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1. Trafik

1.1
Degnejorden bør være bilfri. Livsnerven bør ikke krydse eksisterende sti. Til parkering og renovation bør der 
f.eks. etableres én stor p-plads og nedgravet skraldesug ved indkørslen til området mod øst. (2, 7, 13, 16, 
17, 20)

Administrationens kommentar:
Biltrafik på Livsnerven: Administrationen vurderer, at lokalplanforslagets nuværende rammer for 
Livsnerven, herunder som Lege- og opholdsareal, vil give en god balance mellem tryg og sikker færdsel og 
muligheden for leg og ophold. Et Lege- og opholdsområde har et markant andet færdselsmønster end en 
traditionel villa- eller stamvej. Færdsel vil være på de bløde trafikanters præmisser og Livsnervens snoede 
forløb og indretning skal sikre at hastigheden holdes nede. Langt de fleste bilister på Livsnerven vil være 
beboere, som har fælles interesse i at opretholde trafikal omsorg og opmærksomhed med hindanden. 
I konkurrenceprogrammet, der ligger til grund for arkitektkonkurrencen, blev konkurrencedeltagerne bedt 
om at give deres bud på en helhedsplan, der understøtter livet på tværs af generationer og forskellige 
livssituationer. De forskellige botyper og parkeringsløsninger er et resultat af dette ønske i 
konkurrenceprogrammet. 

Administrationen vurderer, at afstanden mellem p-plads og bolig ikke må blive alt for lang og at p-
pladserne integreres bedst ved at placere dem i mindre dele, fremfor som én samlet p-plads. 

Affaldssug: Affaldssortering er placeret ved de enkelte klynger, da de også vil være uformelle mødesteder, 
hvor beboerne kan støde på hinanden i det daglige. Skraldesug er en mulighed ifølge § 8.19 og vil følge de 
generelle retningslinjer, der så vil blive besluttet, hvis skraldesug bliver en mulighed i Lejre Kommune.

Krydsning livsnerve/eksisterende sti: Administrationen foreslår, at afvikle bilkørslen på østlig side af den 
nord/syd-gående sti. Parkering til Enghusene placeres på den østlige side af stien for derved at sikre en 
bedre færdsel på stien. Man færdes derved til fods fra p-pladsen til de enkelte Eng-klynger på vestlig side af 
stien.

1.2
Trafikal helhedsplan for Lejre by og vejadgang til Degnejorden bør fastlægges inden lokalplanen vedtages. 
(2, 3, 12, 17, 18, 19, 23, 25, 29)

Administrationens vurdering:
Administrationen arbejder sideløbende med vurdering af trafik og de trafikale udfordringer i byen. Blandt 
andet har COWI for Lejre Kommune arbejdet med en trafikanalyse for Lejre By og omegn. Analysen er 
endnu i udkast og har ikke været politisk behandlet endnu. Den endelige behandling af analysen afventer 
en opdatering trafiktællinger efter der er etableret lysregulering i krydset Lejrevej/Bispegårdsvej. 

I forbindelse med lokalplanarbejdet har Urban Creators for Lejre Kommune udarbejdet et notat om de 
trafikale forhold, som undersøger konsekvenserne af lokalplanen både for den interne trafik og for den 
omkringliggende by. Til overvejelserne om vejadgang anbefaler Urban Creators, at Langskelsvej betjener 
Degnejorden. Dette bygger på, at Rynkebjerggårdvej i forvejen betjener flere husstande end Langskelsvej 
samt ydermere Børnehuset Skjoldungerne med cirka 160 børn. Ved evt vejadgang via Rynkebjerggårdsvej 
skal denne krydse eksisterende skolesti. Da afstanden til skole og station ved vejadgang via Langskelsvej er 
en del længere, vil denne tilslutning understøtte at flere cykler eller går til skole, indkøb eller station. 



Administrationen vurderer dog, at beslutning om vejadgang bør vurderes på baggrund af den opdaterede 
trafikanalyse fra COWI. Administrationen foreslår, at vejadgangen fastlægges, når nyt forslag til lokalplan 
lægges op til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

1.3
Parkering i gårdrummene er misvisende i forhold til visionen og bør placeres et andet sted. Én indsiger 
efterspørger (i modsætning) parkering tæt på boligen.
(6, 7, 20, 34)

Administrationens vurdering:
Det er et bevidst valg, at der i konkurrenceprojektet er boliger med forskellige parkeringsløsninger. En del 
af konkurrencen gik på at udforme boliger til forskellige livsformer og generationer. Det er blandt andet 
løst ved at give mulighed for parkering ”lige ved døren” i gårdrummene. Dette er tænkt som en balance 
mellem tilgængelighed og halvprivate lege- og opholdsarealer tæt ved boligen. Parkeringsløsninger i 
gårdrummene er også kommenteret i trafiknotatet. Skal parkeringen ikke være i gårdrummene, skal der 
findes plads til denne i de grønne områder omkring klyngerne. Administrationen foreslår dog, at ændre på 
antallet af gårdklynger for at tilpasse balancen.

Høringssvar 34 efterspørger bolignær parkering.

1.4
Lokalplanens fastsættelse af parkeringsnorm på 1,5 plads/bolig bør være lavere grundet stationsnærhed. 
(3)

Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at p-normen er passende set i forhold til stationsnærhed, beboersegment og 
placering i øvrigt. Ét hensyn er at sikre, at de kommende beboere ikke parkerer i naboområderne. Et andet 
hensyn er, at understøtte andre former for mobilitet. Med 800-1000 meter til Lejre Station og med idéen 
om mindre boliger, mere fællesskab, lægges der med projektet op til delebilsordninger, som taler for en 
lavere p-norm end det er tilfældet i et traditionel åben-lav/parcelhuskvarter. Lokalplanen kan ikke sikre 
delebilsordninger, men en sådan vil formentlig gøre, at behovet for parkeringspladser er lavere – nok også 
lavere end en parkeringsnorm på 1,5 plads/bolig.  

1.5
Planen modsiger kommuneplanens målsætninger for trafik, herunder ”hensyn til samlet afvikling i byen” og 
” trafik skal inddrages fra start”. Trafikale gener som følge af projektet overføres til den øvrige by og 
projektet er ude af trit med visionen om et bæredygtigt flagskib. (3)

Administrationens vurdering:
Degnejorden har været lokalplanlagt som boligområde siden 1986 med en vejbetjening enten fra 
Langskelsvej, Rynkebjerggårdsvej eller begge dele. I Trafikvurderingen fra Urban Creators er vurderet, at 
vejnettet i byen kan håndtere trafikken fra Degnejorden. Om der er behov for yderligere initiativer som 
følge af den samlede byudvikling i byen vil blive vurderet i trafikanalysen fra COWI. 

1.6
Grussti ved Møllerjorden og ned mod Lavringe Å og langs denne østlige bred kan asfalteres. (4)

Administrationens vurdering:
Bemærkningen er taget til efterretning. Lokalplanen kan dog ikke sikre dette.



1.7
Dårlige oversigtsforhold på Rorupvej og vejnettet omkring Degnejorden er i øvrigt udfordret. (12)

Administrationens vurdering:
Bemærkningen er taget til efterretning og tages med i den videre vurdering af trafikken i byen – blandt 
andet som opfølgning på trafikanalysen fra COWI, der endnu ikke er færdig.

1.8
Lokalplanen bør sikre P-pladser med ladestandere til elbiler i alle klynger samt elbilpladser tættest på 
boligerne. (3, 4, 7, 11, 34, 35)

Administrationens vurdering:
Bemærkningen er taget til efterretning og tages med i det videre arbejde.

1.9
Der bør stilles krav om delebilsordning. Der findes fortilfælde i Roskilde Kommune. (3, 6, 20)

Administrationens vurdering:
Lokalplanen kan udelukkende afsætte fysiske rammer (p-pladser) til delebiler, men ikke sikre en egentlig 
delebilsordning. Dette kan stilles som vilkår i samarbejde med kommende udvikler af området.

1.10
Der bør stilles krav om etablering af overdækket cykelparkering, også til ladcykler. Cykelparkering skal 
sikres i gårdrum, da de nuværende max 40 meters afstand i lokalplanen er for langt. (3)

Administrationens vurdering:
Cykelparkering tæt ved boligen er med til at gøre cykling attraktiv. Lokalplanen sikrer cykelparkering både 
ved fælleshusene og i gårdrummene. Det er også sikret, at mindst én af 10 p-pladser ved fælleshusene er til 
ladcykler. Overdækninger eller cykelskure stemmer dog ikke overens med den rummelighed, som 
administrationen forestiller sig i gårdrummene, hvorfor det ikke er sikret lokalplanen.

2. Bebyggelsens omfang og placering

2.1
Færre boliger på Degnejorden (66 stk), en bebyggelsesprocent svarende til nabobebyggelsen (25 %) og al 
bebyggelse bør placeres øst for nuværende sti. Hele bebyggelsen skal have en højde på max 5,7 meter (max 
én etage), da den blandt andet tager udsigten fra nærmeste naboer på Møllerjorden 4 og 5.
(1, 2, 5, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 34)

Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at det nuværende antal boliger er passende i forhold til at skabe et levende 
bomiljø. Boligtyperne er konkret set rækkehuse og fritliggende huse (tæt-lav og åben-lav), hvor idéen om at 
bo tættere end det er tilfældet i nabobebyggelserne er central for eksempelvis fællesskabet. Der ligger 
nogle andre intentioner til grund for byggeriet på Degnejorden end f.eks. på Møllerjorden og en direkte 
sammenligning vurderer administrationen ikke er aktuel. Administrationen vurderer også, at det er 
passende at bibeholde byggelinjen langs Møllerjorden og derfor placere Engklyngerne vest for stien. 
Administrationen vurderer, at 6,5 meter (randbebyggelsen undtaget) er en passende højde, som giver 
mulighed for at udnytte mere end ét plan. Tætheden er betydende for at skabe liv i mellem husene og for 
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Vurdering af de trafikale forhold i 

forbindelse med Lokalplanen LK 50 for 

Degnejorden 

Baggrund 
 

Denne analyse er igangsat på baggrund af en igangværende høring om Lokalplan LK 50 for boliger på 

Degnejorden. I denne forbindelse har Lejre Kommune bedt Urban Creators ApS om at udarbejde en trafikal 

vurdering af det fremtidige boligbyggeri. Vurderingen skal bruges i den videre politiske proces og til 

myndighedsbehandling i forbindelse med høringsperioden for lokalplanen.  

Grundlag 

Lokalplanen for Degnejorden er en bearbejdning af vinderprojektet fra den åbne konkurrence. Projektet er 

udarbejdet af arkitektfirmaet Dissing og Weitling og indeholder:  

- Op til 96 boliger 

- Samlet grundareal på ca. 4,8 ha. 

- Samlet bebyggelse på ca. 10.500 etagemeter. 

- Bebyggelsesprocent på 22% for området som helhed 

- Området skal vejbetjenes fra øst enten via Rynkebjerggårdsvej eller Langskelsvej. 

- Der etableres ca. 144 parkeringspladser, svarende til en parkeringsnorm på 1,5 p-plads per bolig. 
  

Indledning 

Notatet indeholder svar på følgende centrale spørgsmål: 

- Hvordan er Degnejorden trafikalt koblet på resten af byen? 

- Hvordan bliver den fremtidige trafik fra Degnejorden? 

- Hvordan påvirker Degnejorden trafikalt det omkringliggende vejnet? 

- Hvordan skal Degnejorden trafikbetjenes? 

- Hvordan bidrager Livsnerven til, at livet mellem husene kan udfoldes sig på en trafiksikker måde? 

- Hvilke udfordringer er der i forhold til parkeringen?  

- Hvordan kan parkeringsløsningen understøtte den ønskede bykvalitet? 

- Hvorfor delebilordninger?  

- Hvilke erfaringer er der med delebilordninger ift. lokalplaner? 
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Opsamling og resumé 

Hvordan er Degnejorden trafikalt koblet på resten af byen? 

Degnejorden er placeret centralt og stationsnært i Lejre med god adgang til eksisterende og finmaskede 

stisystem, med korte cykel- og gangforbindelser til de primære funktioner i byen og de rekreative grønne 

områder. Lokalplanen for Degnejorden giver mulighed for vejbetjening fra øst enten via Rynkebjerggårdsvej 

til Højbyvej eller via Langskelsvej mod syd-øst til Rorupvej og Højbyvej. 

Hvordan bliver den fremtidige trafik fra Degnejorden? 

Med op til 96 nye boliger svarer dette til, at Degnejorden samlet set skaber op mod 340 bilture per døgn på 

Livsnerven. Erfaringsmæssigt skaber en morgenspidstime mest trafik i løbet af døgnet, svarende til ca. 10% 

af bilturene. Dette betyder at kommer ca. 34 biler i morgenspidstimen eller blot 0,5 biler i minuttet. Hvis 

der regnes på værst tænkelig trafik belastning kører der maksimal 144 biler ud i en morgenspidstime 

(svarende til antallet af parkeringspladserne) eller 2,4 biler i minuttet. Denne trafikbelastning vurderes til at 

være så lav, at det rekreative byliv for de lette trafikanter på Livsnerven kan udfolde sig på en tryg og 

trafiksikker måde. Erfaringsmæssigt vil det være morgenspidstimen, hvor flest vil køre på Livsnerven. I 

modsætning til eftermiddagsspidsperioden, hvor trafikken vil komme mere spredt. Uden for 

spidsperioderne vil der stort set ikke forekomme biltrafik på Livsnerven. 

Hvordan skal Degnejorden trafikbetjenes? 

Lokalplanen for Degnejorden giver mulighed for vejbetjening fra øst enten via Rynkebjerggårdsvej til 

Højbyvej eller via Langskelsvej mod syd-øst til Rorupvej og Højbyvej. Det anbefales, at Langskelsvej 

benyttes som adgangsvej til Degnejorden. Strækningen kan håndtere den fremtidige trafikmængde. 

Afstanden for bilisterne til station og indkøb bliver en del længere end fra Rynkebjergsgårdsvej, således vil 

denne tilslutning kunne understøtte at flere cykler og går fra Degnejorden til stationen og indkøb mv. 

Hvordan påvirker Degnejorden trafikalt det omkringliggende vejnet? 

Trafikken fra Degnejordens vil naturligvis påvirke de omkringliggende vejnet og der vil være en stigning af 

trafikken på de umiddelbare naboveje fra 600/800 biler/døgn til ca. 1.000/1.100 biler/døgn, svarende til en 

vækst på ca. 30%. Det vurderes at den øgede trafikmængde som følge af udbygningen af Degnejorden kan 

afvikles hensigtsmæssigt og trafiksikkert både på de umiddelbare naboveje og de øvrige strækninger i byen. 

I COWI’s  udkast til trafikanalyse er der imidlertid udpeget fire kryds, som bør håndteres generelt i forhold 

til kommunens i øvrigt mange forskellige projekter. 

Hvordan bidrager Livsnerven til, at livet mellem husene kan udfoldes sig på en trafiksikker måde? 

Det anbefales, at Livsnerven udformes og skiltes som lege- og opholdsområde med kørsel tilladt for vejens 

beboere. Livsnerven udformes til meget lav hastighed med skiltet hastighed på max 15 km/t, der adskiller 

sig markant fra en traditionel villavej. Området vil blive udformet uden niveauspring mellem kørebane og 

opholdsareal.  Hastigheden bliver meget lav og trafikken vil kunne fungere på de bløde trafikanters 

præmisser med mulighed for øjenkontakt mellem de forskellige trafikanter. Livsnerven er desuden designet 

som et snoet/knækket forløb med grønne og aktive kantzoner, som både understøtter den lave hastighed 

for biler og samtidig giver sikkerhed for, at livet kan udfolde sig i hele området.  
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Hvilke udfordringer er der i forhold til parkeringen?  

Det vurderes, at den eksisterende fastlagte parkeringsnorm er fornuftig i forhold til at minimere risikoen for 

uhensigtsmæssig parkering i naboområderne. 

Hvordan kan parkeringsløsningen understøtte den ønskede bykvalitet? 

Placering og antallet af parkeringspladser i de større gårdrum er indtænkt i en balance mellem, at beboerne 

kan parkere deres bil nær deres bolig og at boligerne kan få halvprivate grønne opholds- og legearealer tæt 

på. Den viste løsning vurderes at være i god balance i forhold til de ønskede kvaliteter og rammer for det 

rekreative liv og parkeringen.  

Placering og antallet af parkeringspladser i det resterende byggeri er indtænkt som grønne landskabelig 

rum i en gangafstand på mellem 20 og 40 meter til boligerne. Parkeringen vil hermed også understøtte 

bylivet.  

Hvorfor delebilordninger?  

Delebilordninger er allerede i dag et udbredt fænomen mange steder, hvor borgere kan tilmelde sig 

gennem foreninger eller private services. Delebilen kan være et godt alternativ til privatbilen for dem, der 

kun har brug for en bil lejlighedsvis.  

Hvilke erfaringer er der med delebilordninger ift. lokalplaner? 

Der er ingen tvivl om, at delebilordninger er fremtiden, men der er en udfordring i forhold til det, der er 

indskrevet i en byggeretsgivende lokalplan. Der er enkelte eksempler på lokalplaner, hvor der er arbejdet 

med at indføre delebilordninger, som en del af byudviklingen. 
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Hvordan er Degnejorden trafikalt koblet på resten af byen? 

Primære funktioner  

Degnejorden er placeret centralt i Lejre tæt på grønne områder, indkøbsmuligheder og institutioner. 

Degnejorden ligger stationsnært med en gangafstand på ca. 800 meter. Tilsvarende ligger skole og 

dagligvareforretninger ca. 700 meter mod nord-vest, og kan nås via det eksisterende lokale stinet.  

 

Primære funktioner omkring Degnejorden (Konkurrenceprogrammet for Degnejorden) 
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Vejnettet 

Lokalplanen for Degnejorden giver mulighed for vejbetjening fra øst enten via Rynkebjerggårdsvej til 

Højbyvej eller via Langskelsvej mod syd-øst til Rorupvej og Højbyvej. 

Højbyvej har ca. 2.300 biler i døgnet og fungerer som fordelingsvej gennem den østlige del af byen og 

trafikbetjener byen mod nord – både til Lejre Station og videre ud til Holbækmotorvejen via Blæsenborgvej 

og Ledreborg Allé mod øst. Tilsvarende er Højbyvej mod syd koblet til Hovedvejen (14) og videre til Roskilde 

og Ringsted. 

Trafikbelastningen på Langskelsvej er i dag målt til ca. 600 biler pr. døgn. På Rorupvej er der i dag ca. 800 

biler i døgnet på strækningen mellem Langskelsvej og Højbyvej. Rynkebjerggårdsvej har ca. 1.200 biler i 

døgnet. Rynkebjerggårdsvej har et opland på ca. 200 boliger samt to børneinstitutioner.  

Generelt er køreafstandene i bil til de primære funktioner i Lejre (station, skole, indkøb mv) relativt store i 

forhold til det mere direkte og separate stinet. 

 

Vejnettet (jf. Cowi’s udkast til trafikanalyse) 
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Stinettet 

Degnejorden er bundet godt op på det eksisterende og finmaskede separate stisystem, med korte cykel- og 

gangforbindelser til de primære funktioner i byen og de rekreative grønne områder. Gennem Degnejorden 

løber desuden en separat stiforbindelse, som både er koblet til Skolestien og videre til stationen. Som 

nævnt, ligger Degnejorden med en gang- og cykelafstand på ca. 800 m. til stationen, hvilket svarer til ca. 3 - 

5 min. cykling eller 5 - 10 min gang. Skole og indkøb kan findes inden for ca. 600 m. i cykel- og gangafstand, 

hvilket svarer til ca. 2 - 3 min. cykling og 8 - 10 min. gang. Længst væk ligger Ledreborg Slotspark og 

Golfklub, ca. 1,5 – 2 km. fra Degnejorden, hvilket svarer til ca. 5 – 7 min. cykling og 15 – 20 min. gang.  

Alle destinationer i byen kan nås via det separate stinet. 

 

Stinettet med angivelse af afstand i minutter med cykel eller gang 
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Kollektiv transport 

Degnejorden ligger vigtigt inden for det stationsnære kerneområde på 600 m. Fra Lejre Station går der et 

regionaltog til Østerport, som også stopper på Roskilde Station, Høje Taastrup Station og Københavns 

Hovedbanegård. Mod vest kører toget til Holbæk, og stopper undervejs på Hvalsø Station og Tølløse 

Station. 

Degnejorden er busbetjent fra Lejrevej i begge regning af bus 207. Busstoppestedet er placeret i gåafstand - 

ca. 500 - 700 m., det vil sige, ca. 2 - 3 min. på cykel eller 10 - 12 minutters gang fra området. Bussen er 

koblet op både lokalt og regionalt via Lejrestation. Fra Lejre station kører bus 207 til Herslev, Kattinge og 

Boserup og ender i Roskilde. 

 

 

Kollektiv transport 
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Hvordan bliver den fremtidige trafik fra Degnejorden 

Når Degnejorden udbygges med op til 95 boliger, vil området generere trafik på det øvrige vejnet i Lejre. 

Der er taget udgangspunkt i resultaterne fra et udkast til trafikanalyse, der er udarbejdet af Cowi, ”Lejre 

trafikanalyse for Lejre by og omegn, 2018”. Til at beregne den fremtidige biltrafik fra Degnejorden er der 

taget udgangspunkt i de turrater, som Miljøstyrelsen anbefaler. Nøgletallene er vist nedenfor. 

Boligtype Bilture per bolig per døgn 

Parcelhuse i forstadsområder 4,5  

Lejligheder i forstadsområder 2,5 

 Kilde: Miljøstyrelse: ”Miljøkapacitet som grundlag for byplanlægning”, 1995. 

Degnejorden udbygges med tæt-lav bebyggelse, hvilket kan betragtes som en mellemting mellem parcelhus 

og lejlighed og derfor anslås turraten til 3,5 bilture per døgn. Denne turrate er også underbygget af, at 

området ligger stationært og dermed vil en del af turene fra Degnejorden blive med kollektiv transport.  

NB: Denne turrate afviger fra Cowi’s udkast til trafikanalyse (”Lejre trafikanalyse for Lejre by og omegn, 

2018”), som anslår, at der vil være 4 daglige bilture per bolig. 

Med op til 96 nye boliger svarer dette til, at Degnejorden samlet set skaber op mod ca. 340 bilture per døgn 

på Livsnerven. Erfaringsmæssigt skaber en morgenspidstime mest trafik i løbet af døgnet, svarende til ca. 

10% af bilturene. Dette betyder at kommer ca. 34 biler i morgenspidstimen eller blot 0,5 biler i minuttet. 

Hvis der regnes på værst tænkelig trafik belastning kører der maksimal 144 biler ud i en morgenspidstime 

(svarende til antallet af parkeringspladserne) eller 2,4 biler i minuttet. Denne trafikbelastning vurderes til at 

være så lav, at det rekreative byliv for de lette trafikanter på Livsnerven kan udfolde sig på en tryg og 

trafiksikker måde. Erfaringsmæssigt vil det være morgenspidstimen, hvor flest vil køre på Livsnerven. I 

modsætning til eftermiddagsspidsperioden, hvor trafikken vil komme mere spredt. Uden for 

spidsperioderne vil der stort set ikke forekomme biltrafik på Livsnerven. 

 

 
Figur: Trafikken på Livsnerven 
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Degnejorden ligger i det stationsnære kerneområde. Stationsnærheden får betydning for hvor mange, der 

vil fravælge bilen til fordel for den kollektive trafik. Nedenfor er vist et eksempel på transportmiddelvalget 

for en omegnskommune i Hovedstaden afhængig af tætheden til station. 

Omegnskommune Bil Kollektiv Cykel/gang 

Stationsnært < 600 meter gangafstand 44%  28% 28% 

Ikke stationsnært > 600 meter gangafstand 59% 22% 22% 

Kilde: By og baneprojektet, Aalborg Universitet, Institut for Planlægning, København, 2017. 

 
Figur: Transportmiddelvalg for Degnejorden 
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Hvordan skal Degnejorden trafikbetjenes? 

Lokalplanen for Degnejorden giver mulighed for vejbetjening fra øst enten via Rynkebjerggårdsvej eller 

Langskelsvej.  

Rynkebjerggårdsvej er en facadeløs vej, som også skal trafikbetjene et eksisterende boligområde på ca. 200 

boliger samt to større børneinstitutioner. Strækningen vil kunne håndtere den fremtidige trafikmængde - 

dog krydses den separate skolesti af vejadgangen til Degnejorden. Dette kan skabe 

trafiksikkerhedsmæssige udfordringer for de bløde trafikanter. Desuden vil der i krydset ved Højbyvej 

komme flere svingende biler og dermed øget risiko for konflikter med bløde trafikanter, hvis ikke 

overgangen sikres med fartdæmpning og/eller fodgængerfelt. 

Langskelsvej er også en facadeløs vej, som også skal trafikbetjene et eksisterende boligområde på ca. 120 

boliger. Strækningen kan, ligesom for Rynkebjerggårdsvej, håndtere den fremtidige trafikmængde. 

Trafikken kører til Højbyvej via Rorupvej. Afstanden til station og indkøb bliver en del længere end fra 

Rynkebjergsgårdsvej for bilisterne, således vil denne tilslutning kunne understøtte at flere cykler og går fra 

Degnejorden til stationen og indkøb mv.  

Det anbefales, at Langskelsvej benyttes som adgangsvej til Degnejorden 

 

Hvordan påvirker Degnejorden trafikalt det omkringliggende vejnet? 

Nedenfor ses Degnejordens samlede trafikpåvirkning på det eksisterende vejnet. Opsamlingen tager 

udgangspunkt i trafiktællinger fra Cowi´s udkast til trafikanalyse.  

Tabel: Vurdering af Degnejordens påvirkning på vejnettet i forhold til eksisterende trafikbelastning  

 

Trafikken fra Degnejordens vil naturligvis påvirke de omkringliggende vejnet og der vil være en stigning af 

trafikken på de umiddelbare naboveje, Langskelsvej og Rorupvej,fra 600/800 biler/døgn til ca. 1.000/1.100 

biler/døgn, svarende til en vækst på ca. 30%. Det vurderes at den øgede trafikmængde som følge af 

udbygningen af Degnejorden kan afvikles hensigtsmæssigt og trafiksikkert både på de umiddelbare 

naboveje og de øvrige strækninger i byen.  

Det omkringliggende vejnet påvirkes dog også af dels den generelle trafikudvikling herunder 

gennemkørende regional trafik og af de øvrige byudviklingsprojekter i byen. Vurderingen af den 

Degnejorden Eksisterende 
Døgntrafik 

 

Fremtidig 
Døgntrafik 

 

Stigning i 
trafikken 

 (biler/døgn) (biler/døgn) (biler/døgn) 

    

Langskelsvej – Eksisterende 600 936 + 336  

Rorupvej 800 1.136 + 336  

Højbyvej – Nord  2.300 2.552 +252  

Højbyvej – Syd 650 734 + 84  

Blæsenborgvej  1.900 2.089 + 189  

Bygaden 3.200 3.257 +57  
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overordnede trafikpåvirkning af byen ligger uden for denne analyse, men er behandlet i Cowi’s udkast til 

trafikanalyse. 

 

I Cowi’s udkast til trafikanalyse er der særligt fire opmærksomhedspunkter, som bør håndteres generelt i 

forhold til kommunens mange forskellige projekter, som også påvirker vejnettet. 

 

Opmærksomhedspunkter jf. ”Lejre trafikanalyse for Lejre by og omegn” 

Nr. 1: Udfordringer med fremkommelighed i krydset i morgentimerne ved skoledagens start. I dag er der 

5.237 biler pr. døgn, der kører igennem krydset. Trafikken fra Degnejorden må forventes at få en minimal 

betydning for den eksisterende trafikafvikling, da det drejer sig om op til 60 (jf. skema) biler mere per døgn, 

der skal igennem krydset i morgenspidstimen. Krydset er ydermere blevet lysreguleret på baggrund af 

Cowi’s udkast til trafikanalyse.  

Nr. 2: Udfordring med dårlige oversigtsforhold i svinget mellem Flædevadsvej og Roarsvej. I dag kører der 

2.283 biler gennem svinget pr. døgn. Den øgende trafikmængde vil skabe større øge risikoen for uheld. 
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Nr. 3: Ønske om etablering af et fodgængerfelt over Højbyvej ved Rynkebjerggårdsvej. Ind ad 

Rynkebjerggårdsvej ligger børneinstitutioner og stedet opleves som utrygt af mange. Den øgede 

trafikmængde på Højbyvej vil kunne forværre utrygheden. 

Nr. 4: Udfordring med uhensigtsmæssig afvikling af trafikken i krydset mellem Højbyvej og Rorupvej, som 

fremover også får øget trafik fra Degnejorden. Krydset er i dag udformet som et Y-kryds, og der er et ønske 

fra borgerne om at ombygge krydset til et traditionelt T-kryds, hvor Rorupvej føres vinkelret ind på 

Højbyvej. Dette vil give en mere trafiksikker kryds. 

For en samlet vurdering af trafikudviklingen i byen henvises i øvrigt til Cowi’s udkast til trafikanalyse. 
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Hvordan bidrager Livsnerven til, at livet mellem husene kan udfoldes på 

en trafiksikker måde? 

Livsnerven udformes til meget lav hastighed med skiltet hastighed på max 15 km/t, der adskiller sig 

markant fra en traditionel villavej. Området vil blive udformet uden niveauspring mellem kørebane og 

opholdsareal. Livsnerven vil desuden blive benyttet i nord-sydgående retning af bløde trafikanter med 

direkte stiforbindelse til stationen/skolen. 

Hastigheden bliver meget lav og trafikken vil kunne fungere på de bløde trafikanters præmisser med 

mulighed for øjenkontakt mellem de forskellige trafikanter. Livsnerven er desuden designet som et 

snoet/knækket forløb med grønne og aktive kantzoner, som både understøtter den lave hastighed for biler 

og samtidig giver sikkerhed for, at livet kan udfolde sig på kryds og tværs i hele området. Degnejorden er en 

lukket boliggade og dermed vil alle, der kører ind på Livsnerven, principielt set have et ærinde i området. 

Samtidig er området heller ikke større end at de fremtidige beboere vil kende hinanden, hvilket øger den 

trafikrelaterede omsorg. 

Det anbefales, at Livsnerven udformes og skiltes som lege- og opholdsområde med kørsel tilladt for vejens 

beboere 

Se vejregler for Lege- og opholdsområder i bilag A. 

 

Eksempel på legeopholdsareal fra Bo01, Malmø 
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Eksempel fra Nordhavn 

 

Eksempel fra Holbæk  
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Hvilke udfordringer er der i forhold til parkeringen på Degnejorden?  

Degnejorden skal rumme 144 parkeringspladser svarende til en parkeringsnorm på 1,5 p-plads per bolig. 

Dette svarer til lignende normer fra udviklingsprojekter i kommunen, fx bofællesskabet Eco-Village, der 

ligger ca. 600 m syd for Degnejorden. En lavere p-norm kan give udfordringer med, at der parkeres 

uhensigtsmæssig i de omkringliggende naboområder. Imidlertid kan en mere restriktiv p-norm understøtte 

en mere bæredygtig mobilitet og dermed frigøre arealer til rekreative formål, som fx i Roskilde på det 

tidligere slagteriområde, er der er fastlagt en parkeringsnorm på 1 p-plads per bolig for lignende boligtyper, 

som også ligger stationsnært. 

I nogle tilfælde kan der være gode grunde til at fravige normerne, fx hvis området ligger tæt på en station 

(halvdelen af Degnejorden ligger inden for det stationsnære kerneområde <600 meter), eller hvis der er 

mulighed for, at parkeringspladserne kan anvendes til flere formål i løbet af døgnet.  

Det vurderes, at den eksisterende fastlagte parkeringsnorm er fornuftig i forhold til at minimere risikoen for 

uhensigtsmæssig parkering i naboområderne. 

 

Hvordan kan parkeringsløsningen understøtte den ønskede bykvalitet? 

Alle parkeringspladserne er placeret inden for området på terræn i bebyggelsens større gårdrum, på 

separate parkeringspladser væk fra Livsnerven samt enkelte p-pladser langs Livsnerven. 

Placering og antallet af parkeringspladser i de større gårdrum er indtænkt i en balance mellem, at beboerne 

kan parkere deres bil nær deres bolig og at boligerne kan få halvprivate grønne opholds- og legearealer tæt 

på. Den viste løsning vurderes at være i god balance i forhold til de ønskede kvaliteter og rammer for det 

rekreative liv og parkeringen.  

Placering og antallet af parkeringspladser i det resterende byggeri er indtænkt som grønne landskabelig 

rum i en gangafstand på mellem 20 og 40 meter til boligerne. Parkeringen vil hermed også understøtte 

bylivet. Langs Livsnerven er der indtænkt handicapparkering og mulighed for fælles el-opladning af biler og 

cykler og evt. også mulighed for delebiler. Det anbefales at forhold omkring delebiler bliver indarbejdet i 

lokalforslaget. 

Cykelparkering er planlagt efter de fastlagte normer og er placeret tæt på boligerne Derigennem er de med 

til at understøtte livet i området. 
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Hvorfor delebilordninger? 

Delebilordninger er allerede i dag et udbredt fænomen mange steder, hvor borgere kan tilmelde sig 

gennem foreninger eller private services. Delebilen kan være et godt alternativ til privatbilen for dem, der 

kun har brug for en bil lejlighedsvis. Erfaringer fra andre projekter baserer sig hovedsageligt på private ture 

til familieture ud af byen eller til storindkøb. De dokumenterede gevinster ved delebiler viser overordnet 

set, at det samlede parkeringsbehov i områder, hvor der er indført delebilordninger, kan reduceres med 20-

30%.  Dermed kan man spare investeringer til udvikling af p-områder, og der kan i stedet frigøres arealer til 

byrum med plads til byliv.  

Undersøgelser og erfaringer fra række danske og udenlandske byer viser, at der evidens for at delebiler 

virker i forhold til: 

 At delebiler kan reducere behovet for privatbiler med 20 til 30%  

 At delebiler i større byområder kan erstatte 5-10 privatejede biler med én delebil 

 At delebiler kan reducere behovet for egen bil med omkring 70-80%  

 At delebilister kører ca. 30% mindre i bil end bilister med egen bil  

 At delebilister går, cykler og anvender kollektivtransport mere end bilister med egen bil  

 At ca. 70% af delebilisterne fravælger bil nr. to i husstanden. 

 
Der findes allerede i dag en række veletablerede udbydere, som kan levere færdige og velafprøvede 

delebilkoncepter. Dette kan ske i etaper svarende til udbygningsgraden af området. Alternativt kan 

delebilordningen etableres som en forening eller klub. Delebilordninger kan indrettes efter behov og kan 

også samtænkes med de tilstødende boligområder, således at forretningsmodellen bliver bedre.  

For Degnejorden skønnes det, at én delebil kan erstatte ca. to privatejede biler, og overordnet set kan det 

reducere parkeringsbehovet med ca. 5%, hvilket vil sige ca. 8 p-pladser. I bilag B er vist mulige rammer for 

delebilordninger. 

 

Hvilke erfaringer er der med delebilordninger ift. lokalplaner?  

Der er ingen tvivl om, at delebilordninger er fremtiden, men der er en udfordring i forhold til det, der er 

indskrevet i en byggeretsgivende lokalplan. Der er enkelte eksempler på lokalplaner, hvor kommunen har 

arbejdet med at indføre delebilordninger, som en del af byudviklingen og som betingelse for at kunne 

reducere antallet af parkeringspladser. 

Case 1: Malmø har kommunen i flere nye boligprojekter stillet krav om, at developerne skal indgå i tvungne 

fælles delebilordninger. Dette har resulteret i, at der i gennemsnit er 80% af beboerne, som er tilmeldt og 

bruger delebilordningen – selv efter flere år.  Tvungne aftaler mellem kommunen og developere er på 

nuværende tidspunkt ikke muligt i Danmark, da parkeringsnormerne er fastlagt gennem rammerne i 

kommuneplanen. Det er dog muligt for kommunen at reservere og afsætte fysiske rammer for anvendelsen 

af delebiler. Derfor er den eneste mulighed at indgå frivillige aftaler mellem parterne, til gavn for alle 

parter.  

Case 2: Som måske det første sted i Danmark prøver Roskilde Kommune at indgå en aftale med en 

developer omkring en obligatorisk delebilordning. Det skal ske i et nyt byudviklingsområde centralt i 

Roskilde – det tidligere slagteriområde, hvor der skal bygges nye boliger, som alle er stationært placeret. 
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Aftalen indbefatter, at de fremtidige beboere gennem en grundejerforening tilmelder sig en delebilordning. 

Både de fremtidige ejere og developere får en økonomisk besparelse, fordi der kan etableres færre 

parkeringspladser end, hvad parkeringsnormen tilskriver.  

Case 3: Byudviklingsprojektet NærHeden i Høje Taastrup har NærHeden P/S valgt tidligt i byudviklingen at 

lave en aftale med LetsGo, som administrerer og stiller delebiler til rådighed for de første beboere i 

området. NærHeden stiller en underskudsgaranti for ordningen de første tre år. Hermed vil de første 

beboere få mulighed for at fravælge egen bil fra starten og være ambassadører for de efterfølgende 

beboere. Efter tre år evalueres ordningen, og planen er, at ordningen skal administreres i regi af den 

fremtidige bydelsforening. For at forbedre forretningsmodellen har man givet mulighed for, at beboere i 

eksisterende naboboligområder kan tilmelde sig ordningen. 

Oftest er det boligtypen og ejerformen, som er det vigtigste i forhold til den generelle betalingsvillighed for 

en parkeringsplads. Eksempelvis er betalingsvilligheden for parkering traditionelt set lav for lejere og derfor 

kan delebiler give mening i forhold til at fravælge egen bil. Derimod skønnes det, at betalingsvilligheden for 

de fremtidige ejere på Degnejorden er høj, hvilket vil medføre ønsker om adgang til private 

parkeringspladser. 
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Bilag A: Vejregler for Lege og opholdsområder 
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Bilag B: Mulig rammer for delebilordninger 

Emne Beskrivelse 

Type Delebilordning med faste stampladser 

Placering Placeres parvis på terræn spredt i bebyggelsen langs Livsnerven 

Biltype Personbiler af varierende type.   

Stampladserne skal være forberedt til elbiler 

Medlemskab Frivillig aftale mellem bruger og operatør.  

Operatør Kan evt. udbydes af fremtidig grundejerforening enten med 

kommercielle operatører eller som forening/klub,  

Administration - Grundejerforeningen varetager administrationen af delebilordning inkl. 

løbende evaluering af indsatsen. 

Priser Priserne varierer generelt meget og er afhængig af bl.a. antal brugere 

og deres kørselsbehov. Desuden er priserne mellem private operatører 

og foreninger svære at sammenligne. 

Typiske priser fra 

privat operatør - 

2019 

Medlemskab - 0 kr. 

Månedsabonnement - 300 kr./md 

Startgebyr per tur - 10 kr./booking 

Pris per time - 20 til 30 kr./time 

Kilometerpris inkl. brændstof - 2,75 til 3,65 kr./km 

Typiske priser fra 

delebilforening - 

2019 

Medlemskab (engangsbeløb) - 2000 kr. 

Månedsabonnement - 200 til 300 kr./md 

Startgebyr per tur - 0 kr. 

Pris per time - 6 til 12 kr./time 

Pris per døgn - 150 til 250 kr./døgn 

Kilometerpris inkl. brændstof - 1 til 2 kr./km 
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