealanvendelse, der er i de enkelte områder, deres areal, turraten 
samt forventet trafikgenerering i form af hverdagsdøgntrafikken (HDT). 
 
Til beregning af de enkelte områders trafikgenering er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens tur-
rater. Miljøstyrelsens turrater er baseret på erfaringstal for forskellige typer bebyggelse og beliggen-
hed. Ud fra turrater for forskellige arealanvendelser, stationsnærhed og bystørrelse, regnes hverdags-
døgntrafikken. I flere af områderne er der antaget en forventet trafik på baggrund af en vurdering el-
ler erfaringstal fra lignende lokaliteter. For disse lokaliteter er HDT angivet med * i figur 35. Område 
ID’s beliggenhed i Erhvervskvarteret er angivet på figur 17. 
 
AREALANVENDELSE OG TRAFIKGENERERING 

O
m

råd
e ID

 

Arealanvendelse 
 
 

Areal 
 

m2 

Bilture 
 

pr. 100 m2 

Antal 
boliger 

antal 

Bilture 
pr. bolig 

 

HDT 
 

mkt. 
1 Kulturelt formål 13.000    *400 
2 Industri 8.500 4,5   383 
3 Bolig   320 2,0 640 
4 Industri 19.500 4,5   878 
 Institution 1.500    *250 
5 Industri 18.500 4,5   833 
6 Industri 3.500 4,5   158 
7 Engroshandel 12.500 4,3   538 
 Kontor 3.000 4,6   138 
8 Kontor, stationsnært 22.500 3,9   878 
 Skole 34.500    *600 
9 Servicestation mm. 1.200    *2.700 
 Engroshandel 4.000 4,3   172 
 Øvrig detailhandel 1.200 28,0   336 

10 Industri 20.000 4,5   900 
 Skole 9.000    *44 

11 Kontor 23.000 4,6   1.058 
 Industri 22.000 4,5   990 

12 Kontor 3.500 4,6   161 
 Industri 12.500 4,5   563 

13 Kontor 4.000 4,6   184 
 Engroshandel 4.000 4,3   172 
 Industri 4.000 4,5   180 

14 Kontor 4.500 4,6   207 
 Engroshandel 18.500 4,3   796 
 Industri 3.000 4,5   135 

15 Kontor 27.000 4,6   1.242 
16 Kulturelt formål 6.500    *100 
17 Kontor 4.500 4,6   207 
 Engroshandel 5.500 4,3   237 
 Industri 5.000 4,5   225 
 Genbrugsplads 250    *300 

18 Kolonihaver   385  *385 
 SUM     16.986 
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AREALANVENDELSE OG TRAFIKGENERERING 

O
m

råd
e ID

 

Arealanvendelse 
 
 

Areal 
 

m2 

Bilture 
 

pr. 100 m2 

Antal 
boliger 

antal 

Bilture 
pr. bolig 

 

HDT 
 

mkt. 
Områder uden for Erhvervskvarteret 

19 Kontor 8.000 4,6   368 
 Industri 30.000 4,5   1.350 

20 Industri 20.000 4,5   900 
21 Industri 17.000 4,5   765 
 SUM     3.383 

Figur 35 Opgørelse af arealanvendelse og forventet trafikgenerering for de enkelte områder jf. figur 17. * angiver 
at hverdagsdøgntrafikken er vurderet. 

Samlet set forventes Erhvervskvarteret at generere 16.986 motorkøretøjer på et gennemsnitligt hver-
dagsdøgn uden for sommermånederne (juni, juli og august). Denne trafik skal afvikles på vejnettet i 
samt til og fra Erhvervskvarteret. Desuden forventes områderne 19, 20 og 21 (se figur 17) at genere-
re mere end 3.000 motorkøretøjer, som delvist også skal afvikles på vejene i Erhvervskvarteret. 
 
De anvendte turrater og forudsætninger for vurderet trafikmængder for de enkelte områder, hvor Mil-
jøstyrelsens turrater ikke er anvendt, fremgår af figur 36. Desuden fremgår det i hvilke områder de 
enkelte arealanvendelser forefindes. 
 
TURRATER OG FORUDSÆTNINGER FOR VURDERET TRAFIKMÆNGDE FOR OMRÅDER 

Arealanvendelse  Område ID 
                      Turrate 

Engroshandel 4,3 bilture pr. 100 m2 7, 9, 13, 14, 
17 

Øvrig detailhandel 28,0 bilture pr. 100 m2 9 
Industri 4,5 bilture pr. 100 m2 2, 4, 5, 6, 10, 

11, 12, 13, 
14, 17, 19, 

20, 21 
Kontor < 500 m til stationen 3,9 bilture pr. 100 m2 8 
Kontor > 500 m til stationen 4,6 bilture pr. 100 m2 7, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 19 
Bolig 2,0 bilture pr. bolig 3 

Forudsætninger for vurdering af trafikmængde til et specifikt område 
Legeland og bowling Ligger under gennemsnittet for området. 1 
SOSU-uddannelse, AMU-
uddannelse og portøruddannelsen 

300 elever kommer i bil. 8 

Institution for voksne med 
handicap 

Alle både brugere og ansatte komme i bil. 
Der er omkring 100 udviklingshæmmende og 
25 ansatte koblet på institutionen samt lø-
bende gæster 

4 

KTS 60 elever, hvor ca. 20 % kommer i bil + an-
satte der alle kommer i bil. 
Kilde: Skolevejsanalyse 2014. 

10 

Genbrugsplads Herlev Kommune har en tælling af genbrugs-
pladsens brugere. 

17 
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TURRATER OG FORUDSÆTNINGER FOR VURDERET TRAFIKMÆNGDE FOR OMRÅDER 

Arealanvendelse  Område ID 
Go-cart bane HDT antages at være noget mindre end 

weekendtrafikken, derfor er den sat lav. 
Der antages at komme 50 biler (100 bilture) 
til Go-cart banen på en almindelig hverdag. 

16 

Servicestation og  
fastfoodrestaurant 

I ”udkast til Miljøvurdering for bebyggelsen 
på Hørkær 17-19” angives 800 bilkunder til 
Mc Donald’s dagligt. Til Shell tanken vurderes 
der 450 biler og 100 lastbiler dagligt. 

9 

Kolonihaver Det antages, at hver anden kolonihave gene-
rerer trafik på et hverdagsdøgn. 

18 

Figur 36 Anvendte turrater og forudsætninger for vurderet trafikmængder for områder, hvor Miljøstyrelsens tur-
rater ikke er anvendt. 
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Bilag C Trafik i Erhvervskvarteret i år 2015 
 
I figur 37 fremgår forventede trafikmængder for hverdagsdøgntrafikken, hverdagsmorgenspidstimen, 
og hverdagseftermiddagsspidstimen for hver af de enkelte områder i Erhvervskvarteret. 
 
Morgen- og eftermiddagsspidstimetrafikken er antaget ud fra en vurdering af, hvad de enkelte typer 
af arealanvendelse forventes at generere i morgen- og eftermiddagsspidstimen. 
 
TRAFIKGENERERING AF DE ENKELTE OMRÅDER I SPIDSTIMERNE 

O
m

råd
e ID

 

Arealanvendelse 
 
 

HDT 

H
verd

ag
s- 

m
o

rg
en

sp
id

stim
e 

H
verd

ag
sm

o
rg

en
sp

id
stim

e 

H
verd

ag
s- 

efterm
id

d
ag

ssp
id

stim
e 

H
verd

ag
sefterm

id
d

ag
ssp

id
stim

e 

mkt. 
Andel af 

HDT mkt. 
Andel af 

HDT mkt. 
1 Kulturelt formål *400 0 % 0 20 % 80 
2 Industri 383 2 % 8 2 % 8 
3 Bolig 640 8 % 51 10 % 64 
4 Industri 878 2 % 18 2 % 18 
 Institution *250 10 % 25 10 % 25 
5 Industri 833 2 % 17 2 % 17 
6 Industri 158 2 % 3 2 % 3 
7 Engroshandel 538 4 % 22 4 % 22 
 Kontor 138 20 % 28 20 % 28 
8 Kontor, stationsnært 878 20 % 176 20 % 176 
 Skole *600 30 % 180 30 % 180 
9 Servicestation mm. *2.700 2 % 54 15 % 405 
 Engroshandel 172 4 % 7 4 % 7 
 Øvrig detailhandel 336 1 % 3 10 % 34 

10 Industri 900 2 % 18 2 % 18 
 Skole *44 80 % 35 30 % 13 

11 Kontor 1.058 20 % 212 20 % 212 
 Industri 990 2 % 20 2 % 20 

12 Kontor 161 20 % 32 20 % 32 
 Industri 563 2 % 11 2 % 11 

13 Kontor 184 20 % 37 20 % 37 
 Engroshandel 172 4 % 7 4 % 7 
 Industri 180 2 % 4 2 % 4 

14 Kontor 207 20 % 41 20 % 41 
 Engroshandel 796 4 % 32 4 % 32 
 Industri 135 2 % 3 2 % 3 

15 Kontor 1.242 20 % 248 20 % 248 
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TRAFIKGENERERING AF DE ENKELTE OMRÅDER I SPIDSTIMERNE 

O
m

råd
e ID

 

Arealanvendelse 
 
 

HDT 

H
verd

ag
s- 

m
o

rg
en

sp
id

stim
e 

H
verd

ag
sm

o
rg

en
sp

id
stim

e 

H
verd

ag
s- 

efterm
id

d
ag

ssp
id

stim
e 

H
verd

ag
sefterm

id
d

ag
ssp

id
stim

e 

mkt. 
Andel af 

HDT mkt. 
Andel af 

HDT mkt. 
16 Kulturelt formål *100 0 % 0 15 % 15 
17 Kontor 207 20 % 41 20 % 41 
 Engroshandel 237 4 % 9 4 % 9 
 Industri 225 2 % 5 2 % 5 
 Genbrugsplads *300 5 % 15 20 % 60 

18 Kolonihaver *385 50 % 193 20 % 77 
 SUM 16.986  1.553  1.949 

Områder uden for Erhvervskvarteret 
19 Kontor 368 20 % 74 20 % 74 
 Industri 1.350 2 % 27 2 % 27 

20 Industri 900 2 % 18 2 % 18 
21 Industri 765 2 % 15 2 % 15 
 SUM 3.383  134  134 

Figur 37 Oversigt over hverdagsdøgntrafikken (HDT), hverdagsmorgenspidstime og hverdagseftermiddagsspids-
time. * angiver at hverdagsdøgntrafikken er vurderet. 
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Bilag D Kapacitetsvurderinger i kryds i år 2015 
 
I det følgende er trafikafviklingen i krydsene vurderet. Den vurderede trafikfordeling for personbiler er 
angivet på diagrammer under de enkelte kryds. I DanKap er krydsene deslige belastet af lastbiler/ 
busser, cyklister og fodgængere. Disse mængder er antaget, da der ikke foreligger tællinger herfor. 
 
Kapaciteten i krydsene vurderes på følgende parametre: 

• Belastningsgraden i de enkelte tilfarter evt. opdelt på svingbaner. Belastningsgraden angiver 
hvor meget af den mulige kapacitet, der anvendes. Belastningsgraden opgøres i %. 

• Middelforsinkelsen i de enkelte tilfarter evt. opdelt på svingbaner. Middelforsinkelsen angiver 
den gennemsnitlige tid et køretøj skal vente for at kunne passere krydset. Middelforsinkelsen 
opgøres i sek./kt. 

• Kølængden i de enkelte tilfarter evt. opdelt på svingbaner. Kølængden er den kritiske 
kølængde, der kan forventes i de 3 mest kritiske minutter af spidstimen. Kølængden angives 
som antal køretøjer i kø (kt). 

• Serviceniveau i de enkelte tilfarter evt. opdelt på svingbaner. Serviceniveauet er en anden 
måde at opgøre belastningsgrad og middelforsinkelsen. Serviceniveauet opgøres i intervallet 
A-F, hvor A er det bedste serviceniveau. 
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Kryds 1. Herlev Hovedgade/ Marielundvej 
 
Herlev Hovedgade/ Marielundvej er et trebenet signalreguleret kryds. Krydset ligger ikke i selve Er-
hvervskvarteret, men det er et af de få kryds, der forsyner området, hvorfor trafikafviklingen i krydset 
er afgørende for trafikkens fremkommelighed ind og ud af Erhvervskvarteret. 
 

 
Figur 38 Herlev Hovedgade/ Marielundvej. Kilde: Google Earth. 

Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 39. 
 

 
Figur 39 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 40. 
 

TRAFIKBELASTNING I KRYDS 

 

B
elastn

in
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id
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e 

S
ervicen

iveau
 

Herlev Hovedgade V 60 % 21 sek./kt 14 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Herlev Hovedgade V 
(højresvingende) 

72 % 40 sek./kt 10 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Hovedgade Ø 35 % 4 sek./kt 9 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Hovedgade Ø 
(venstresvingende) 

53 % 19 sek./kt 7 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej 
(højresvingende) 

29 % 12 sek./kt 6 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej 
(venstresvingende) 

38 % 28 sek./kt 6 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Figur 40 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et blandet serviceniveau i de enkelte tilfarter i hverdagsmor-
genspidstimen. Det er særligt højresvingende fra Herlev Hovedgade V, der oplever forsinkelser. 
 
Der er i DanKap beregnet på en forsimplet udgave af signalprogrammet, hvorfor resultatet kun skal 
bruges som en indikation til, hvordan trafikafviklingen i krydset er. 
 
Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 41. 
 

 
Figur 41 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 42. 
 

TRAFIKBELASTNING I KRYDS 
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Herlev Hovedgade V 59 % 19 sek./kt 14 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Hovedgade V 
(højresvingende) 

71 % 37 sek./kt 10 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Hovedgade Ø 48 % 9 sek./kt 13 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Hovedgade Ø 
(venstresvingende) 

52 % 27 sek./kt 5 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Marielundvej 
(højresvingende) 

46 % 16 sek./kt 8 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej 
(venstresvingende) 

48 % 25 sek./kt 9 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Figur 42 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et blandet serviceniveau i de enkelte tilfarter i hverdagsefter-
middagsspidstimen. Det er særligt højresvingende trafik fra Herlev Hovedgade V, der oplever forsin-
kelser. 
 
Der er i DanKap beregnet på en forsimplet udgave af signalprogrammet, hvorfor resultatet kun skal 
bruges som en indikation til, hvordan trafikafviklingen i krydset er. 
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Kryds 2. Marielundvej/ Hørkær 
 
Marielundvej/ Hørkær er et firebenet signalreguleret kryds. Krydset ligger i det nordvestlige hjørne af 
området og det anvendes primært af trafikanter til og fra området. 
 

 
Figur 43 Marielundvej/ Hørkær. Kilde: Google Earth. 

Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 44. 
 

 
Figur 44 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 45. 
 

TRAFIKBELASTNING I KRYDS 
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Marielundvej N 44 % 13 sek./kt 7 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Marielundvej N 
(højresvingende) 

20 % 8 sek./kt 3 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej S 36 % 14 sek./kt 6 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Ellekær 62 % 35 sek./kt 5 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Hørkær 57 % 31 sek./kt 6 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Figur 45 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et højt serviceniveau på Marielundvej. På både Ellekær og Hør-
kær er der derimod nogle forsinkelser. Den generelle trafikafvikling i krydset vurderes acceptabel for 
en spidstime. 
 
Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 46. 
 

 
Figur 46 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 



Trafikplan for Erhvervskvarteret 2015-2030 Bilag 
 

www.moe.dk Side 77 af 144 
 

Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 47. 
 

TRAFIKBELASTNING I KRYDS 
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Marielundvej N 60 % 17 sek./kt 9 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Marielundvej N 
(højresvingende) 

13 % 6 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej S 54 % 17 sek./kt 8 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Ellekær 76 % 51 sek./kt 6 kt E 
(stor forsinkelse) 

Hørkær 61 % 38 sek./kt 5 kt E 
(stor forsinkelse) 

Figur 47 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et højt serviceniveau på Marielundvej. På både Ellekær og Hør-
kær er der derimod nogle forsinkelser. Den generelle trafikafvikling i krydset vurderes acceptabel for 
en spidstime. 
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Kryds 3. Mileparken/ Marielundvej 
 
Mileparken/ Marielundvej er et firebenet signalreguleret kryds. Krydset er et større kryds i Erhvervs-
kvarteret mod vest. De to trafikveje i krydset skærer hinanden i dette punkt. 
 

 
Figur 48 Mileparken/ Marielundvej. Kilde: Google Earth. 

Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 49. 
 

 
Figur 49 Trafikfordeling (motortrafik) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 



Trafikplan for Erhvervskvarteret 2015-2030 Bilag 
 

www.moe.dk Side 79 af 144 
 

Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 50. 
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Mileparken V 
(venstresvingende) 

33 % 27 sek./kt 4 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Mileparken V 57 % 22 sek./kt 9 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Mileparken Ø 
(venstresvingende) 

18 % 23 sek./kt 1 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Mileparken Ø 65 % 25 sek./kt 10 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Marielundvej S 19 % 15 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Marielundvej N 45 % 13 sek./kt 7 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Figur 50 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et acceptabelt serviceniveau uden de store forsinkelser i hver-
dagsmorgenspidstimen. De største belastninger i krydset er på Mileparken. Trafikafviklingen vurderes 
acceptabel for en spidstime. 
 
Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 51. 
 

 
Figur 51 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 52. 
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Mileparken V 
(venstresvingende) 

58 % 38 sek./kt 5 kt E 
(stor forsinkelse) 

Mileparken V 55 % 22 sek./kt 9 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Mileparken Ø 
(venstresvingende) 

14 % 22 sek./kt 1 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Mileparken Ø 76 % 30 sek./kt 11 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Marielundvej S 37 % 18 sek./kt 5 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Marielundvej N 53 % 17 sek./kt 7 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Figur 52 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et acceptabelt serviceniveau uden de store forsinkelser i hver-
dagseftermiddagsspidstimen. De største belastninger i krydset er på Mileparken, hvor venstresvingen-
de trafik fra Mileparken V kan opleve stor forsinkelse. Trafikafviklingen vurderes acceptabel for en 
spidstime. 
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Kryds 4. Marielundvej/ Lyskær 
 
Marielundvej/ Lyskær er et firbenet vigepligtsreguleret kryds. Den primære retning af Marielundvej. 
Det vestlige ben i krydset er indkørslen til KTS. 
 

 
Figur 53 Marielundvej/ Lyskær. Kilde: Google Earth. 

Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 54. 
 

 
Figur 54 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 55. 
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Marielundvej N 2 % 5 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej S 1 % 4 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Lyskær 2 % 4 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

KTS 1 % 4 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Figur 55 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et højt serviceniveau uden forsinkelser i hverdagsmorgenspids-
timen. De enkelte tilfarter er kun belastet i ringe grad. 
 
Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 56. 
 

 
Figur 56 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 57. 
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Marielundvej N 1 % 4 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej S 1 % 3 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Lyskær 2 % 4 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

KTS 1 % 5 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Figur 57 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et højt serviceniveau uden forsinkelser i hverdagseftermid-
dagsspidstimen. De enkelte tilfarter er kun belastet i ringe grad. 
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Kryds 5. Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 
 
Mileparken/ Hørkær/ Lyskær er et firebenet signalreguleret kryds. Krydset ligger tæt på det store 
kryds Herlev Ringvej/ Mileparken ind til området. 
 

 
Figur 58 Mileparken/ Hørkær/ Lyskær. Kilde: Google Earth. 

Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 59. 
 

 
Figur 59 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 60. 
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Mileparken V 
(venstresvingende-ligeud) 

89 % 76 sek./kt 6 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Mileparken V 
(ligeud-højresvingende) 

49 % 16 sek./kt 7 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Mileparken Ø 
(venstresvingende) 

19 % 16 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Mileparken Ø 71 % 22 sek./kt 9 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Lyskær 6 % 12 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Lyskær 
(højresvingende) 

17 % 14 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Hørkær 10 % 12 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Hørkær 
(venstresvingende) 

32 % 16 sek./kt 4 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Figur 60 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et blandet serviceniveau i de enkelte tilfarter i hverdagsmor-
genspidstimen. Det er særligt trafikanter i den kombineret ligeud-venstresvingsbane på Mileparken V 
og på Mileparken Ø, hvor der opleves de største forsinkelser. Idet tilfarten Mileparken Ø kun ligger 
omkring 125 m fra krydset Herlev Ringvej/ Mileparken, må det forventes at afviklingsproblemerne fra 
denne tilfart er større end hvad beregningerne viser, da trafikken derfra vil blive doseret efter signal-
programmet i krydset Herlev Hovedgade/ Mileparken. 
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Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 61. 
 

 
Figur 61 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 62. 
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Mileparken V 
(venstresvingende-ligeud) 

128 % 567 sek./kt 54 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Mileparken V 
(ligeud-højresvingende) 

63 % 19 sek./kt 9 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Mileparken Ø 
(venstresvingende) 

30 % 20 sek./kt 1 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Mileparken Ø 76 % 25 sek./kt 10 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Lyskær 47 % 19 sek./kt 5 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Lyskær 
(højresvingende) 

14 % 13 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Hørkær 12 % 12 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Hørkær 
(venstresvingende) 

62 % 26 sek./kt 7 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Figur 62 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Trafikafviklingen i krydset foregår med et blandet serviceniveau i de enkelte tilfarter i hverdagsefter-
middagsspidstimen. Særligt afviklingen af trafikken fra Mileparken V, venstresvingende fra Hørkær og 
fra Mileparken Ø oplever et belastet kryds. Trafik fra Mileparken Ø kan skabe problemer i det nabolig-
gende kryds Herlev Ringvej/ Mileparken. Generelt kan det konkluderes, at krydset er hårdt belastet i 
eftermiddagsspidstimen. 
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Kryds 6. Herlev Ringvej/ Mileparken 
 
Herlev Ringvej/ Mileparken er et firebenet signalreguleret kryds. Krydset danner adgang til Erhvervs-
kvarteret fra øst via Mileparken. 
 

 
Figur 63 Herlev Ringvej/ Mileparken. Kilde: Google Earth. 

 
Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 64. 
 

 
Figur 64 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 65. 
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Mileparken 
(venstresvingende) 

33 % 42 sek./kt 4 kt E 
(stor forsinkelse) 

Mileparken 
(ligeudkørende) 

2 % 27 sek./kt 1 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Mileparken 
(højresvingende) 

21 % 15 sek./kt 5 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Kantatevej 
(venstresvingende) 

10 % 29 sek./kt 1 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Kantatevej 71 % 55 sek./kt 8 kt E 
(stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(venstresvingende) 

54 % 23 sek./kt 7 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeudkørende) 

68 % 22 sek./kt 18 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeud-højresvingende) 

98 % 86 sek./kt 22 kt F 
(meget storforsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(venstresvingende) 

21 % 21 sek./kt 4 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(ligeudkørende) 

57 % 20 sek./kt 15 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(højresvingende) 

74 % 38 sek./kt 12 kt E 
(stor forsinkelse) 

Figur 65 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med større forsinkelser i hverdagsmorgenspidstimen og krydset er 
generelt hårdt belastet. Det er særligt trafikanter fra Kantatevej, trafikanter fra Herlev Ringvej S og de 
højresvingende trafikanter fra Herlev Ringvej N, der oplever forsinkelserne. 
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Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 66. 
 

 
Figur 66 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 67. 
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Mileparken 
(venstresvingende) 

38 % 28 sek./kt 7 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Mileparken 
(ligeudkørende) 

7 % 17 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Mileparken 
(højresvingende) 

33 % 12 sek./kt 7 kt B 
(nogen forsinkelse) 

Kantatevej 
(venstresvingende) 

4 % 18 sek./kt 1 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Kantatevej 25 % 25 sek./kt 5 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(venstresvingende) 

58 % 40 sek./kt 6 kt E 
(stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeudkørende) 

80 % 39 sek./kt 18 kt E 
(stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeud-højresvingende) 

135 % 676 sek./kt 119 kt F 
(meget storforsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(venstresvingende) 

42 % 35 sek./kt 5 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(ligeudkørende) 

80 % 39 sek./kt 18 kt E 
(stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(højresvingende) 

85 % 70 sek./kt 11 kt E 
(stor forsinkelse) 

Figur 67 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med større forsinkelser i hverdagseftermiddagsspidstimen. Krydset 
er generelt hårdt belastet. Det er særligt trafikanter fra Herlev Ringvej S og Herlev Ringvej N, der op-
lever forsinkelserne. Trafikken på Mileparken oplever givet også større forsinkelser end beregnet, da 
krydset Mileparken/ Hørkær/ Lyskær ligger tæt på og kan påvirke afviklingen i krydset. 
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Bilag E Trafikgenering og forudsætninger for trafikmængde i år 2020 
 
I figur 68 fremgår det, hvilken arealanvendelse, der er i de enkelte områder, deres areal, turraten 
samt forventet trafikgenerering i form af hverdagsdøgntrafikken (HDT). 
 
Til beregning af de enkelte områders trafikgenering er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens tur-
rater. Miljøstyrelsens turrater er baseret på erfaringstal for forskellige typer bebyggelse og beliggen-
hed. Ud fra turrater for forskellige arealanvendelser, stationsnærhed og bystørrelse, regnes hverdags-
døgntrafikken. I flere af områderne er der antaget en forventet trafik på baggrund af en vurdering el-
ler erfaringstal fra lignende lokaliteter. For disse lokaliteter er HDT angivet med * i figur 68. 
 
AREALANVENDELSE OG TRAFIKGENERERING 

O
m

råd
e ID

 

Arealanvendelse 
 
 

Areal 
 

m2 

Bilture 
 

pr. 100 m2 

Antal 
boliger 

antal 

Bilture 
pr. bolig 

 

HDT 
 

mkt. 
1 Kulturelt formål 13.000    *400 
2 Industri 8.500 4,5   383 
3 Bolig   320 2,0 640 
4 Industri 19.500 4,5   878 
 Institution 1.500    *250 
5 Industri 18.500 4,5   833 
6 Industri 3.500 4,5   158 
7 Engroshandel 12.500 4,3   538 
 Kontor 3.000 4,6   138 
8 Kontor, stationsnært 22.500 3,9   878 
 Skole 34.500    *600 
9 Servicestation mm. 1.200    *2.700 
 Dagligvarebutik 1.200 90,0   1.080 
 Daginstitution 1.500 10,0   *150 
 Bolig   220 2,0 440 

10 Industri 20.000 4,5   900 
 Skole 9.000    *44 

11 Kontor 23.000 4,6   1.058 
 Industri 22.000 4,5   990 

12 Kontor 3.500 4,6   161 
 Industri 12.500 4,5   563 

13 Kontor 4.000 4,6   184 
 Engroshandel 4.000 4,3   172 
 Industri 4.000 4,5   180 

14 Kontor 4.500 4,6   207 
 Engroshandel 18.500 4,3   796 
 Industri 3.000 4,5   135 

15 Kontor 27.000 4,6   1.242 
16 Kulturelt formål 6.500    *100 
17 Kontor 4.500 4,6   207 
 Engroshandel 5.500 4,3   237 
 Industri 5.000 4,5   225 
 Genbrugsplads 250    *300 

18 Kolonihaver   385  *385 
 SUM     18.148 
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AREALANVENDELSE OG TRAFIKGENERERING 

O
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Areal 
 

m2 

Bilture 
 

pr. 100 m2 

Antal 
boliger 

antal 

Bilture 
pr. bolig 

 

HDT 
 

mkt. 
Områder uden for Erhvervskvarteret 

19 Kontor 8.000 4,6   368 
 Industri 30.000 4,5   1.350 

20 Industri 20.000 4,5   900 
21 Industri 17.000 4,5   765 
 SUM     3.383 

Figur 68 Opgørelse af arealanvendelse og forventet trafikgenerering for de enkelte områder jf. figur 17, hvor areal-
anvendelsen i område 9 er ændret. * angiver at hverdagsdøgntrafikken er vurderet. 

Samlet set forventes Erhvervskvarteret at generere 18.148 motorkøretøjer på et gennemsnitligt hver-
dagsdøgn uden for sommermånederne (juni, juli og august), hvilket er en stigning på mere en 1.000 
motorkøretøjer i forhold til år 2015 alene ved ændring i arealanvendelsen omkring Den Grønne Fat-
ning. Denne trafik skal afvikles på vejnettet i samt til og fra Erhvervskvarteret. Desuden forventes 
områderne 19, 20 og 21 (se figur 17) at generere mere end 3.000 motorkøretøjer, som delvist også 
skal afvikles på vejene i Erhvervskvarteret. 
 
Turraten for den nye daginstitution er antaget at være 10,0, hvilket er noget lavere end 29,9, som er 
angivet i Miljøstyrelsens turrater. Den lavere turrate vurderes, da det må forventes, at det primært er 
børn fra Den Grønne Fatning og Glødelampen, der kommer til at være brugere af daginstitutionen. 
Desuden har institutionen en stationsnær beliggenhed. 
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Bilag F Trafik i Erhvervskvarteret i år 2020 
 
I figur 69 er vist en oversigt over hverdagsdøgntrafikken (HDT), hverdagsmorgenspidstime og hver-
dagseftermiddagsspidstime for de enkelte områder i Erhvervskvarteret. For nogle områder er HDT 
vurderet. Spidstimeandelens størrelse er vurderet ud fra generelle erfaringsmæssige forholdstal for de 
forskellige anvendelsestyper. For de områder, hvor HDT er vurderet, er der ligeledes foretaget en vur-
dering af spidstimeandelen til det specifikke område. I forhold til år 2015 er det kun område 9, hvor 
der er sket en ændring i arealanvendelsen og dermed trafikgenereringen i de enkelte områder. 
 
Morgen- og eftermiddagsspidstimetrafikken er antaget ud fra en vurdering af, hvad de enkelte typer 
af arealanvendelse forventes at generere i morgen- og eftermiddagsspidstimen. 
 
TRAFIKGENERERING AF DE ENKELTE OMRÅDER I SPIDSTIMERNE 
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mkt. 
Andel af 

HDT mkt. 
Andel af 

HDT mkt. 
1 Kulturelt formål *400 0 % 0 20 % 80 
2 Industri 383 2 % 8 2 % 8 
3 Bolig 640 8 % 51 10 % 64 
4 Industri 878 2 % 18 2 % 18 
 Institution *250 10 % 25 10 % 25 
5 Industri 833 2 % 17 2 % 17 
6 Industri 158 2 % 3 2 % 3 
7 Engroshandel 538 4 % 22 4 % 22 
 Kontor 138 20 % 28 20 % 28 
8 Kontor, stationsnært 878 20 % 176 20 % 176 
 Skole *600 30 % 180 30 % 180 
9 Servicestation mm. *2.700 2 % 54 15 % 405 
 Dagligvarebutik 1.080 1 % 11 14 % 151 
 Daginstitution *150 20 % 30 20 % 30 
 Bolig 440 8 % 35 10 % 44 

10 Industri 900 2 % 18 2 % 18 
 Skole *44 80 % 35 30 % 13 

11 Kontor 1.058 20 % 212 20 % 212 
 Industri 990 2 % 20 2 % 20 

12 Kontor 161 20 % 32 20 % 32 
 Industri 563 2 % 11 2 % 11 
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TRAFIKGENERERING AF DE ENKELTE OMRÅDER I SPIDSTIMERNE 
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mkt. 
Andel af 

HDT mkt. 
Andel af 

HDT mkt. 
13 Kontor 184 20 % 37 20 % 37 
 Engroshandel 172 4 % 7 4 % 7 
 Industri 180 2 % 4 2 % 4 

14 Kontor 207 20 % 41 20 % 41 
 Engroshandel 796 4 % 32 4 % 32 
 Industri 135 2 % 3 2 % 3 

15 Kontor 1.242 20 % 248 20 % 248 
16 Kulturelt formål *100 0 % 0 15 % 15 
17 Kontor 207 20 % 41 20 % 41 
 Engroshandel 237 4 % 9 4 % 9 
 Industri 225 2 % 5 2 % 5 
 Genbrugsplads *300 5 % 15 20 % 60 

18 Kolonihaver *385 50 % 193 20 % 77 
 SUM 18.148  1.626  2.285 

Områder uden for Erhvervskvarteret 
19 Kontor 368 20 % 74 20 % 74 
 Industri 1.350 2 % 27 2 % 27 

20 Industri 900 2 % 18 2 % 18 
21 Industri 765 2 % 15 2 % 15 
 SUM 3.383  134  134 

Figur 69 Oversigt over hverdagsdøgntrafikken (HDT), hverdagsmorgenspidstime og hverdagseftermiddagsspids-
time. * angiver at hverdagsdøgntrafikken er vurderet.  
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Bilag G Kapacitetsvurderinger i kryds i år 2020 
 
I det følgende er trafikafviklingen i krydsene vurderet. Den vurderede trafikfordeling for personbiler er 
angivet på diagrammer under de enkelte kryds. I DanKap er krydsene deslige belastet af lastbiler/ 
busser, cyklister og fodgængere. Disse mængder er antaget, da der ikke foreligger tællinger herfor. 
Trafikken er ikke fremskrevet, da det vurderes primært at være ærindetrafik i området. 
 
Kapaciteten i krydsene vurderes på følgende parametre: 

• Belastningsgraden i de enkelte tilfarter evt. opdelt på svingbaner. Belastningsgraden angiver 
hvor meget af den mulige kapacitet, der anvendes. Belastningsgraden opgøres i %. 

• Middelforsinkelsen i de enkelte tilfarter evt. opdelt på svingbaner. Middelforsinkelsen angiver 
den gennemsnitlige tid et køretøj skal vente for at kunne passere krydset. Middelforsinkelsen 
opgøres i sek./kt. 

• Kølængden i de enkelte tilfarter evt. opdelt på svingbaner. Kølængden er den kritiske 
kølængde, der kan forventes i de 3 mest kritiske minutter af spidstimen. Kølængden angives 
som antal køretøjer i kø (kt). 

• Serviceniveau i de enkelte tilfarter evt. opdelt på svingbaner. Serviceniveauet er en anden 
måde at opgøre belastningsgrad og middelforsinkelsen. Serviceniveauet opgøres i intervallet 
A-F, hvor A er det bedste serviceniveau. 
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Kryds 1. Herlev Hovedgade/ Marielundvej 
 
Herlev Hovedgade/ Marielundvej er et trebenet signalreguleret kryds. Udgangspunktet er en krydsud-
formning som i år 2015. 
 
Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 70. 
 

 
Figur 70 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 71. 
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Herlev Hovedgade V 60 % 21 sek./kt 14 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Herlev Hovedgade V 
(højresvingende) 

81 % 49 sek./kt 11 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Herlev Hovedgade Ø 35 % 4 sek./kt 9 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Hovedgade Ø 
(venstresvingende) 

55 % 20 sek./kt 7 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej 
(højresvingende) 

32 % 14 sek./kt 6 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej 
(venstresvingende) 

45 % 30 sek./kt 7 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Figur 71 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Trafikafviklingen i krydset foregår med et blandet serviceniveau i de enkelte tilfarter i hverdagsmor-
genspidstimen. Det er særligt højresvingende fra Herlev Hovedgade V, der vil opleve nogen forsinkel-
se. Ligeudkørende på Herlev Hovedgade V og venstresvingende fra Marielundvej vil opleve en begyn-
dende forsinkelse. Etablering af Den Grønne Fatning vil belaste krydset yderligere, men mertrafikken 
fra Den Grønne Fatning vil ikke ændre afviklingen af trafikken i krydset markant. 
 
Der er i DanKap beregnet på en forsimplet udgave af signalprogrammet, hvorfor resultatet kun skal 
bruges som en indikation til, hvordan trafikafviklingen i krydset er. 
 
I forbindelse med etablering af Den Grønne Fatning bør der etableres forbedringer i krydset, for at til-
godese trafikanters behov fra Erhvervskvarteret og for at gøre krydset tilsvarende den trafik, der er. 
Se afsnit 8.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning 
af trafikafviklingen i krydset. 
 
Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 72. 
 

 
Figur 72 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 73. 
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Herlev Hovedgade V 59 % 19 sek./kt 14 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Hovedgade V 
(højresvingende) 

76 % 41 sek./kt 11 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Hovedgade Ø 48 % 9 sek./kt 13 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Hovedgade Ø 
(venstresvingende) 

53 % 29 sek./kt 5 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Marielundvej 
(højresvingende) 

49 % 17 sek./kt 9 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej 
(venstresvingende) 

56 % 27 sek./kt 10 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Figur 73 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et blandet serviceniveau i de enkelte tilfarter i hverdagsefter-
middagsspidstimen. Det er særligt højresvingende trafik fra Herlev Hovedgade V, der vil opleve en 
ringe forsinkelse. Ligeledes vil der være en begyndende forsinkelse for venstresvingende fra Herlev 
Hovedgade Ø og venstresvingende fra Marielundvej. Etablering af Den Grønne Fatning vil belaste 
krydset yderligere, men mertrafikken fra Den Grønne Fatning vil ikke ændre afviklingen af trafikken i 
krydset markant. 
 
Der er i DanKap beregnet på en forsimplet udgave af signalprogrammet, hvorfor resultatet kun skal 
bruges som en indikation til, hvordan trafikafviklingen i krydset er. 
 
I forbindelse med etablering af Den Grønne Fatning bør der etableres forbedringer i krydset, for at til-
godese trafikanters behov i samt til/fra Erhvervskvarteret. Desuden bør krydset indrettes i forhold til 
den trafik der er på det givne tidspunkt. Se afsnit 8.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i 
Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
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Kryds 2. Marielundvej/ Hørkær 
 
Marielundvej/ Hørkær er et firebenet signalreguleret kryds. Udgangspunktet er en krydsudformning 
som i år 2015. 
 
Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 74. 
 

 
Figur 74 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 75. 
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Marielundvej N 51 % 18 sek./kt 7 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Marielundvej N 
(højresvingende) 

14 % 10 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej S 43 % 18 sek./kt 7 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Ellekær 61 % 34 sek./kt 5 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Hørkær 63 % 29 sek./kt 7 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Figur 75 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Trafikafviklingen i krydset foregår med et acceptabelt serviceniveau på Marielundvej. På både Ellekær 
og Hørkær er der nogle forsinkelser. Den generelle trafikafvikling i krydset vurderes acceptabel for en 
spidstime, men den bliver forringet efter etablering af Den Grønne Fatning. Se afsnit 8.5 Anbefalinger 
til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i kryd-
set. 
 
Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 76. 
 

 

 
Figur 76 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

  



Bilag Trafikplan for Erhvervskvarteret 2015-2030 
 

Side 102 af 144 www.moe.dk 
 

Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 77. 
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Marielundvej N 64 % 18 sek./kt 9 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Marielundvej N 
(højresvingende) 

14 % 7 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej S 56 % 18 sek./kt 8 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Ellekær 85 % 73 sek./kt 6 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Hørkær 69 % 46 sek./kt 5 kt E 
(stor forsinkelse) 

Figur 77 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et acceptabelt serviceniveau på Marielundvej. På både Ellekær 
og Hørkær er der store forsinkelser. Den generelle trafikafvikling i krydset vurderes acceptabel for en 
spidstime, men den bliver forringet efter etablering af Den Grønne Fatning. Se afsnit 8.5 Anbefalinger 
til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i kryd-
set. 
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Kryds 5. Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 
 
Mileparken/ Hørkær/ Lyskær er et firebenet signalreguleret kryds. Udgangspunktet er en krydsud-
formning som i år 2015. 
 
Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 78. 
 

 
Figur 78 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 79. 
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Mileparken V 
(venstresvingende-ligeud) 

100 % 168 sek./kt 1 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Mileparken V 
(ligeud-højresvingende) 

48 % 16 sek./kt 7 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Mileparken Ø 
(venstresvingende) 

19 % 16 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Mileparken Ø 78 % 26 sek./kt 10 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Lyskær 13 % 14 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Lyskær 
(højresvingende) 

7 % 13 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Hørkær 27 % 14 sek./kt 4 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Hørkær 
(venstresvingende) 

31 % 15 sek./kt 4 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Figur 79 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et blandet serviceniveau i de enkelte tilfarter i hverdagsmor-
genspidstimen. Generelt er der begyndende forsinkelser i krydset i morgenspidstimen. Det vil for-
mentlig være venstresvingende og ligeudkørende trafik fra Mileparken V og trafik fra Mileparken Ø, 
der vil opleve forsinkelserne. Krydset aflastes mærkbart af den nye vejtilslutning til Herlev Ringvej 
(krydset Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse). Hvordan trafikken fordeler sig i de to kryds kan være 
svært at forudse og vil formentlig tage noget tid inden det har fundet et naturligt lejde. Over tid vil 
trafikanter tilpasse deres ruter efter trafikbelastning, hvorfor dette kryds kan aflastes yderligere, så 
længe der er kapacitet i det nye kryds. 
 
I forbindelse med etablering af Den Grønne Fatning bør der etableres forbedringer i krydset, for at til-
godese trafikanters behov i samt til/fra Erhvervskvarteret. Desuden bør krydset indrettes i forhold til 
den trafik der er på det givne tidspunkt. Se afsnit 8.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i 
Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
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Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 80. 
 

 
Figur 80 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 81. 
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Mileparken V 
(venstresvingende-ligeud) 

187 % 1.620 sek./kt 110 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Mileparken V 
(ligeud-højresvingende) 

66 % 20 sek./kt 9 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Mileparken Ø 
(venstresvingende) 

22 % 18 sek./kt 1 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Mileparken Ø 86 % 35 sek./kt 10 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Lyskær 32 % 17 sek./kt 4 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Lyskær 
(højresvingende) 

23 % 14 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Hørkær 30 % 14 sek./kt 5 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Hørkær 
(venstresvingende) 

56 % 22 sek./kt 7 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Figur 81 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et blandet serviceniveau i de enkelte tilfarter i hverdagsmor-
genspidstimen. Generelt er der mærkbare forsinkelser i krydset i eftermiddagsspidstimen og det er 
noget belastet. Det vil formentlig være trafik fra Mileparken og venstresvingende trafik fra Hørkær, 
der vil opleve forsinkelserne. Krydset aflastes mærkbart af den nye vejtilslutning til Herlev Ringvej 
(krydset Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse). Hvordan trafikken fordeler sig i de to kryds kan være 
svært at forudse og vil formentlig tage noget tid inden det har fundet et naturligt lejde. Over tid vil 
trafikanter tilpasse deres ruter efter trafikbelastning, hvorfor dette kryds kan aflastes yderligere, så 
længe der er kapacitet i det nye kryds. 
 
I forbindelse med etablering af Den Grønne Fatning bør der etableres forbedringer i krydset, for at til-
godese trafikanters behov i samt til/fra Erhvervskvarteret. Desuden bør krydset indrettes i forhold til 
den trafik der er på det givne tidspunkt. Se afsnit 8.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i 
Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
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Kryds 6. Herlev Ringvej/ Mileparken 
Herlev Ringvej/ Mileparken er et firebenet signalreguleret kryds. Udgangspunktet er en krydsudform-
ning som i år 2015. 
 
Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 82. 
 

 
Figur 82 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

  



Bilag Trafikplan for Erhvervskvarteret 2015-2030 
 

Side 108 af 144 www.moe.dk 
 

Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 83. 
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Mileparken 
(venstresvingende) 

50 % 48 sek./kt 6 kt E 
(stor forsinkelse) 

Mileparken 
(ligeudkørende) 

4 % 28 sek./kt 1 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Mileparken 
(højresvingende) 

26 % 16 sek./kt 5 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Kantatevej 
(venstresvingende) 

10 % 29 sek./kt 1 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Kantatevej 71 % 55 sek./kt 8 kt E 
(stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(venstresvingende) 

47 % 21 sek./kt 6 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeudkørende) 

65 % 22 sek./kt 17 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeud-højresvingende) 

89 % 49 sek./kt 20 kt E 
(storforsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(venstresvingende) 

20 % 18 sek./kt 4 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(ligeudkørende) 

63 % 21 sek./kt 17 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(højresvingende) 

49 % 27 sek./kt 8 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Figur 83 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med større forsinkelser i hverdagsmorgenspidstimen og krydset er 
generelt belastet. Krydset aflastes af den nye vejtilslutning til Herlev Ringvej (krydset Herlev Ringvej/ 
Lyskærs forlængelse). Hvordan trafikken fordeles i krydsene kan være svært at forudse og det vil 
formentlig tage noget tid inden det har fundet et naturligt lejde. Over tid vil trafikanter tilpasse deres 
ruter efter trafikbelastning, hvorfor dette kryds kan aflastes yderligere, så længe der er kapacitet i det 
nye kryds. 
 
I forbindelse med etablering af Den Grønne Fatning bør der etableres forbedringer i krydset, for at til-
godese trafikanters behov i samt til/fra Erhvervskvarteret. Desuden bør krydset indrettes i forhold til 
den trafik der er på det givne tidspunkt. Se afsnit 8.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i 
Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
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Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 84. 
 

 
Figur 84 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 85. 
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Mileparken 
(venstresvingende) 

28 % 25 sek./kt 5 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Mileparken 
(ligeudkørende) 

5 % 17 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Mileparken 
(højresvingende) 

25 % 11 sek./kt 5 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Kantatevej 
(venstresvingende) 

9 % 19 sek./kt 1 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Kantatevej 18 % 24 sek./kt 4 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(venstresvingende) 

62 % 45 sek./kt 7 kt E 
(stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeudkørende) 

76 % 36 sek./kt 17 kt E 
(stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeud-højresvingende) 

128 % 568 sek./kt 95 kt F 
(meget storforsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(venstresvingende) 

51 % 37 sek./kt 6 kt E 
(stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(ligeudkørende) 

88 % 49 sek./kt 20 kt E 
(stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(højresvingende) 

99 % 136 sek./kt 12 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Figur 85 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med større forsinkelser i hverdagseftermiddagsspidstimen og kryds-
et er generelt meget belastet. Krydset aflastes af den nye vejtilslutning til Herlev Ringvej (krydset 
Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse). Hvordan trafikken fordeles i krydsene kan være svært at forud-
se og vil formentlig tage noget tid inden det har fundet et naturligt lejde. Over tid vil trafikanter tilpas-
se deres ruter efter trafikbelastning, hvorfor dette kryds kan aflastes yderligere, så længe der er ka-
pacitet i det nye kryds. 
 
I forbindelse med etablering af Den Grønne Fatning bør der etableres forbedringer i krydset, for at til-
godese trafikanters behov i samt til/fra Erhvervskvarteret. Desuden bør krydset indrettes i forhold til 
den trafik der er på det givne tidspunkt. Se afsnit 8.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i 
Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
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Kryds 7. Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse 
Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse er et trebenet signalreguleret kryds. Udgangspunktet er en 
krydsudformning med en venstresvingsbane og en højresvingsbane på Lyskærs forlængelse samt en 
venstresvingsbane fra Herlev Ringvej S og en højresvingsbane fra Herlev Ringvej N. 
 
Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 86. 
 

 
Figur 86 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 87. 
 

TRAFIKBELASTNING I KRYDS 
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Herlev Ringvej N 
(ligeudkørende) 

37 % 2 sek./kt 9 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(højresvingende) 

12 % 1 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(venstresvingende) 

20 % 4 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeudkørende) 

41 % 2 sek./kt 10 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Lyskærs forlængelse 
(venstresvingende) 

16 % 41 sek./kt 1 kt E 
(stor forsinkelse) 

Lyskærs forlængelse 
(højresvingende) 

36 % 55 sek./kt 1 kt E 
(stor forsinkelse) 

Figur 87 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår uden problemer i hverdagsmorgenspidstimen og krydset er generelt 
kun let belastet. I DanKap er der regnet med en omløbstid på 90 sekunder i krydset svarende til om-
løbstiden i krydset Herlev Ringvej/ Mileparken. Krydset vil formentlig blive trafikstyret og kan derved 
optimeres. Idet krydset Herlev Ringvej/ Mileparken stadig synes belastet og dette kryds ikke er udnyt-
tet fuldt ud, kan det forventes, at der vil flytte yderligere trafik ned i det nye kryds. Se afsnit 8.5 An-
befalinger til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafvik-
lingen i krydset. 
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Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 88. 
 

 
Figur 88 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 89. 
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Herlev Ringvej N 
(ligeudkørende) 

36 % 2 sek./kt 9 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(højresvingende) 

13 % 2 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(venstresvingende) 

19 % 6 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeudkørende) 

36 % 2 sek./kt 9 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Lyskærs forlængelse 
(venstresvingende) 

28 % 38 sek./kt 4 kt E 
(stor forsinkelse) 

Lyskærs forlængelse 
(højresvingende) 

61 % 58 sek./kt 6 kt E 
(stor forsinkelse) 

Figur 89 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår uden problemer i hverdagseftermiddagsspidstimen og krydset er 
generelt kun let belastet. I DanKap er der regnet med en omløbstid på 90 sekunder i krydset svarende 
til omløbstiden i krydset Herlev Ringvej/ Mileparken. Krydset vil formentlig blive trafikstyret og kan 
derved optimeres. Idet krydset Herlev Ringvej/ Mileparken stadig synes belastet og dette kryds ikke 
er udnyttet fuldt ud, kan det forventes, at der vil flytte yderligere trafik ned i det nye kryds. Se afsnit 
8.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af tra-
fikafviklingen i krydset. 
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Bilag H Trafikgenerering og forudsætninger for trafikmængde i år 2030 
 
I figur 90 fremgår det, hvilken arealanvendelse, der er i de enkelte områder, deres areal, turraten 
samt forventet trafikgenerering i form af hverdagsdøgntrafikken (HDT). 
 
Til beregning af de enkelte områders trafikgenering er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens tur-
rater. Miljøstyrelsens turrater er baseret på erfaringstal for forskellige typer bebyggelse og beliggen-
hed. Ud fra turrater for forskellige arealanvendelser, stationsnærhed og bystørrelse, regnes hverdags-
døgntrafikken. I flere af områderne er der antaget en forventet trafik på baggrund af en vurdering el-
ler erfaringstal fra lignende lokaliteter. For disse lokaliteter er HDT angivet med * i figur 90. 
 
AREALANVENDELSE OG TRAFIKGENERERING 

O
m

råd
e ID

 

Arealanvendelse 
 
 

Areal 
 

m2 

Bilture 
 

pr. 100 m2 

Antal 
boliger 

antal 

Bilture 
pr. bolig 

 

HDT 
 

mkt. 
1 Kulturelt formål 13.000    *400 
 Kontor 7.000 4,6   322 
2 Bolig   220 2,0 440 
3 Bolig   320 2,0 640 
4 Industri 19.500 4,5   878 
 Institution 1.500    *250 
5 Industri 15.000 4,5   675 
 Kontor 10.000 4,6   460 
6 Bolig   180 2,0 360 
7 Engroshandel 12.500 4,3   538 
 Kontor 3.000 4,6   138 
8 Kontor, stationsnært 37.000 3,9   1.443 
 Skole 20.000    *600 
9 Servicestation mm. 1.200    *2.700 
 Dagligvarebutik 1.200 90,0   1.080 
 Daginstitution 1.500 10,0   *150 
 Bolig   220 2,0 440 

10 Industri 20.000 4,5   900 
 Skole 9.000    *44 

11 Kontor 55.000 4,6   2.530 
 Bolig   450 2,0 900 

12 Kontor 20.000 3,9   780 
13 Kontor 12.000 3,9   468 
 Industri 6.000 4,5   270 

14 Kontor 10.000 3,9   390 
 Engroshandel 20.000 4,3   860 

15 Kontor 27.000 3,9   1.053 
16 Kulturelt formål 6.500    *100 
17 Kontor 30.000 3,9   1.170 
18 Kolonihaver   385  *385 
 SUM     21.363 
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AREALANVENDELSE OG TRAFIKGENERERING 
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Antal 
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Bilture 
pr. bolig 

 

HDT 
 

mkt. 
Områder uden for Erhvervskvarteret 

19 Kontor 8.000 4,6   368 
 Industri 30.000 4,5   1.350 

20 Industri 20.000 4,5   900 
21 Industri 17.000 4,5   765 
 SUM     3.383 

Figur 90 Opgørelse af arealanvendelse og forventet trafikgenerering for de enkelte områder. * angiver at hver-
dagsdøgntrafikken er vurderet. 

Samlet set forventes Erhvervskvarteret at generere 21.363 motorkøretøjer på et gennemsnitligt hver-
dagsdøgn uden for sommermånederne (juni, juli og august), hvilket er en stigning på mere end 4.300 
motorkøretøjer i forhold til år 2015 og en stigning på 3.200 motorkøretøjer alene ved ændring i areal-
anvendelsen omkring Den Grønne Fatning. Denne trafik skal afvikles på vejnettet i samt til og fra Er-
hvervskvarteret. Desuden forventes områderne 19, 20 og 21 (se figur 17) at generere mere end 
3.000 motorkøretøjer, som delvist også skal afvikles på vejene i Erhvervskvarteret. 
 
Stigningen i den forventede trafik i området sker uanset, der dannes flere stationsnærer kontorer i Er-
hvervskvarteret efter letbanen tages i drift. 
  
Turraten for den nye daginstitution er antaget at være 10,0, hvilket er noget lavere end 29,9, som er 
angivet i Miljøstyrelsens turrater. Den lavere turrate vurderes, da det må forventes, at det primært er 
børn fra Den Grønne Fatning og Glødelampen, der kommer til at være brugere af daginstitutionen. 
Desuden har institutionen en stationsnær beliggenhed. 
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Bilag I Trafik i Erhvervskvarteret i år 2030 
 
I figur 91 er vist en oversigt over hverdagsdøgntrafikken (HDT), hverdagsmorgenspidstime og hver-
dagseftermiddagsspidstime for de enkelte områder i Erhvervskvarteret. For nogle områder er HDT 
vurderet. Spidstimeandelens størrelse er vurderet ud fra generelle erfaringsmæssige forholdstal for de 
forskellige anvendelsestyper. For de områder, hvor HDT er vurderet, er der ligeledes foretaget en vur-
dering af spidstimeandelen til det specifikke område. 
 
Morgen- og eftermiddagsspidstimetrafikken er antaget ud fra en vurdering af, hvad de enkelte typer 
af arealanvendelse forventes at generere i morgen- og eftermiddagsspidstimen. 
 
TRAFIKGENERERING AF DE ENKELTE OMRÅDER I SPIDSTIMERNE 
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mkt. 
Andel af 

HDT mkt. 
Andel af 

HDT mkt. 
1 Kulturelt formål *400 0 % 0 20 % 80 
2 Bolig 440 8 % 35 10 % 44 
3 Bolig 640 8 % 51 10 % 64 
4 Industri 878 2 % 18 2 % 18 
 Institution *250 10 % 25 10 % 25 
5 Industri 675 2 % 14 2 % 14 
 Kontor 460 20 % 92 20 % 92 
6 Bolig 360 8 % 29 10 % 36 
7 Engroshandel 538 4 % 22 4 % 22 
 Kontor 138 20 % 28 20 % 28 
8 Kontor 1.443 20 % 289 20 % 289 
 Skole *600 30 % 180 30 % 180 
9 Servicestation mm. *2.700 2 % 54 15 % 405 
 Dagligvarebutik 2.160 1 % 22 14 % 302 
 Daginstitution *150 20 % 30 20 % 30 
 Bolig 440 8 % 35 10 % 44 

10 Industri 900 2 % 18 2 % 18 
 Skole *44 80 % 35 30 % 13 

11 Kontor 2.530 20 % 506 20 % 506 
 Bolig 900 8 % 72 10 % 90 

12 Kontor 780 20 % 156 20 % 156 
13 Kontor 468 20 % 94 20 % 94 
 Industri 270 2 % 5 2 % 5 
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TRAFIKGENERERING AF DE ENKELTE OMRÅDER I SPIDSTIMERNE 
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mkt. 
Andel af 

HDT mkt. 
Andel af 

HDT mkt. 
14 Kontor 390 20 % 78 20 % 78 
 Engroshandel 860 4 % 34 4 % 34 

15 Kontor 1.053 20 % 211 20 % 211 
16 Kulturelt formål *100 0 % 0 15 % 15 
17 Kontor 1.170 20 % 234 20 % 234 
18 Kolonihaver *385 50 % 193 20 % 77 
 SUM 21.363  2.611  3.116 

Områder uden for Erhvervskvarteret 
19 Kontor 368 20 % 74 20 % 74 
 Industri 1.350 2 % 27 2 % 27 

20 Industri 900 2 % 18 2 % 18 
21 Industri 765 2 % 15 2 % 15 
 SUM 3.383  134  134 

Figur 91 Oversigt over hverdagsdøgntrafikken (HDT), hverdagsmorgenspidstime og hverdagseftermiddagsspids-
time. * angiver at hverdagsdøgntrafikken er vurderet.  
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Bilag J Kapacitetsvurderinger i kryds i år 2030 
I det følgende er trafikafviklingen i krydsene vurderet. Den vurderede trafikfordeling for personbiler er 
angivet på diagrammer under de enkelte kryds. I DanKap er krydsene deslige belastet af lastbi-
ler/busser, cyklister og fodgængere. Disse mængder er antaget, da der ikke foreligger tællinger herfor 
og trafikmønstre generelt vil ændres ved omdannelse af Erhvervskvarteret og letbanens drift. Trafik-
ken er ikke fremskrevet, da det vurderes primært at være ærindetrafik i området. Det forventede fald 
i trafikken på Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej i forbindelse med etableringen af letbanen inddra-
ges. 
 
Kapaciteten i krydsene vurderes på følgende parametre: 

• Belastningsgraden i de enkelte tilfarter evt. opdelt på svingbaner. Belastningsgraden angiver 
hvor meget af den mulige kapacitet, der anvendes. Belastningsgraden opgøres i %. 

• Middelforsinkelsen i de enkelte tilfarter evt. opdelt på svingbaner. Middelforsinkelsen angiver 
den gennemsnitlige tid et køretøj skal vente for at kunne passere krydset. Middelforsinkelsen 
opgøres i sek./kt. 

• Kølængden i de enkelte tilfarter evt. opdelt på svingbaner. Kølængden er den kritiske 
kølængde, der kan forventes i de 3 mest kritiske minutter af spidstimen. Kølængden angives 
som antal køretøjer i kø (kt). 

• Serviceniveau i de enkelte tilfarter evt. opdelt på svingbaner. Serviceniveauet er en anden 
måde at opgøre belastningsgrad og middelforsinkelsen. Serviceniveauet opgøres i intervallet 
A-F, hvor A er det bedste serviceniveau. 
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Kryds 1. Herlev Hovedgade/ Marielundvej 
 
Herlev Hovedgade/ Marielundvej er et trebenet signalreguleret kryds. Udgangspunktet er en krydsud-
formning som i år 2015. 
 
Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 92. 
 

 
Figur 92 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 93. 
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Herlev Hovedgade V 59 % 21 sek./kt 14 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Herlev Hovedgade V 
(højresvingende) 

96 % 96 sek./kt 13 kt E 
(store forsinkelse) 

Herlev Hovedgade Ø 36 % 4 sek./kt 9 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Hovedgade Ø 
(venstresvingende) 

57 % 25 sek./kt 7 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Marielundvej 
(højresvingende) 

34 % 14 sek./kt 6 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej 
(venstresvingende) 

65 % 36 sek./kt 10 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Figur 93 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Trafikafviklingen i krydset foregår med et blandet serviceniveau i de enkelte tilfarter i hverdagsmor-
genspidstimen. Det er særligt højresvingende fra Herlev Hovedgade V, der oplever store forsinkelser. 
Desuden kan forventes ringe forsinkelse for venstresvingende fra Marielundvej. Ligeudkørende på Her-
lev Hovedgade V og venstresvingende på Herlev Hovedgade Ø forventes at opleve en begyndende for-
sinkelse. En omdannelse af Erhvervskvarteret vil belaste krydset yderligere – særligt i spidstimerne. 
 
Der er i DanKap beregnet på en forsimplet udgave af signalprogrammet, hvorfor resultatet kun skal 
bruges som en indikation til, hvordan trafikafviklingen i krydset er. 
 
I forbindelse med omdannelse af Erhvervskvarteret bør der etableres forbedringer i krydset, for at til-
godese trafikanters behov i samt til/fra Erhvervskvarteret. Desuden bør krydset indrettes i forhold til 
den trafik der er på det givne tidspunkt. Se afsnit 9.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i 
Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
 
Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 94. 
 

 
Figur 94 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 95. 
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Herlev Hovedgade V 59 % 19 sek./kt 14 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Hovedgade V 
(højresvingende) 

103 % 159 sek./kt 24 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Herlev Hovedgade Ø 48 % 9 sek./kt 13 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Hovedgade Ø 
(venstresvingende) 

59 % 41 sek./kt 5 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Marielundvej 
(højresvingende) 

75 % 28 sek./kt 13 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Marielundvej 
(venstresvingende) 

85 % 44 sek./kt 15 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Figur 95 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med en generel høj belastning i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
Højresvingende trafik fra Herlev Hovedgade V har svær ved at blive afviklet. Desuden forventes nogen 
forsinkelse for venstresvingende fra Marielundvej. Højresvingende fra Marielundvej og venstresving-
ende trafik fra Herlev Hovedgade Ø forventes en ringe forsinkelse. Mertrafikken i forbindelse med om-
dannelse af Erhvervskvarteret vil kræve vil belaste krydset betydelig og det vil være svært at afvikle 
trafikken på et acceptabelt niveau med de eksisterende forhold i krydset i eftermiddagsspidstimen. 
 
Der er i DanKap beregnet på en forsimplet udgave af signalprogrammet, hvorfor resultatet kun skal 
bruges som en indikation til, hvordan trafikafviklingen i krydset er. 
 
I forbindelse med omdannelse af Erhvervskvarteret bør der etableres forbedringer i krydset, for at til-
godese trafikanters behov i samt til/fra Erhvervskvarteret. Desuden bør krydset indrettes i forhold til 
den trafik der er på det givne tidspunkt. Se afsnit 9.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i 
Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
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Kryds 2. Marielundvej/ Hørkær 
 
Marielundvej/ Hørkær er et firebenet signalreguleret kryds. Udgangspunktet er en krydsudformning 
som i år 2015. 
 
Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 96. 
 

 
Figur 96 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 97. 
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Marielundvej N 73 % 18 sek./kt 11 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Marielundvej N 
(højresvingende) 

14 % 7 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej S 47 % 20 sek./kt 7 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Ellekær 128 % 591 sek./kt 33 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Hørkær 106 % 230 sek./kt 18 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Figur 97 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Trafikafviklingen i krydset forringes betydeligt ved omdannelse af Erhvervskvarteret. Særligt på Hør-
kær, Ellekær og Marielundvej N forringes trafikafviklingen grundet den stigende trafikudveksling mel-
lem Marielundvej N og Hørkær.  
 
I forbindelse med omdannelse af Erhvervskvarteret bør der etableres forbedringer i krydset, for at til-
godese trafikanters behov i samt til/fra Erhvervskvarteret. Desuden bør krydset indrettes i forhold til 
den trafik der er på det givne tidspunkt. Se afsnit 9.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i 
Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
 
Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 98. 
 

 
Figur 98 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 99. 
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Marielundvej N 97 % 67 sek./kt 15 kt E 
(stor forsinkelse) 

Marielundvej N 
(højresvingende) 

15 % 6 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej S 94 % 74 sek./kt 10 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Ellekær 153 % 1.014 sek./kt 68 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Hørkær 130 % 634 sek./kt 39 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Figur 99 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset forringes betydeligt ved omdannelse af Erhvervskvarteret. Særligt på Hør-
kær, Ellekær og Marielundvej N forringes trafikafviklingen grundet den stigende trafikudveksling mel-
lem Marielundvej N og Hørkær.  
 
I forbindelse med omdannelse af Erhvervskvarteret bør der etableres forbedringer i krydset, for at til-
godese trafikanters behov i samt til/fra Erhvervskvarteret. Desuden bør krydset indrettes i forhold til 
den trafik der er på det givne tidspunkt. Se afsnit 9.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i 
Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
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Kryds 3. Mileparken/ Marielundvej 
 
Mileparken/ Marielundvej er et firebenet signalreguleret kryds. Krydset er et større kryds i Erhvervs-
kvarteret mod vest. De to trafikveje i krydset skærer hinanden i dette punkt. 
 
Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 100. 
 

 
Figur 100 Trafikfordeling (motortrafik) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 101. 
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Mileparken V 
(venstresvingende) 

37 % 29 sek./kt 4 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Mileparken V 70 % 29 sek./kt 10 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Mileparken Ø 
(venstresvingende) 

19 % 24 sek./kt 1 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Mileparken Ø 82 % 39 sek./kt 11 kt E 
(stor forsinkelse) 

Marielundvej S 19 % 16 sek./kt 3 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Marielundvej N 49 % 14 sek./kt 7 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Figur 101 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med nogen forsinkelse i hverdagsmorgenspidstimen. De største be-
lastninger i krydset er på Mileparken. Trafikafviklingen vurderes acceptabel for en spidstime. 
 
Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 102. 
 

 
Figur 102 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 103. 
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Mileparken V 
(venstresvingende) 

87 % 89 sek./kt 6 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Mileparken V 76 % 32 sek./kt 10 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Mileparken Ø 
(venstresvingende) 

27 % 26 sek./kt 1 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Mileparken Ø 104 % 151 sek./kt 26 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Marielundvej S 48 % 23 sek./kt 6 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Marielundvej N 65 % 21 sek./kt 97 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Figur 103 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med nogen forsinkelse i hverdagseftermiddagsspidstimen. De stør-
ste belastninger i krydset er på Mileparken, hvor der vil opleves meget store forsinkelser. Det er spe-
cielt trafikken fra Mileparken Ø, der har svært ved at blive afviklet. Desuden forventes der stor 
kølængde på Marielundvej N, der hæmmer trafikafviklingen i øvrige kryds langs Marielundvej. 
 
I forbindelse med omdannelse af Erhvervskvarteret bør der etableres forbedringer i krydset, for at til-
godese trafikanters behov i samt til/fra Erhvervskvarteret. Desuden bør krydset indrettes i forhold til 
den trafik der er på det givne tidspunkt. Se afsnit 9.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i 
Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
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Kryds 4. Marielundvej/ Lyskær 
 
Marielundvej/ Lyskær er et firbenet vigepligtsreguleret kryds. Den primære retning af Marielundvej. 
Det vestlige ben i krydset er indkørslen til KTS. 
 
Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 104. 
 

 
Figur 104 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 105. 
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Marielundvej N 7 % 5 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej S 11 % 4 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Lyskær 23 % 6 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

KTS 1 % 6 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Figur 105 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Trafikafviklingen i krydset foregår med et højt serviceniveau uden forsinkelser i hverdagsmorgenspids-
timen. De enkelte tilfarter er kun belastet i ringe grad. 
 
Der vurderes ikke behov for ændringer i krydset. 
 
Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 106. 
 

 
Figur 106 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 107. 
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Marielundvej N 6 % 6 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Marielundvej S 19 % 4 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Lyskær 27 % 6 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

KTS 2 % 7 sek./kt 1 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Figur 107 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med et højt serviceniveau uden forsinkelser i hverdagseftermid-
dagsspidstimen. De enkelte tilfarter er kun belastet i ringe grad. 
 
Der vurderes ikke behov for ændringer i krydset. 
 
  



Bilag Trafikplan for Erhvervskvarteret 2015-2030 
 

Side 132 af 144 www.moe.dk 
 

Kryds 5. Mileparken/ Hørkær/ Lyskær 
 
Mileparken/ Hørkær/ Lyskær er et firebenet signalreguleret kryds. Udgangspunktet er en krydsud-
formning som i år 2015. 
 
Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 108. 
 

 
Figur 108 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 109. 
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Mileparken V 
(venstresvingende-ligeud) 

646 % 9.943 sek./kt 127 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Mileparken V 
(ligeud-højresvingende) 

49 % 17 sek./kt 7 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Mileparken Ø 
(venstresvingende) 

42 % 19 sek./kt 5 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Mileparken Ø 108 % 194 sek./kt 34 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Lyskær 17 % 16 sek./kt 1 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Lyskær 
(højresvingende) 

39 % 17 sek./kt 5 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Hørkær 38 % 16 sek./kt 5 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Hørkær 
(venstresvingende) 

70 % 31 sek./kt 8 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Figur 109 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset bryder sammen i hverdagsmorgenspidstimen. Trafikken på Mileparken kan 
ikke afvikles på et acceptabelt niveau og trafikken vil på Mileparken fra begge retninger stuve op i na-
boliggende kryds. Umiddelbart afvikles trafikken på både Hørkær og Lyskær på et acceptabelt niveau, 
men når trafikken ikke kan afvikles på Mileparken, vil det være hele krydset, der er berørt af de store 
afviklingsproblemer på Mileparken. Afviklingsproblemerne i krydset vil betyde, at trafikanter finde al-
ternative ruter og flere vil benytte sig af krydset Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse til og fra Er-
hvervskvarteret, så længe der er kapacitet i dette kryds.  
 
Det i sig selv vil ikke være tilstrækkeligt til at opnå et acceptabelt serviceniveau i krydset, hvorfor der 
bør etableres forbedringer i krydset, for at tilgodese trafikanters behov i samt til/fra Erhvervskvarte-
ret. Desuden bør krydset indrettes i forhold til den trafik der er på det givne tidspunkt. Se afsnit 9.5 
Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikaf-
viklingen i krydset. 
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Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 110. 
 

 
Figur 110 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 111. 
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Mileparken V 
(venstresvingende-ligeud) 

48 % 15 sek./kt 5 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Mileparken V 
(ligeud-højresvingende) 

60 % 19 sek./kt 8 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Mileparken Ø 
(venstresvingende) 

61 % 26 sek./kt 6 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Mileparken Ø 131 % 580 sek./kt 156 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Lyskær 47 % 23 sek./kt 4 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Lyskær 
(højresvingende) 

79 % 32 sek./kt 9 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Hørkær 47 % 17 sek./kt 6 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Hørkær 
(venstresvingende) 

164 % 1.207 sek./kt 126 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Figur 111 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset bryder sammen i hverdagseftermiddagsspidstimen. Trafikken på Mileparken 
Ø og Hørkær kan ikke afvikles på et acceptabelt niveau. Umiddelbart afvikles trafikken på både 
Lyskær og Mileparken V på et acceptabelt niveau. Afviklingsproblemerne i krydset vil betyde, at trafi-
kanter finde alternative ruter og flere vil benytte sig af krydset Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse til 
og fra Erhvervskvarteret, så længe der er kapacitet i dette kryds. Det i sig selv vil ikke være tilstræk-
keligt til at opnå et acceptabelt serviceniveau i krydset, hvorfor der bør etableres forbedringer i kryd-
set, for at tilgodese trafikanters behov i samt til/fra Erhvervskvarteret. Desuden bør krydset indrettes 
i forhold til den trafik der er på det givne tidspunkt. Se afsnit 9.5 Anbefalinger til forbedring af trafik-
afviklingen i Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
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Kryds 6. Herlev Ringvej/ Mileparken 
 
Herlev Ringvej/ Mileparken er et firebenet signalreguleret kryds. Udgangspunktet er en krydsudform-
ning som i år 2015. 
 
Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 112. 
 

 
Figur 112 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 113. 
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Mileparken 
(venstresvingende) 

108 % 273 sek./kt 21 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Mileparken 
(ligeudkørende) 

18 % 29 sek./kt 4 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Mileparken 
(højresvingende) 

45 % 21 sek./kt 9 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Kantatevej 
(venstresvingende) 

15 % 30 sek./kt 1 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Kantatevej 101 % 186 sek./kt 10 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(venstresvingende) 

57 % 21 sek./kt 8 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeudkørende) 

57 % 19 sek./kt 15 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeud-højresvingende) 

83 % 43 sek./kt 18 kt E 
(storforsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(venstresvingende) 

19 % 15 sek./kt 4 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(ligeudkørende) 

54 % 19 sek./kt 14 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(højresvingende) 

63 % 33 sek./kt 11 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Figur 113 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med større forsinkelser i hverdagsmorgenspidstimen og krydset er 
generelt belastet. Det er særligt trafikken fra Mileparken og Kantatevej, der har svært ved at blive af-
viklet med de eksisterende forhold. Krydset aflastes af den nye vejtilslutning til Herlev Ringvej (kryd-
set Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse). Hvordan trafikken fordeler i krydsene kan være svært at 
forudse og vil formentlig tage noget tid inden det har fundet et naturligt lejde. Over tid vil trafikanter 
tilpasse deres ruter efter trafikbelastning, hvorfor dette kryds kan aflastes yderligere, så længe der er 
kapacitet i det nye kryds. Det vurderes dog ikke tilstrækkeligt til at trafikken afvikles på et acceptabelt 
niveau. Der bør etableres forbedringer i krydset, for at tilgodese trafikanters behov i samt til/fra Er-
hvervskvarteret. Desuden bør krydset indrettes i forhold til den trafik der er på det givne tidspunkt. 
Se afsnit 9.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvarteret for tiltag til afhjælpning 
af trafikafviklingen i krydset. 
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Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 114. 
 

 
Figur 114 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 115. 
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Mileparken 
(venstresvingende) 

60 % 34 sek./kt 10 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Mileparken 
(ligeudkørende) 

14 % 18 sek./kt 5 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Mileparken 
(højresvingende) 

47 % 16 sek./kt 9 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Kantatevej 
(venstresvingende) 

10 % 19 sek./kt 1 kt C 
(ringe forsinkelse) 

Kantatevej 28 % 27 sek./kt 6 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(venstresvingende) 

62 % 45 sek./kt 7 kt E 
(stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeudkørende) 

79 % 38 sek./kt 18 kt E 
(stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeud-højresvingende) 

147 % 908 sek./kt 161 kt F 
(meget storforsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(venstresvingende) 

41 % 35 sek./kt 5 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(ligeudkørende) 

63 % 30 sek./kt 14 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(højresvingende) 

188 % 1.630 sek./kt >170 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Figur 115 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med større forsinkelser i hverdagseftermiddagsspidstimen og kryd-
set er generelt belastet. Det er særligt trafikken fra Herlev Ringvej, der har svært ved at blive afviklet 
med de eksisterende forhold. Desuden vil afviklingen også være udfordret af det naboliggende kryds 
Mileparken/ Hørkær/ Lyskær og svingbanernes længde. Krydset aflastes af den nye vejtilslutning til 
Herlev Ringvej (krydset Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse). Hvordan trafikken fordeler i krydsene 
kan være svært at forudse og vil formentlig tage noget tid inden det har fundet et naturligt lejde. Over 
tid vil trafikanter tilpasse deres ruter efter trafikbelastning, hvorfor dette kryds kan aflastes yderligere, 
så længe der er kapacitet i det nye kryds. Det vurderes dog ikke tilstrækkeligt til at trafikken afvikles 
på et acceptabelt niveau. Der bør etableres forbedringer i krydset, for at tilgodese trafikanters behov i 
samt til/fra Erhvervskvarteret. Desuden bør krydset indrettes i forhold til den trafik der er på det givne 
tidspunkt. Se afsnit 9.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvarteret for tiltag til 
afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
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Kryds 7. Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse 
 
Herlev Ringvej/ Lyskærs forlængelse er et trebenet signalreguleret kryds. Udgangspunktet er en 
krydsudformning med en venstresvingsbane og en højresvingsbane på Lyskærs forlængelse samt en 
venstresvingsbane fra Herlev Ringvej S og en højresvingsbane fra Herlev Ringvej N. 
 
Hverdagsmorgenspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagsmorgenspidstime vurderes at for-
dele sig som angivet på figur 116. 
 

 
Figur 116 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 117. 
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Herlev Ringvej N 
(ligeudkørende) 

40 % 6 sek./kt 11 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(højresvingende) 

35 % 9 sek./kt 7 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(venstresvingende) 

113 % 312 sek./kt 40 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeudkørende) 

47 % 7 sek./kt 13 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Lyskærs forlængelse 
(venstresvingende) 

25 % 29 sek./kt 5 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Lyskærs forlængelse 
(højresvingende) 

82 % 63 sek./kt 10 kt E 
(stor forsinkelse) 

Figur 117 Trafikbelastning i krydset i hverdagsmorgenspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med nogle forsinkelser i hverdagsmorgenspidstimen. Krydset har 
særligt svært ved at afvikle venstresvingende trafik fra Herlev Ringvej S og de højresvingende fra 
Lyskærs forlængelse. 
 
I DanKap er der regnet med en omløbstid på 90 sekunder i krydset svarende til omløbstiden i krydset 
Herlev Ringvej/ Mileparken. Krydset vil formentlig blive trafikstyret og kan derved optimeres. Idet 
krydset Herlev Ringvej/ Mileparken stadig synes belastet kan det forventes, at der vil flytte yderligere 
trafik ned i det nye kryds. Se afsnit 9.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvar-
teret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
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Hverdagseftermiddagsspidstimen 
Trafikfordeling af personbiler i krydset i en gennemsnitlig hverdagseftermiddagsspidstime vurderes at 
fordele sig som angivet på figur 118. 
 

 
Figur 118 Trafikfordeling (personbiler) i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 
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Resultatet af trafikbelastningen i krydset fremgår af figur 119. 
 

TRAFIKBELASTNING I KRYDS 
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Herlev Ringvej N 
(ligeudkørende) 

47 % 9 sek./kt 13 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Herlev Ringvej N 
(højresvingende) 

41 % 13 sek./kt 8 kt B 
(begyndende forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(venstresvingende) 

163 % 1.191 sek./kt 128 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Herlev Ringvej S 
(ligeudkørende) 

54 % 10 sek./kt 16 kt A 
(næsten ingen forsinkelse) 

Lyskærs forlængelse 
(venstresvingende) 

42 % 29 sek./kt 8 kt D 
(nogen forsinkelse) 

Lyskærs forlængelse 
(højresvingende) 

94 % 90 sek./kt 14 kt F 
(meget stor forsinkelse) 

Figur 119 Trafikbelastning i krydset i hverdagseftermiddagsspidstimen. 

Trafikafviklingen i krydset foregår med nogle forsinkelser i hverdagseftermiddagsspidstimen. Krydset 
har særligt svært ved at afvikle venstresvingende trafik fra Herlev Ringvej S og de højresvingende fra 
Lyskærs forlængelse. 
 
I DanKap er der regnet med en omløbstid på 90 sekunder i krydset svarende til omløbstiden i krydset 
Herlev Ringvej/ Mileparken. Krydset vil formentlig blive trafikstyret og kan derved optimeres. Idet 
krydset Herlev Ringvej/ Mileparken stadig synes belastet kan det forventes, at der vil flytte yderligere 
trafik ned i det nye kryds. Se afsnit 9.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvar-
teret for tiltag til afhjælpning af trafikafviklingen i krydset. 
 
 



 

 

 

www.moe.dk 
 


	1 Indledning
	2 Vision for Erhvervskvarteret
	3 Erhvervskvarteret historisk set
	4 Kommuneplan 2013-2025
	5 Kendte infrastrukturprojekter
	5.1 Letbanen langs Herlev Ringvej
	5.2 Supercykelstier
	5.3 Nyt kryds og forlængelse af Lyskær

	6 Influensvejnet
	6.1 Kryds på influensvejnettet

	7 Kortlægning af eksisterende forhold
	7.1 Vej- og stinettet
	7.2 Kollektiv trafik
	7.3 Trafikuheld
	7.4 Trafiktællinger og hastighedsmålinger
	7.5 Rammeområder
	7.6 Erhvervskvarterets trafikgenerering med udgangspunkt i arealanvendelsen
	7.7 Trafikflows
	7.8 Trafik i Erhvervskvarteret
	7.9 Kapacitetsvurderinger i kryds

	8 År 2020 - Den Grønne Fatning
	8.1 Erhvervskvarterets trafikgenerering med udgangspunkt i arealanvendelsen
	8.2 Trafikflows
	8.3 Trafik i Erhvervskvarteret
	8.4 Kapacitetsvurderinger i kryds
	8.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvarteret

	9 År 2030 – Den store omdannelse
	9.1 Erhvervskvarterets trafikgenerering med udgangspunkt i arealanvendelsen
	9.2 Trafikflows
	9.3 Trafik i Erhvervskvarteret
	9.4 Kapacitetsvurderinger i kryds
	9.5 Anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i Erhvervskvarteret

	10 Bilag

