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1. Formål 
 
 
Ringsted Kommune ønsker en prioritering af et større antal mulige cykelstisprojekter og 2 minus 1 veje i kommunens 
trafikhandlingsplan fra 2017, med tilføjelse af nye forslag og ønsker til stier og 2-1 veje fra 2017 frem til i dag.  
 
Formålet med prioriteringen af mulige nye cykelstier og 2-1 veje er at skabe overblik og tilvejebringe et sagligt og 
objektivt administrationsgrundlag, som fremadrettet kan støtte fremstillingen af politiske beslutningsgrundlag 
vedrørende ny cykelinfrastruktur.  
 

2. Analysemetode  
 
 
Der anvendes en matematisk model, som inddrager en række data og værdier, som beskriver trafikforhold og 
infrastruktur for hver enkelt lokalitet. Modellen beregner et facit - en talværdi uden en enhed - for trafiksikkerhed og 
tryghed, udtrykt som cyklisme-potentialet for hver enkelt lokalitet. Når der er beregnet potentialer for alle lokaliteter, 
foretages en sortering ud fra potentialestørrelse.  
 
Nedenstående tabel, viser hvilke parametre, der indgår i beregningerne. Som det fremgår vægter modellen parametre 
med størst betydning for trafiksikkerheden (80%), mens parametre for utryghed vægter med (20%).  
 
 

 Trafiksikkerhed  Utryghed 
(Oplevet trafiksikkerhed) 

Vægten i forhold til det samlede 
potentiale 

80 %   20 % 

Parametre i beregningen 
 

Antal uheld (hvor cyklister er 
involveret) 
Trafikmængde, ÅDT 

Skiltet hastighed 
Målt hastighed 
Antal skoleelever, og andre cyklister. 
Typen af eksisterende og ny 
cykelinfrastruktur. 

 
 
Den matematiske metode sikrer, at alle ønsker til stier og 2-1 veje fra Trafikhandlingsplan 2017 og projekter senere 
indkommet, beregnes helt ens, og derved kan rangordnes efter potentiale størrelse.   
 
Efter den beregnede prioritering kan de enkelte projekter vurderes i forhold til øvrig kommunal planlægning, fx i 
forhold til by- og erhvervsudvikling, andre vej- og stiprojekter og øvrige forhold med lokal betydning for kommunens 
borgere. 
 
Stiprioriteringen er udført som en ”skrivebords-opgave”. Opmåling af længde- og tværsnit er foretaget på luftfoto 
(ortofoto). Det vurderes, at denne metode er tilstrækkelig præcis, fordi formålet er at give nogle indledende grove 
estimater over de enkelte projekters mulige realisering og anlægsudgifter.  
 
 
Listen over mulige projekter indeholder en række 2 minus 1 veje rundt om i kommunen. I forbindelse med 
anlægsoverslag for 2-1 veje er der afsat et fast beløb til trafikdæmpende foranstaltninger, som erfaringerne viser, 
forbedrer trafiksikkerheden markant.  
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3. Analyse og resultater  
 
Analysen er udarbejdet på grundlag af de informationer, som Ringsted Kommune har leveret til løsning af 
stiprioriteringen, samt af digitale opmålinger og kortstudier.  
Tabel 1 nedenfor viser resultatet af den matematiske beregning af cyklisme-potentialet af de enkelte projekter.  
 
Cyklisme-potentiale og prioritering af stiprojekter 
 
Projekterne er prioriteret efter værdier for cyklismepotentiale (den grønne kolonne i tabel 1). Cyklisme-
potentialeværdierne ligger mellem 62,2 og 0,0 (afrunding til 1 decimal). Man kan fx aflæse, at projekt nr. 51, Krydset 
Møllegade- Næstvedvej- Køgevej- Sct Hansgade, er placeret som nummer 1, med et cyklismepotentiale på 62,2, og at 
Gyrstingevej er nummer 2 på listen med et potentiale på 45,3. 
 
Potentiale i forhold til prismæssigt anlægsskøn 
 
Den endelige udvælgelse af projekter sker ved en afvejning af projektets potentiale for at fremme cyklingen og den 
skønnede anlægspris for de enkelte stiprojeker. Beregningen af cyklismepotentiale ift. anlægsskøn giver et resultat med 
stor spredning fra 62,8 ned til 0,0 (afrunding til 1 decimal). Forklaringen på den store spredning er, at projekter med 
højt cyklismepotentiale, særligt i byen, ofte samtidig har en relativt lav pris. Det giver en høj værdi ved udregningen af 
cyklismepotentiale delt med skønnet anlægspris. Omvendt forholder det sig i landsbyer og åbent land, hvor 
cyklismepotentialet er lavere, men anlægsskønnet høj. Det giver en lav værdi ved udregningen af cyklismepotentiale 
delt med pris.  
 
Der findes dog nogle enkelte undtagelser for landsbyer, fx strækningen på Slettebjerg, hvor 
cyklismepotentiale/anlægsskøn er 16,6, og dermed er tæt ved niveauet i byen.  Der tages højde for den store spredning 
i tallene fra by til land i forbindelse med anbefaling af stiprioriteringen i afsnit 4. Her opdeles stiprojekter i to kategorier, 
som tilgodeser projekter fra både by og land.  

 
2-1 veje 
Listen af mulige projekter indeholder 10 forslag til 2-1 veje, som behandles supplerende i afsnit 3.1. Her findes en 
indledende analyse af, hvilke vejstrækninger, der ifølge vejreglerne kan omdannes til 2-1 veje, når man som 
udgangspunkt ser på bredden af vejstrækningerne.  
 
Fredeliggørelse og øget tryghed med vejlukning & opdateret vejklassifikation 
Ringsted Kommune har mange landsbyer, og et udbredt net af mindre veje. Analysen viser, at mange veje har meget 
lidt motoriseret færdsel.  
Et hurtigt kortstudie viser, at nogle lokalveje eventuel godt kan lukkes for gennemkørende motoriseret færdsel, uden at 
det går ud over tilgængeligheden til mindre byer eller ejendomme langs lokalvejen (fordi der findes alternative 
adgangsveje). Ringsted Kommune kan derfor overveje en nærmere granskning af, om nogle af de sekundære lokalveje i 
åbent land kan lukkes for gennemkørende trafik, og i stedet blive gode og trygge cykelveje. Indledningsvist kunne fx 
Havemøllevej, Ejdamsvej og Ømarksvej undersøges i forhold til vejlukning. Økonomisk set kan vejlukninger også være 
en god prioritering, fordi selve afspærringen er en simpel foranstaltning, ledsaget af de nødvendige vejtavler. Der kan 
evt. opnås driftsmæssige fordele. 
 
Vejlukninger har dog visse ulemper. Nogle kan få længere kørsel til deres ejendom og trafik flyttes øges til gene for 
andre. Endelig kan landbruget blive generet. Ulemperne kan dog vise sig yderst begrænsede i forhold til de fordele, der 
kan opnås med fredeliggørelse af lokalveje og gode cykelruter.  
 
Kommunen kan overveje at gennemføre en analyse af muligheden for at anvende vejlukning som et økonomisk og 
effektivt middel til at forbedre forholdene for cyklister, og at klassificere vejnettet i det åbne land med fokus på at 
udnytte vejnettet, og dermed de økonomiske ressourcer bedst muligt, ved fx at samle den ofte beskedne motoriserede 
færdsel på færre veje.   
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Tabel 1*. Samlet oversigt over prioritering af stiprojekter og 2-1 veje. Prioriteringen af projekter i tabellen er sket ud fra Cyklisme Potentiale (grøn 
kolonne). Blå kolonne viser værdier for cyklismepotentialet, set i forhold til den skønnede anlægspris.  

Projekt i 
Trafik- 
handlings-
plan 

Lokalitetsangivelse **) Cyklist-
uheld 
2014-
2018 

ÅDT Hastigheds 
begrænsning 

Hastighed 
målt [85%-
fraktil] 

Prioritering 
af 

Cyklisme 
Potentiale 

 (Cyklisme-
potentiale ift. 

anlægsoverslag) 

Anlægsskøn 

51 Krydset Møllegade- 
Næstvedvej- Køgevej- Sct 
Hansgade 

1 15.607 50 44,5 62,2 16,6 
 

kr. 457.200 

93 Gyrstingevej 1 1.267 80 88,9 45,3 0,3 kr. 
12.890.000 

108 Slettebjerg (fra Egemosevej til 
toppen af bakken ved 
vandværkstårnet (når 
Slettebjergvej svinger til højre, 
mod syd) 

1 431 50 69,9 44,4 11,8 kr. 350.000 

17 Køgevej (Dagmarsgade - 
Fuglebakken) 

0 8.895 50 54,2 40,8 1,2 kr. 3.295.000 

31 Haslevvej i Ringsted 0 4.492 50 64,3 37,3 0,5 kr. 5.400.000 
151 Næstvedvej - Høm Byvej 0 11.997 50 59,4 31,4 62,8 kr. 26.800 
43 Teglovnsvej 2 1.750 50 34,3 26,2 0,3 kr. 5.220.000 
37 Rønnedevej 0 3.126 50 58,8 20,3 1,4 kr. 1.950.000 
16 Krydset Dagmarsgade-Køgevej 0 8.760 50 55,9 16,5 33,1 kr. 30.000 
30 Fuglebakken - Mågevej 1 1.513 50 56,4 14,9 4,0 kr. 404.000 
111 Egemosevej - fra Jystrup til 

Roskildevej 
1 2.497 80 63,8 13,4 0,2 kr. 7.870.000 

96 Bakkegårdsvej 0 2.497 80 76,9 10,0 0,1 kr. 6.480.000 
130 Tvindelstrupvej - Langagervej 0 1.289 80 79,7 5,7 0,1 kr. 9.910.000 
15 Sct Knudsgade 0 2.747 50 39,3 5,3 0,4 kr. 1.950.000 
132 Farendløsevej  0 677 50 58,8 5,0 0,3 kr. 1.500.000 
165-169 Vigersted bymidte 0 2.497 50 44,6 4,0 1,1 kr. 501.400 
107 Knud Lavardsvej - 

Skjoldenesvej (fra Skeevej - 
Søholmskolen 

0 884 80 71,2 3,5 0,0 kr. 7.700.000 

112-114 Nebsmøllevej 0 1.008 50 55,5 3,1 0,4 kr. 660.000 
36 Balstrupvej vest for Ø.Ringvej.  0 596 50 59,7 3,0 0,0 kr. 5.700.000 
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Tabel 1*. Samlet oversigt over prioritering af stiprojekter og 2-1 veje. Prioriteringen af projekter i tabellen er sket ud fra Cyklisme Potentiale (grøn 
kolonne). Blå kolonne viser værdier for cyklismepotentialet, set i forhold til den skønnede anlægspris.  

Projekt i 
Trafik- 
handlings-
plan 

Lokalitetsangivelse **) Cyklist-
uheld 
2014-
2018 

ÅDT Hastigheds 
begrænsning 

Hastighed 
målt [85%-
fraktil] 

Prioritering 
af 

Cyklisme 
Potentiale 

 (Cyklisme-
potentiale ift. 

anlægsoverslag) 

Anlægsskøn 

181 Vigersted skole til Roskildevej  
over Rusgårds bakke og 
Værkevadvej 

0 800 80 79 2,9  kr. 5.210.000 

127 Farendløsevej_Nordrupvej 0 600 50 50 2,7 0,4 kr. 800.000 
105 Allindelillevej (ml. Holbækvej 

og Allindelille 
0 505 80 77,5 2,6 0,0 kr. 6.800.000 

115 Ålbækvej - Jystrup 0 363 50 53,4 2,0 0,1 kr. 2.210.000 
182 Værkevadsvej fra Kildevej til 

Roskildevej  
0 1.038 80 75,3 1,9 0,3 kr. 710.000 

156 Englerupvej, strækningen fra 
Næstedved til VHGs 
idrætsanlæg 

0 347 40 48,6 1,6 0,0 kr. 3.200.000 

68 Havmøllevej 0 309 80 75,9 1,5 0,0 kr. 8.432.000 
99 Ørslevvester - Ringsted Ny 

Friskole 
0 328 80 79 1,4 0,0 kr. 

13.800.000 
103 Skeevej (Allindelille - Skee) 0 653 60 59,1 1,4 0,2 kr. 531.000 
123 Giesegårdsvej 0 594 50 49,2 1,3 0,3 kr. 380.000 
164 Sørupvej 0 351 80 85,3 0,6 0,1 kr. 640.000 
154 Ømarksvej 0 223 80 76,3 0,3 0,0 kr. 

13.660.000 
180 Humleorevej fra Vigersted 

Bygade til krydset v. Eidamsvej 
0 187 80 67,3 0,2 0,1 kr. 376.000 

179 Ejdamsvej fra krydset v. 
Bjergvej til krydset v. 
Humleorevej 

0 148 80 67,3 0,1 0,0 kr. 326.000 

*Tabel 1. Anlægsskøn er ekskl. projektering, arealerhvervelse, afvanding og belysning, mv. samt ekskl. Moms.    **) Alle lokaliteter og talværdier findes i stamblade (bilag 1) 
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3.1  2 minus 1 veje 
 
Som del af analysen er der udarbejdet en samlet oversigt over mulige 2-1 veje, som findes på projektlisten i Ringsted 
Kommune. (Der er foretaget 2-3 digitale opmålinger (ortofoto) af alle vejes tværsnit for bedst muligt at kende 
vejbredderne. Det giver mulighed for at udpege vejstrækninger, som dimensionsmæssigt egner sig som 2-1 veje.   
 
Vejreglerne foreskriver minimums/ maximum bredde på kørespor på 3,0 - 3,5 m, og for vigeareal på 0,9 - 1,5 m inkl. 
afmærkning. Således er minimumskravet til bredden på (3,0+0,9+0,9) m, altså min. 4,8 m, for at der kan anlægges 2-1 
veje. (Dog frarådes minimumsmål for alle tværsnittet mål). Vejregler for 2-1 veje findes som bilag 2.  
Desuden må den tilladte hastighed være højest 50 i byzone, og 60 i åbent land.  
 

Tabel 2 viser målte vejbredder fra vejkant til vejkant. Farvekoderne, som er forklaret under tabellen, indikerer de 
udpegede strækningers egnethed til indpasning ifølge gældende vejregler og Bekendtgørelse om anvendelse af 
vejafmærkning. 

 
TABEL 2 
Mulige 2 minus 1 vej 

Målte vejbredder 
(ortofoto) 

Slettebjerg 4,8/5,2/5,2 
Vigersted bymidte 6,8/4,0/4,8 
Nebsmøllevej 5,2/5,3/53 
Værkevadsvej 4,2/4,8/4,8 
Skeevej 5,2/5,2/5,1 
Giesegårdsvej(Nordrup) 5,2/5,2 
Sørupvej 6,0/5,0 
Humleorevej 3,6/3,6/3,2 
Ejdamsvej 4,2/3,8/3,2 
Ømarksvej 4,2/4,2/4,6 
 
 

 

2-1 vej er mulig 
2-1 måske mulig/ evt. 
delstrækning 
2-1 ikke mulig 

 
Beslutningen om evt. anlæg af 2-1 veje tager, hvad angår vejregler, afsæt i bekendtgørelsen om vejafmærkning (Krav til 
tværsnit, hastighed og kantlinjer). Hvis kravene kan imødekommes følger vurderinger af lokale trafikforhold og vejenes 
linjeføringer: 

 

- Trafikmængderne (max ÅDT på 3000/ spidstime 300) bør vurderes nøje i det enkelte tilfælde inden valg af 
løsningen. Herunder i særdeleshed om strækningen betjenes af busser i rute.  

- Der skal ligeledes udarbejdes en vurdering af, om 2 minus 1 vejstrækningen har for skarpe horisontalkurver. 
Dette er særligt vigtigt, hvor der kører busser i rute. 

- Desuden er det vigtigt at mødesigten modsvarer den tilladte hastighed på en vejstrækning, så man kan nå at 
vige for modkørende.  

I praksis vil det også være fornuftigt at tænke på mødesigt ved horisontalkurver (og vertikalkurver) for medkørende 
cyklister, som befinder sig på vigearealet (kommentar, Jens Falk).  

 

Udvælgelsen af vejstrækninger til 2-1 veje bør således undersøges grundigt mht. lokale trafik- og vejforhold.  
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4. Anbefalinger 
 
 
Vejledende stiprioritering for by & land 
 
 
Tabel 3 viser det beregnede vejledende forslag til prioritering af 8 projekter med højest potentiale, som kan forbedre 
trafiksikkerheden og trygheden, og derved styrke cyklingen i henholdsvis by og land. Projekterne indeholder 
cykelstiprojekter og 2-1 veje. Ved prioriteringen er der i denne tabel taget afsæt i det beregnede cyklismepotentialet ift. 
anlægsskøn (blå kolonne i tabel 1).  
 

Cyklismepotentiale i 
forhold til pris 

Ringsted - Benløse Åbent land & landsbyer 

1. Prioriterings 
projekter 

 

(151) Næstvedvej – Høm Byvej 
(16) Krydset Dagmarsgade - Køgevej 

(51) Kryds Næstvedvej - Køgevej 
(30) Fuglebakken - Mågevej 

 
(Potentialeværdier: >4) 

(108) Slettebjergvej 
(165-169) Vigersted Bymidte 

(112-114) Nebsmøllevej 
(127) Farendløsevej-Nordrupvej 

  
(Potentialeværdier: > 0,4) 

2.Prioriterings 
projekter 

 
(37) Rønnedevej 

(17) Køgevej (Dagmarsvej – Fuglebakken) 
(31) Haslevvej I Ringsted 

(15) Sct Knudsgade 
 
(Potentialeværdier: <4) 
 

(132) Farendløsevej 
(93) Gyrstingevej 

(182) Værkevadsvej 
(103) Skeevej 

 
(Potentialeværdier: < 0,4) 

Tabel 3. Forslag til prioritering af stiprojekter i Ringsted Kommune for Ringsted By og Benløse, samt for åbent land og 
landsbyer.  
 
Tabel 3 viser en oversigt over anbefalede stiprojekter i by og land.  Øverste række med 1. prioriteringsprojekter er de 
højest rangerede projekter, som kan være de første, der undersøges nærmere med henblik på mulig realisering for i by, 
landsbyer og åbent land. Forskellene på cyklismepotentialet fra 1 til 2. prioriteringsprojekterne er forholdsvis beskedne, 
så 2. gruppe af projekter kan også være relevante at inddrage.  
 
Næste skridt 
Næste skridt kan være at drøfte forslag til nye sti- og vejprojekter med kommunens by- og landskabsplanlæggere, for 
derved at opnå et godt samspil med udviklingen i byerne og i det åbne land.  
 

- Giver nye stiforslag og 2-1 veje gode sammenhængende cykelforbindelser?   
 

- Hvordan passer prioriteringen i forhold til politiske ønsker, og er der bestemte forhold, som skal tilgodeses, 
fordi det er relevant i forhold til fokusområder kommuneplan og nye lokalplaner? 

 


