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Kapacitet og trafiksikkerhed i rundkørslen Hovedvejen/Spettrupvej/Byggemodning 

I forbindelse med udarbejdelsen af projekt for byggemodningen Remmerslund, med omkring 170 

kommende boliger, i den nordlige del af Hedensted skal der udformes en tilslutning til det eksisterende 

vejnet, som et nyt 4. ben i det eksisterende kryds mellem Hovedvejen og Spettrupvej. Krydset er i dag 

udformet som et signalreguleret T-kryds. Hedensted Kommune ønsker en gennemgang af kapacitet og 

trafiksikkerhed for en udformning som hhv. en udbygning af signalanlægget og en ny rundkørsel. 

 

 
Figur 1. Udsnit af oversigtskort med markering af tilslutningspunkt 
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Eksisterende forhold 

Hovedvejen er en gennemfartsvej med en årsdøgntrafik i 2018 oplyst til 8.397 køretøjer. Vejen er en større 

færdselsåre (rute 170) mellem de østjyske byer Vejle, Hedensted, Horsens m.v. Sidevejen Spettrupvej 

fordeler trafikken i erhvervsområdet ”Hedensted N” langs vejen og videre til Spettrup by. Årsdøgntrafikken i 

2018 er her oplyst til 3.210 køretøjer. Der er ingen oplysninger om lastbil% på vejene, men i kraft af vejens 

hovedvejsfunktion og det tilstødende erhvervsområde må der formodes en betydelig andel lastbiler.  

Der er enkeltrettede cykelstier langs Hovedvejen, mens der på Spettrupvej ikke findes faciliteter for lette 

trafikanter.  

 

Hastigheden på Hovedvejen er den generelle hastighed for åbent land på 80 km/t, dog er hastigheden sat 

ned til 70 km/t lokalt i krydsområdet. Der er endvidere opsat ”Din Fart” tavler før krydset ved ankomst fra 

nordøst, hvilket indikerer, at der er høje hastigheder på Hovedvejen. Orbicon er ikke oplyst om de målte 

hastigheder på strækningen.  

 

Der er planer om at udbygge/forlænge Spettrupvej til en ny østlig omfartsvej, der bl.a. skal betjene nye 

boligområder øst for Hedensted. 

 

Krydset forventes efter ombygning fortsat at være beliggende i åbent land. Byzonengrænsen placeres i 

starten af den nye adgangsvej. 

 

Trafiktal 

Hedensted Kommune har fået udarbejdet en trafikmodel over Hedensted, bl.a. for at belyse de trafikale 

effekter af anlæggelsen af en østlig omfartsvej. Der er udført model-kørsler for hhv. år 2018 og 2030, og 

resultaterne af disse kørsler bruges som input til kapacitetsberegningerne i nærværende analyse. 

 

 
Figur 2. Illustration af årsdøgntrafik (ÅDT) i 2030 jf. trafikmodel 

Fra trafikmodellen er modtaget krydsudtræk af det berørte kryds, men angivelse af spidstimetrafik morgen 

og eftermiddag i hhv. 2018 og 2030. 
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Figur 3. Morgenspidstime, 2018  

Figur 4. Eftermiddagsspidstime, 2018 

 
Figur 5. Morgenspidstime, 2030  

Figur 6. Eftermiddagsspidstime, 2030 

 

Som det fremgår af ovenstående, indeholder trafikmodellen ikke det 4. ben til byggemodningen 

Remmerslund, hvor der skal etableres op til 170 nye boliger. Krydsudtrækkene er derfor blevet suppleret 

med ind-/udkørende trafik til/fra byggemodningen, med en anslået årsdøgntrafik på 1.000 i åbningsåret, 

der sættes til år 2018 for at svare til trafikmodelberegningerne. 

 

Trafikken til/fra byggemodningen føjes til krydsudtrækkene ud fra følgende forudsætninger: 

• Årsdøgntrafik (ÅDT) på 1.000 på den nye adgangsvej 

• Trafikken fremskrives til 2030 med en årlig vækst på 1,2% (LTM-prognosen) 

• Spidstimetrafikken sættes til 12% af ÅDT 

• Det antages, at trafikken til/fra den nye adgangsvej fordeler sig med 60% mod syd og 40% mod 

nord 

• Ind-/udkørende trafik på den nye adgangsvej antages at fordele sig med 70% udkørende/30% 

indkørende i morgenspidstimen og omvendt i eftermiddagsspidstimen, da vejen betjener et 

boligområde med bolig-arbejdssteds-trafik. 
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I bilag 1 ses fordelingen af trafik for de 4 beregnede scenarier sammen med resultaterne af 

kapacitetsberegningerne i sin helhed. 

 

Kapacitetsberegninger 

Der er udført kapacitetsberegninger i Vejdirektoratets kapacitetsberegningsprogram DanKap for 4 

forskellige scenarier, hver med 3 forskellige fysiske udformninger: 

 

Scenarier: 

• Morgenspidstime 2018 

• Eftermiddagsspidstime 2018 

• Morgenspidstime 2030 

• Eftermiddagsspidstime 2030 

 

Udformninger: 

• 1-sporet rundkørsel 

• 2-sporet rundkørsel, med to spor i alle tilfarter, bortset fra den nye adgangsvej, der er 1-sporet, 

grundet den relativt lave trafikmængde 

• Signalanlæg, med 3 spor i Hovedvejen (højre, venstre og ligeud), 2 spor i Spettrupvej (venstre og 

delt ligeud/højre) og 1 spor i den nye adgangsvej 

 

Detaljerede resultater fra de 12 beregninger fremgår af notatets bilag 1. 

 

Resultat af kapacitetsberegningerne 

I det efterfølgende er resultaterne af kapacitetsberegningerne vurderet ud fra begreberne belastningsgrad, 

største middelforsinkelse og maksimal kølængde.  

 

Serviceniveau Forsinkelse Middelforsinkelse 

med signalanlæg 

Middelforsinkelse 

uden signalanlæg 

Belastningsgrad (B) 

(SN)  [sek] [sek]  

A Næsten ingen forsinkelse < 20 < 10 < 0,6 

B Begyndende forsinkelse 21 - 35 11 - 15 0,6 - 0,7 

C Ringe forsinkelser 36 - 50 16 - 25 0,7 - 0,8 

D Nogle forsinkelser 51 - 70 26 - 60 0,8 - 0,9 

E Store forsinkelser 71 - 100 51 - 70 0,9 - 1 

F Meget store forsinkelser > 100 > 70 > 1 

 

Serviceniveau A-D anses normalt for at være acceptabelt i spidstimerne for fremtidige trafikanlæg. 

Bemærk, at der kan accepteres større forsinkelser med signalanlæg ift. vigepligtskryds og rundkørsler, da 

trafikanter i større grad er villige til at acceptere en forsinkelse, når der holdes for rødt, frem for hvis der 

ikke kan køres frem pga. tæt trafik.  

 

Traditionelt angiver en belastningsgrad under 0,7-0,8 som regel, at der er ledig kapacitet i krydset, og ved 

værdien 1,0 er den teoretiske maxkapacitet opbrugt. 
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1-sporet rundkørsel 

Ud fra resultaterne af kapacitetsberegningerne vurderes det, at det ikke er tilstrækkeligt med en rundkørsel 

med 1 spor, da der i 2030 vil ske sammenbrud.  

 

I 2018 er afviklingsforholdene acceptable med en belastningsgrad for den mest belastede tilfart 

(Hovedvejen Syd i eftermiddagsspidstimen) på B=0,81, en største middelforsinkelse på 19 sek. og en 

maksimal kølængde på 12 køretøjer.  

 

I 2030 er afviklingsforholdene uacceptable med en belastningsgrad i den mest belastede tilfart (stadig for 

Hovedvejen Syd i eftermiddagsspidstimen) steget til B=1,26 med en største middelforsinkelse på 543 

sekunder og en maksimal kølængde på 141 køretøjer. 

 

2-sporet rundkørsel 

Ud fra resultaterne af kapacitetsberegningerne vurderes det, at en to-sporet rundkørsel kan afvikle 

trafikken tilfredsstillende både i 2018 og 2030.  

 

I 2018 er afviklingsforholdene gode med en belastningsgrad for den mest belastede tilfart (det højre spor i 

Hovedvejen Syd i eftermiddagsmyldretiden) på B=0,41, en største middelforsinkelse på 7 sek. (for den nye 

adgangsvej) og en maksimal kølængde på 2 køretøjer. 

 

I 2030 er trafikafviklingen stadig tilfredsstillende med en belastningsgrad for den mest belastede tilfart (det 

højre spor i Hovedvejen Syd i eftermiddagsmyldretiden) på B=0,72, en største middelforsinkelse på 12 

sekunder og en maksimal kølængde på 8 køretøjer. 

 

Signalanlæg 

Ud fra resultaterne af kapacitetsberegningerne vurderes det, at krydset kan afvikles tilfredsstillende med 

signalregulering.  

 

I 2018 er afviklingsforholdene gode med en belastningsgrad for den mest belastede tilfart (ligeudsporet i 

Hovedvejen Syd i eftermiddagsspidstimen) på B=0,60, en største middelforsinkelse på 19 sekunder (for 

venstresvingssporet på Spettrupvej) og en maksimal kølængde på 10 køretøjer.  

 

I 2030 er trafikforholdene stadig tilfredsstillende med en belastningsgrad for den mest belastede tilfart 

(ligeudsporet i Hovedvejen Syd både morgen og eftermiddag) på B=0,75, en største middelforsinkelse på 

38 sekunder (for venstresvingssporet på Hovedvejen Nord om eftermiddagen) og en maksimal kølængde 

på 17 køretøjer. 

 

Beregningerne for signalanlægget er udført ved, at DanKap selv har beregnet omløbstid og grøntider i 

signalanlægget, men det er vores erfaring, at vi kan nedbringe de beregnede belastningsgrader, 

forsinkelser og kølængder væsentligt ved selv at definere omløbs- og grøntider. Ovennævnte 

beregningsresultater for signalanlægget skal derfor ses som et konservativt bud, der efter al forventning 

ligger over de reelle værdier og dermed vil kunne afvikles endnu mere tilfredsstillende end dét, som 

DanKap beregner. 
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Udformning 

I dette afsnit beskrives mulig udformning af en to-sporet rundkørsel og et udbygget signalanlæg, da det er 

disse krydsudformninger, der ifølge kapacitetsberegningerne er mulige.  

 

Rundkørslen/signalanlægget bør projekteres og udføres iht. anbefalingerne i vejreglerne. Generelt skal 

man være opmærksom på, at en to-sporet rundkørsel vil kræve et (væsentligt) større areal end en 

udbygning af signalanlægget.  

 

Det forventes, at der vil være en almindelig til høj andel af tunge køretøjer, da krydset/rundkørslen er 

placeret på en større vej, nær flere industriområder og endvidere tæt ved Østjyske Motorvej. Derfor må det 

dimensionsgivende køretøj være et sættevognstog. Ruten er ikke godkendt til modulvogntog.  

 

Den største arealmæssige begrænsning vurderes at være hjørnet mellem Hovedvejen Syd og den nye 

adgangsvej, hvor bygningen på matrikel 10x har etableret varegård/p-plads. Der skal en nærmere 

skitsering til at fastslå, i hvilket omfang anlægget, særligt rundkørslen, arealmæssigt kan passes ind.  

 

Rundkørsel 

Cirkulationsarealet udformes med to cirkulationsspor og med to spor i alle tilfarter, bortset fra den nye 

adgangsvej, der, pga. den begrænsede trafikmængde, anlægges med ét spor. Der bør etableres 

overkørselsarealer i til- og frafarterne, hvor arealbehøvet er større for de tunge køretøjer end for 

personbilerne, for at sikre tilpas lav hastighed i rundkørslen. 

 

I til-/frafarterne skal etableres heller, der sikrer en tilstrækkelig lav hastighed ved ind- og udkørsel af 

rundkørslen, f.eks. trekantheller, der erfaringsmæssigt medvirker til lavere hastighed. Udformningen af 

hellerne må tilpasses de valgte faciliteter for lette trafikanter.  

 

Der er ikke foretaget tællinger af lette trafikanter, men der skønnes at være en ikke ubetydelig mængde 

lette trafikanter, da der er cykelstiforløb og busstoppesteder i begge sider af Hovedvejen. Den bedste og 

mest sikre løsning vil være at etablere en cykelring omkring rundkørslen, hvor de lette trafikanters 

krydsningspunkt er trukket tilbage fra vigelinjen. Krydsningsmulighederne i alle 4 ben bør være i 2 tempi, 

hvorfor hellerne må etableres brede og lange nok til, at cyklister og fodgængere kan stå og vente på 

eventuelle køretøjer i til- og frafarterne.  

 

De 2 eksisterende busstoppesteder placeres i frafarterne i rundkørslen svarende til nuværende placering. 

Placeringen skal tilpasses krydsningerne for de lette trafikanter, så der ikke opstår konflikter mellem 

cyklister og buspassagerer eller manglende oversigtsforhold. Stoppestederne bør ligeledes placeres i 

umiddelbar nærhed (lige efter) krydsningen for lette trafikanter for at undgå, at de lette trafikanter vælger at 

krydse et andet sted på strækningen. Dette forhold kan ligeledes få indflydelse på det nødvendige areal på 

hjørnet mellem Hovedvejen Syd og den nye adgangsvej (matr. 10x). 

 

Signalanlæg 

Signalanlægget udformes som en udbygning af det eksisterende signalanlæg. På baggrund af de 

gennemførte kapacitetsberegninger anbefales en udformning med ét ligeudspor, ét venstresvingsspor og 

ét højresvingsspor i Hovedvejen Nord og Syd, et delt højre-/ligeudspor og et venstresvingsspor i 

Spettrupvej og ét delt spor i den nye adgangsvej.  
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Da det kommende boligområde ved Remmerslund må forventes at bidrage med ekstra cyklister og 

fodgængere, og da der er cykelstier og busstoppesteder på Hovedvejen, anbefales det at supplere krydset 

med fodgængerfelter. Der er allerede anlagt cykelstier. 

 

I såvel hoved- som sideretning bør etableres heller. Hellerne skal bruges til støttepunkter for krydsende 

fodgængere samt til placering af master/signaler. Hvis der, som foreslået under afsnittet ”Trafiksikkerhed”, 

indarbejdes bundne venstresving, skal venstresvingsbanerne udformes med dele- og midterheller jf. 

vejreglerne, som det bl.a. ses i nabokrydset ved Gesagervej.  

 

Trafiksikkerhed 

Generelt set har rundkørsler en gavnlig effekt på trafiksikkerheden set i forhold til 4-benede kryds med eller 

uden signalanlæg. Den primære årsag er, at skadesgraden generelt er lavere i rundkørsler end i andre 

kryds (særligt hvis radius for midterøen er 10m eller mere), hvilket betyder, at alvorligheden i de uheld, der 

sker, er lavere og med lavere risiko for dræbte og alvorligt tilskadekomne personer.  

 

Men rundkørsler – særligt hvis de er 2-sporede – forringer oftest sikkerheden for cyklister, knallertkørere og 

motorcyklister. Det er derfor essentielt, at der tages hånd om særligt cyklisterne i rundkørsler, da de er 

meget udsatte for køretøjer, der kan overse dem i både til- og frafarterne. Hvis der anlægges en 2-sporet 

rundkørsel anbefales det derfor, at der etableres en cykelring omkring rundkørslen, evt. med et 

dobbeltrettet forløb, for at undgå omvejskørsel. I krydsningen med vejgrenene etableres et tilbagetrukket 

krydsningspunkt, 10-15 m fra vigelinjen, således den kørende trafik ikke skal koncentrere sig om at finde 

vej ind og ud af rundkørslen og samtidig orientere sig og holde tilbage for eventuelle cyklister og 

fodgængere.  

 

 
Figur 7. Eksempel på cykelring rundt om rundkørslen, hvor krydsningen af vejgrenen er trukket 10-15m tilbage fra 
vigelinjen. 

Alternativt bør der anlægges cykelfaciliter i form af underføringer under Hovedvejen for at undgå denne 

konflikt. 

 

Hvis der anlægges et udbygget signalanlæg, kan cyklister og fodgængere afvikles via cykelstier og 

fodgængerfelter, der evt. kan gives særlig prioritet ved at indføre f.eks. bundne venstresving i udvalgte 

tilfarter for at minimere risikoen for uheld mellem venstresvingende biler og modkørende biler, cykler og 

fodgængere. 
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Anbefaling 

På baggrund af ovenstående kapacitetsberegninger, areal- og trafiksikkerhedsbetragtninger anbefales at 

den nye byggemodning tilsluttes det eksisterende signalanlæg ved at udbygge signalanlægget med et 4. 

ben, svingbaner med bundet venstresving, heller og fodgængerfelter som beskrevet under afsnittene 

”Kapacitetsberegninger” og ”Udformning”.  
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Bilag 1 – Kapacitetsberegninger 

  

Fordeling af svingbevægelser 

Scenarie 2018 

Morgenspidstime 

(gælder for alle kryds-

udformninger) 

 

Resultat 

Scenarie 2018 

Morgenspidstime 

Udformning: 1-sporet rundkørsel 

 



 

 
Dokument ID: Kapacitet og trafiksikkerhed i kryds/rundkørsel på Hovedvejen 10 / 16 

 

Resultat 

Scenarie 2018 

Morgenspidstime 

Udformning: 2-sporet rundkørsel 

med 2 spor i alle ben (bortset fra 

den ny adgangsvej) 

 

 

Resultat 

Scenarie 2018 

Morgenspidstime 

Udformning: signalanlæg 
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Fordeling af svingbevægelser 

Scenarie 2018 

Eftermiddagsspidstime 

(gælder for alle kryds-

udformninger) 

 

Resultat 

Scenarie 2018 

Eftermiddagsspidstime 

Udformning: 1-sporet rundkørsel 
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Resultat 

Scenarie 2018 

Eftermiddagsspidstime 

Udformning: 2-sporet rundkørsel 

med 2 spor i alle ben (bortset fra 

den ny adgangsvej) 

 

 

Resultat 

Scenarie 2018 

Eftermiddagsspidstime 

Udformning: signalanlæg 
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Fordeling af svingbevægelser 

Scenarie 2030 

Morgenspidstime 

(gælder for alle kryds-

udformninger) 

 

Resultat 

Scenarie 2030 

Morgenspidstime 

Udformning: 1-sporet rundkørsel 
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Resultat 

Scenarie 2030 

Morgenspidstime 

Udformning: 2-sporet rundkørsel 

med 2 spor i alle ben (bortset fra 

den ny adgangsvej) 

 

Resultat 

Scenarie 2030 

Morgenspidstime 

Udformning: signalanlæg 
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Fordeling af svingbevægelser 

Scenarie 2030 

Eftermiddagsspidstime 

(gælder for alle kryds-

udformninger) 

 

Resultat 

Scenarie 2030 

Eftermiddagsspidstime 

Udformning: 1-sporet rundkørsel 
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Resultat 

Scenarie 2030 

Eftermiddagsspidstime 

Udformning: 2-sporet rundkørsel 

med 2 spor i alle ben (bortset fra 

den ny adgangsvej) 

 

 

Resultat 

Scenarie 2030 

Eftermiddagsspidstime 

Udformning: signalanlæg 

  

 

 


