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1 Forudsætninger 

I det følgende er der prisestimeret på de enkelte forbedringsforslag jf. Trafikplanen for situationerne i 
både år 2020 og år 2030. 
 
Anlægsoverslagene er beregnet i år 2015-priser. Det betyder, at der kan være behov for at fremskrive 
anlægsoverslagene. Det anbefales at fremskrive med 2 % pr. år.   
 
Ved anlægsoverslaget er der taget højde for de generelle erfaringer med prisniveauet, dog er der i an-
lægsoverslaget ikke indregnet omkostninger til arealerhvervelse. 
 
Anlægsoverslaget bør betragtes som vejledende, da der ikke er lavet en egentlig projektering. Der kan 
være forskellige elementer som får indflydelse på anlægsprisen. Dette kan f.eks. være de geotekniske 
forhold, valg af materialer, benyttelsen af egen eller ekstern entreprenør. 
 
For samtlige anlægsoverslag gælder, at der kan forventes en præcisering af overslagene med udar-
bejdelse af et skitseprojekt, da det her vil være mulig i højere grad at vurdere fx indgrebet i tilstøden-
de ejendomme nærmere. Det gør sig særligt gældende med cykelstiprojekterne. 
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2 År 2020 - Anlægsoverslag til anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i 
Erhvervskvarteret 

ANLÆGSOVERSLAG 

 Anbefaling Anlægsoverslag 

K
ryds 1. 

H
erlev H

ovedgade/ 
M

arielundvej 

-Omprogrammering af signalanlægget for at forbedre afviklingen af 
de kritiske trafikstrømme. 
Det anbefales, at cyklisterne fra nord trafikstyres samt at der etable-
res højresvingspil mod Marielundvej. Anlægsoverslaget er afhængigt 
af valg af løsning, samt med forudsætning af om eksisterende kabler 
kan genanvendes. 
Skulle man vælge at øge omløbstiden vil dette medføre en væsentlig merom-
kostning. 

Kr. 75.000,- 

Samlet 
 

Kr. 75.000,- 

K
ryds 2. 

M
arielundvej/ 

H
ørkæ

r 

-Etablering af højresvingsbane på Hørkær Kr. 640.000,- 

-Etablering af venstresvingsbane på Ellekær Kr. 670.000,- 

-Etablering af venstresvingsbane på Marielundvej N Kr. 1.350.000,- 

Samlet 
 

Kr. 2.660.000,- 

K
ryds 5. 

M
ileparken/H

ørkæ
r/ 

Lyskæ
r 

-Forlængelse af venstresvingsbane på Hørkær (25 meter) Kr. 735.000,- 

-Etablering af højresvingsbane på Mileparken Ø Kr. 1.370.000,- 
-Samordne signalanlægget med signalanlægget i krydset Herlev 
Ringvej/ Mileparken*er også angivet under Kryds 6 

*Kr. 50.000,- 
 

-Forbedring af cykelfaciliteter (cykelsti/-bane eller delt sti) langs Mi-
leparken i nordlig side af vejen mellem Herlev Ringvej/Mileparken og 
Mileparken/ Hørkær/ Lyskær *er også angivet under Kryds 6 og Facilite-
ter for lette trafikanter 

*Kr. 900.000,- 

Samlet 
 

Kr. 3.055.000,- 

K
ryds 6. 

H
erlev R

ingvej/ 
M

ileparken 

-Forlængelse af højresvingsbane på Mileparken Kr. 635.000,- 
-Forlængelse af højresvingsbane på Herlev Ringvej N (40 meter) Kr. 445.000,- 

-Samordne signalanlægget med signalanlægget i krydset Milepar-
ken/ Hørkær/ Lyskær *er også angivet under Kryds 5 

*Kr. 50.000,- 

-Forbedring af cykelfaciliteter (cykelsti/-bane eller delt sti) langs Mi-
leparken i nordlig side af vejen mellem Herlev Ringvej/Mileparken og 
Mileparken/ Hørkær/ Lyskær *er også angivet under Kryds 5 og Facilite-
ter for lette trafikanter 

* Kr. 900.000,- 

Samlet 
 

Kr.2.030.000,- 
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K
ryds 7. 

H
erlev R

ingvej/ 
Lyskæ

rs forlæ
ngelse 

-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 

 

Samlet 
*krydset er under projektering og vil være en del af Letbaneprojektet, hvor-
for det ikke er prissat her 
 

* 

Faciliteter for lette 
trafikanter 

-Forbedring af cykelfaciliteter (cykelsti/-bane eller delt sti) langs Mi-
leparken i nordlig side af vejen mellem Herlev Ringvej/Mileparken og 
Mileparken/ Hørkær/ Lyskær *er også angivet under Kryds 5 og Kryds 6 

*Kr.900.000,- 

-Cykelfaciliteter cykelsti langs Hørkær Kr.13.500.000,- 

Samlet 
 

Kr. 14.400.000,- 

S
koleveje 

-Niveaufri skæring med S-togsbanen for lette trafikanter *der henvi-
ses til Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 

*> 3.000.000 Kr. 

Samlet 
 

> 3.000.000 Kr. 
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3 År 2030 - Anlægsoverslag til anbefalinger til forbedring af trafikafviklingen i 
Erhvervskvarteret 

ANLÆGSOVERSLAG 

 Anbefaling Anlægsoverslag 

K
ryds 1. 

H
erlev H

ovedgade/ 
M

arielundvej 

-Omprogrammering af signalanlægget for at forbedre afviklingen af 
de kritiske trafikstrømme. 
Det anbefales, at cyklisterne fra nord trafikstyres samt at der etable-
res højresvingspil mod Marielundvej. Anlægsoverslaget er afhængigt 
af valg af løsning, samt med forudsætning af om eksisterende kabler 
kan genanvendes. 
Skulle man vælge at øge omløbstiden vil dette medføre en væsentlig merom-
kostning. 

Kr. 75.000,- 

Samlet 
 

Kr. 75.000,- 

K
ryds 2. 

M
arielundvej/ 

H
ørkæ

r 

-Etablering af højresvingsbane på Hørkær Kr. 640.000,- 

-Etablering af venstresvingsbane på Ellekær Kr. 670.000,- 

-Etablering af venstresvingsbane på Marielundvej N Kr. 1.350.000,- 

Samlet 
 

Kr. 2.660.000,- 

K
ryds 3. 

M
ileparken/ 

M
arielundvej 

-Etablering af venstresvingsbane på Marielundvej S Kr. 700.000,-  

-Etablering af venstresvingsbane på Marielundvej N Kr. 740.000,- 

Samlet 
 

Kr.1.440.000,- 

K
ryds 5. 

M
ileparken/H

ørkæ
r/ 

Lyskæ
r 

-Forlængelse af venstresvingsbane på Hørkær Kr. 735.000,- 

-Etablering af højresvingsbane på Mileparken Ø Kr. 1.370.000,- 
-Etablering af venstresvingsbane på Mileparken V (ikke længere 
kombineret med ligeudbane) 

Kr. 890.000,- 

-Samordne signalanlægget med signalanlægget i krydset Herlev 
Ringvej/ Mileparken *er også angivet under Kryds 6 

*Kr. 50.000 

-Forbedring af cykelfaciliteter (cykelsti/-bane eller delt sti) langs Mi-
leparken i nordlig side af vejen mellem Herlev Ringvej/Mileparken og 
Mileparken/ Hørkær/ Lyskær *er også angivet under Kryds 6 og Facilite-
ter for lette trafikanter 

*Kr. 900.000,- 

Samlet 
 

Kr. 3.945.000 
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K
ryds 6. 

H
erlev R

ingvej/ 
M

ileparken 

-Forlængelse af højresvingsbane på Mileparken Kr. 635.000,- 
-Forlængelse af højresvingsbane på Herlev Ringvej N Kr. 445.000,- 

-Samordne signalanlægget med signalanlægget i krydset Milepar-
ken/ Hørkær/ Lyskær *er også angivet under Kryds 5 

*Kr. 50.000 

-Forbedring af cykelfaciliteter (cykelsti/-bane eller delt sti) langs Mi-
leparken i nordlig side af vejen mellem Herlev Ringvej/Mileparken og 
Mileparken/ Hørkær/ Lyskær *er også angivet under Kryds 5 og Facilite-
ter for lette trafikanter 

*Kr. 900.000,-  

Samlet 
 

Kr. 2.030.000 

K
ryds 7. 

H
erlev R

ingvej/ 
Lyskæ

rs forlæ
ngelse 

-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 

 

Samlet 
*krydset er under projektering og vil være en del af Letbaneprojektet, hvor-
for det ikke er prissat her 
 

* 

Faciliteter for lette trafikanter 

-Forbedring af cykelfaciliteter (cykelsti/-bane eller delt sti) langs Mi-
leparken i nordlig side af vejen mellem Herlev Ringvej/Mileparken og 
Mileparken/ Hørkær/ Lyskær *er også angivet under Kryds 5 og Kryds 6 

*Kr. 900.000,- 

-Cykelfaciliteter cykelsti langs Mileparken (resterende del af stræk-
ningen) 

Kr. 8.015.000,- 

-Cykelfaciliteter cykelsti langs Marielundvej Kr. 8.535.000,- 
-Cykelfaciliteter cykelsti langs Hørkær Kr. 13.500.000,- 
-Cykelfaciliteter cykelsti langs Lyskær Kr. 7.870.000,- 
-Cykelfaciliteter (cykelsti/-bane eller delt sti) langs Lyskærsforlæn-
gelse *Lyskærs forlængelse er projektering, hvorfor projektet ikke er prissat 
her  

* 

-Grøn cykelrute langs kommunegrænsen på Ballerup siden * Den 
grønne cykelrute langs kommunegrænsen bør anlægges på Ballerup siden, 
hvor der tilsyneladende er frie arealer. På Herlev siden går matriklerne helt 
ud til skråningstoppen for vandløbet og flere af matriklerne er udnyttet helt 
ud til skel. Skal stien etableres på Herlev siden kræver det enten en del ek-
spropriation eller også skal der laves speciel løsning med spuns etc. i skrå-
ningen mod vandløbet, en løsning til ca. 20.000.000 kr. 

*Kr. 4.935.000,- 

Samlet 
 

Kr. 43.755.000 

S
koleveje 

-Niveaufri skæring med S-togsbanen for lette trafikanter *der henvi-
ses til Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020   
 

*> 3.000.000 Kr. 

-Sti langs kommunegrænse  Kr. 

Samlet 
 

> 3.000.000 Kr. 
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