
 

C:\Documents and Settings\mca\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\OLK63\Bilag 3_Trafiknotat 02.DOC 

Dokumentnr. P-69381-A-1.01 

Version 0 

Udgivelsesdato 12. august 2008 

 

Udarbejdet LOTB 

Kontrolleret HEK 

Godkendt BKP 

Indholdsfortegnelse 
1 Sammenfatning 1 
2 Baggrund 2 
3 Parkering 5 
4 Kapacitetsberegning Bolbrovej/Stadion Allé 6 
4.1 Forudsætninger 7 
4.2 Aften 18-19 med trafik til arrangement 7 
4.3 Aften 21-22 med trafik fra arrangement 8 
5 Kapacitetsberegning Lågegyde/Kokkedal Allé 8 
6 Trafikvurdering af en vejunderførsel ved 

Ådalsparkvej 9 
 

1 Sammenfatning 
I dag er der 475 parkeringspladser i området omkring Hørsholm Idrætspark. 
Dette er ikke nok til at dække det fremtidige behov, som ved større arrange-
menter forventes at være på omkring 740 parkeringspladser. Der er i planen for 
den fremtidige Hørsholm Idrætspark derfor lagt flere arealer ud til parkering, 
og sammen med den andel af de nuværende pladser, som ikke ændres, opnås en 
kapacitet på i alt 750 parkeringspladser. 

Krydset ved Stadion Allé/Bolbrovej er til dagligt ikke belastet i høj grad, men i 
forbindelse med større arrangementer vil trafikafviklingen foregå langsommere 
men uden sammenbrud. Køerne for højre- og venstresvingende mod Stadion 
Allé vil jævnligt være længere end de svingbaner, der er til rådighed. Der er 
mulighed for at optimere på omløbstid og fordeling af grøntider ved at se nær-
mere på signalprogrammet, hvilket anbefales frem for en udbygning af krydset 
baseret på de nuværende oplysninger.  

En rundkørsel ved Lågegyde/Kokkedal Allé kan afvikle den nuværende trafik 
på Lågegyde samt den nye trafik til Kokkedal Vest uden betydelige forsinkel-
ser. Ligeledes vil rundkørslen godt kunne afvikle den ekstra trafik, der forven-
tes i forbindelse med et større arrangement. Der bør ses på de trafiksikkerheds-
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mæssige forhold ved en vej, der kun lejlighedsvis er åben.  

Ved Ådalsparkvej kan der laves en vejunderføring, således at Kokkedal Vest 
har to adgangsveje. Der kan komme noget gennemkørende trafik på den over-
ordnede vej i området, men en vejunderføring vil også kunne aflaste rundkørs-
len ved Lågegyde/Kokkedal Allé. Ifølge kapacitetsberegningerne for rundkørs-
len vil det ikke have den store effekt, da der ikke er afviklingsproblemer. Der 
vil blive lidt kortere mellem Kokkedal Vest og Hørsholm centrum ved en vej-
underføring, men tidsbesparelsen kan ikke opveje omkostningen til etablerin-
gen.  

2 Baggrund 
Hørsholm Kommune har bedt COWI i samarbejde med Claus Bjarrum arkitek-
ter om et udkast til en masterplan for et område bestående af Hørsholm Idræts-
park, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Udviklingen af Kokkedal Vest og 
Kokkedal Nordvest skal danne grundlag for en udvikling af Idrætsparken. Ud-
bygningen af de to områder nord for Idrætsparken er hovedsageligt ældreboli-
ger og klyngehuse. Det ønskes, at der laves en forbindelsesvej mellem boligom-
rådet og Idrætsparken, som kan bruges i forbindelse med store begivenheder, 
for at aflaste krydset Bolbrovej/Stadion Allé.  

For de trafikale forhold skal der ses på: 

• Kapaciteten i krydset Bolbrovej/Stadion Allé  

• Kapaciteten i rundkørslen Lågegyde/Kokkedal Allé  

• Parkeringsopgørelse for fremtidige forhold for Idrætsparken.  

• Vejunderføring ved Ådalsparkvej til Kokkedal Vest.  

Der er tidligere gennemført andre undersøgelser i forbindelse med en udbyg-
ning af Hørsholm Idrætspark og Kokkedal Vest. Blandt andet er det foreslået i 
"Skitseforslag til Ombygning af Ådalsvej - Lågegyde", Carl Bro, marts 2001, at 
etablere en ekstra bro nord for den nuværende bro ved Lågegyde over Kystba-
nen. Der er i dag kun plads til køretøjer i en retning ad gangen, og trafikken sty-
res af et signalanlæg.  
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Figur 1: Nye veje markeret med grøn. Hovedvejen gennem boligområde og vide-
re som forbindelse til Stadion Allé, adgang via rundkørsel ved Lågegy-
de/Kokkedal Allé. Vejunderføring ved Ådalsparkvej er markeret med 
rød.  

3 Parkering 
Opgørelsen af parkeringspladser bygger på optælling af nuværende pladser i 
rapporten "Trafikanalyse for Stadion Allé/Bolbrovej", februar 2000, Anders 
Nyvig samt en arealopgørelse for områder udlagt til parkering for det fremtidi-
ge forslag for Idrætsparken. Parkeringsområder øst for Stadion Allé er uændret 
og indgår både i den nutidige og fremtidige parkeringskapacitet. Nye parke-
ringsområder er opgjort arealmæssigt og gennemsnitligt beregnes 25 m2/plads. 

Behovet for parkeringspladser er beregnet ud fra en ishockeykamp med 2000 
tilskuere. Hvis det antages, at der er 0,37 biler/tilskuer, svarer det til, at der skal 
være omkring 740 parkeringspladser til de arrangementer med flest tilskuere.  
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Plads Nuværende 
kapacitet 

Fremtidig 
kapacitet 

På Vallerødgade 6 6 

Ved børneinstitutionerne 65 65 

Ved adgangsvej til Vallerødskolen 4 4 

På Stadion Allé 34 34 

Ved sportshallen 60 - 

Ved skøjtehallen 155 - 

Ved svømmehallen 63 75 

Ved Rungsted Gymnasium 88 88 

Område syd for tennisbaner - 218 

Område syd for Multihal - 112 

Ved Multihal - 148 

I alt 475 750 

Tabel 1: Opgørelse over parkeringspladser for nuværende forhold og fremtidige 
forhold.  

Som det ses i Tabel 1 øges antallet af parkeringspladser til 750, hvilket dækker 
behovet ved større arrangementer. I dag bruges cirkuspladsen lejlighedsvist til 
parkering, og dette er fortsat en mulighed, men antallet af parkeringspladser på 
cirkuspladsen indgår ikke i opgørelsen af den fremtidige kapacitet.  

4 Kapacitetsberegning Bolbrovej/Stadion Allé 
Kapacitetsberegningerne er foretaget med programmet DanKap, som er udvik-
let af Vejdirektoratet til brug for kapacitetsvurderinger blandt andet i kryds.  

Der er foretaget kapacitetsberegninger for følgende situationer: 

• aftentime 18-19 2008 med ishockeykamp, signalanlæg 

• aftentime 21-22 2008 med ishockeykamp, signalanlæg 

4.1 Forudsætninger 
Snittællinger fra 2005 og 2007, udleveret af Hørsholm Kommune, viser, at års-
døgntrafikken (ÅDT) på Bolbrovej ligger nogenlunde konstant på 5000 biler. 
Dette er lavere end tællingen fra 1999, hvor ÅDT på Bolbrovej er opgjort til 
6500 vest for Stadion Allé og 5200 øst for Stadion Allé. Der er gennemført en 
krydstælling i tidsrummet fra kl. 18-19 5/1 2000. Det vurderes, at tællingen fra 
2000 kan bruges uden at fremskrive trafikmængderne, da snittællingerne fra 
2005 og 2007 viser, at der ikke er sket en stigning i trafikmængden på Bolbro-
vej siden 1999.  
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Som kapacitetsgivende begivenhed bruges en ishockey kamp, hvor tilskueran-
tallet for de største kampe er omkring 2.000. Det antages, at der er 0,37 biler pr. 
tilskuer, hvilket svarer til, hvad der er fundet frem til i "Trafikanalyse for Stadi-
on Allé/Bolbrovej", februar 2000, Anders Nyvig. Det betyder, at der genereres 
ca. 740 biler til en ishockey kamp med 2.000 tilskuere.  

Trafikken ved en ishockeykamp er vurderet ved, at den genererede ekstra trafik 
er lagt til aftentællingen. Det antages, at de øvrige strømme ikke påvirkes. Det 
antages ligeledes, at alle tilskuerne ankommer til krydset indenfor en time før 
arrangementet startet. Det skønnes, at tilskuerne fordeler sig med 2/3 fra 
Bolbrovej vest og 1/3 fra Bolbrovej øst både før og efter kampen.  

4.2 Aften 18-19 med trafik til arrangement 
Den ekstra trafik kan godt afvikles i krydset med den nuværende trafikstyring. 
For højresvingende og venstresvingende fra Bolbrovej mod Stadion Allé kan 
kølængden til tider forventes at overskride længden af de svingbaner, der er til 
rådighed, så der blokeres for de ligeudkørende. Det vil dog være muligt at ænd-
re i det nuværende signal, således at der opnås forbedringer i forhold til de 
længste kølængder, og der bør optimeres på trafikstyringen af signalet før en 
ombygning kan blive relevant. For en normal aften uden ekstra trafik til et stør-
re arrangement vil der ikke være afviklingsproblemer.  

4.3 Aften 21-22 med trafik fra arrangement 
Det vil tage 35 min at afvikle de 740 biler, som 2000 tilskuere forventes at ge-
nerere, hvis det kun er muligt at forlade Hørsholm Idrætspark via det signalre-
gulerede kryds ved Stadion Allé. Det betyder, at alle parkeringspladserne kan 
være helt tømt i løbet af 35 min, der er desuden medregnet trafik, som ikke er 
tilknyttet arrangementet, men har ærinde i Hørsholm Idrætspark. Tidsforbruget 
til at afvikle samtlige biler fra arrangementet vil være 20 min., hvis der gives 
grønt til Stadion Allé hele tiden, men det vil samtidig betyde et stop for bilister 
på Bolbrovej i samme tidsperiode, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.  

Hvis det er muligt at forlade Idrætsparken gennem boligområdet Kokkedal vest, 
og det antages at ca. 25 % (185 biler) af tilskuerne bruger udkørselsmuligheden 
mod nord, vil det tage omkring 25 min. at få afviklet trafikken i krydset Stadion 
Allé/Bolbrovej. De trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser ved en løsning med 
en vej mellem de to områder, som kun lejlighedsvis er åben, bør undersøges 
nærmere, hvis det vælges at arbejde videre med en sådan løsning.  

5 Kapacitetsberegning Lågegyde/Kokkedal Allé 
Der er lavet en kapacitetsberegning for en rundkørsel ved Lågegyde/Kokkedal 
Allé for følgende situationer:  

• En spidstime om morgen 

• En aften med ekstra trafik fra et større arrangement i Hørsholm Idrætspark 
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Beregningerne bygger på oplysninger om trafik tal fra "Skitseforslag til om-
bygning af Ådalsvej - Lågegyde", Carl Bro, marts 2001, og snittællinger på 
Kokkedal Allé (2004) og Lågegyde (2002) udleveret af Hørsholm Kommune. 
Desuden er turproduktionen til Kokkedal Vest beregnet ud fra turrater med an-
tagelse om en bebyggelsesprocent på 30 %. Det antages, at fordelingen for ture 
til/fra Kokkedal Vest fordeler sig med 70 % mod vest og 30 % mod øst ad Lå-
gegyde. 

Der vil med de nævnte forudsætninger ikke være problemer med trafikafviklin-
gen i en et-sporet fire-benet rundkørsel i løbet af en morgenspidstime.  

Der er ligeledes lavet en kapacitetsvurdering for rundkørslen, hvis der i forbin-
delse med større arrangementer i Hørsholm Idrætspark åbnes mellem de to om-
råder. Det er tidligere antaget, at ca. 25 % vil bruge en udkørselsmulighed mod 
nord, og kapacitetsberegningen er gennemført med denne ekstra trafikmængde 
(185 biler). Den øvrige trafik i krydset er ikke reduceret i forhold til, hvad der 
er antaget i morgenperioden. Retningsfordelingen er ændret i forhold til om 
morgenen.  

Rundkørslen ved Lågegyde/Kokkedal Allé vil kapacitetsmæssigt kunne afvikle 
ekstra trafik i forbindelse med et større arrangement i Hørsholm Idrætspark. 
Der bør ses nærmere på, hvordan det vil påvirke trafiksikkerheden, at trafik-
mængden øges langs boligområdet i forbindelse med større arrangementer i lø-
bet af året.  

6 Trafikvurdering af en vejunderførsel ved Ådalsparkvej 
Hørsholm Kommune har bedt om en vurdering af en vejadgang til Kokkedal 
Vest via en tunnel under banen. Se Figur 1 for en markering af hovedvejen i 
boligområdet og vejunderføringen fra Ådalsparkvej, samt rundkørsel ved Kok-
kedal Allé/Lågegyde.  

En vejunderføring ved Ådalsparkvej vil betyde, at trafikken til og fra Kokkedal 
Vest kan benytte Ådalsparkvej, og alternativt kan Kystbanevej bruges som ad-
gangsvej. Begge fungerer til dels som fordelingsveje til boligområder i dag. 
Ved at benytte Ådalsparkvej som adgangsvej, bliver Højmosen belastet af trafik 
til og fra området, men sandsynligvis ikke i større omfang end hvis der kun er 
adgang via Lågegyde. Med en vejunderføring ved Ådalsparkvej er der risiko 
for at området kan få noget gennemfartstrafik mellem Lågegyde og Højmosen, 
men det vil være på den overordnede vej gennem området. Vejunderføring til 
Ådalsparkvej vil betyde at beboerne i den sydligste del af boligområdet vil få 
lidt kortere til butikkerne i Hørsholm. Det drejer sig om halv til en hel kilome-
ter.  

En vejunderføring ved Ådalsparkvej vil kunne aflaste rundkørslen ved Lågegy-
de/Kokkedal Allé. Effekten af en aflastning vil være begrænset, da kapacitets-
beregningerne viser, der ikke er afviklingsproblemer i rundkørslen.  
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Det vurderes, at de små fordele med hensyn til trafikafvikling og kapacitet ved 
etablering af en vejtunnel ikke retfærdiggøres af investeringens størrelse og 
omfanget af et vejtunnelanlæg. 


