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1 Baggrund
I forbindelse med udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for Møns Klint Feriepark skal der udarbejdes en trafikanalyse, der beskriver områdets fremtidige trafikale forhold. Placeringen af ferieparken fremgår af figur 1.1.

Udarbejdet af PNI/MLNI
Kontrolleret af ACH
Godkendt af JBN

Figur 1.1. Projektområde er markeret med rødt på oversigtskortet

Trafikanalysen tager udgangspunkt i de trafiktællinger, som foreligger for området, samt beregning af hvor meget trafik, som den planlagte feriepark forventes at
generere. Ud fra dette ses på adgangsvejene til og fra området for at vurdere, om
disse er i en sådan karakter og stand, at de kan afvikle den fremtidige trafikmængde.

2 Grundlag
Vurderingen af de trafikale konsekvenser ved etablering af Møns Klint Feriepark er
gennemført med udgangspunkt i trafiktælling foretaget af Vordingborg Kommune
samt ideoplæg til ferieparken.

2.1 Trafikvækst
Trafikmængden vokser hvert år som følge af konjukturer mm. Fremskrivning af
trafik er altid forbundet med en vis usikkerhed, da den er baseret på den historiske udvikling, og på en gennemsnitsbetragtning for en stor del af vejnettet. Trafik-
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væksten beskriver den generelle udvikling i trafikken som følge af bl.a. nybyggeri
mm. Ifølge Vejdirektoratet forventes trafikken at stige med 0,8 % om året frem til
20301. De foreliggende trafiktællinger, foretaget af Vordingborg Kommune, fremskrives derfor til 2030 med 0,8% pr. år.

3 Eksisterende forhold
I dette afsnit beskrives de eksisterende forhold ud fra trafiktal og ud fra eksisterende vejforhold. Vejnettet er vurderet ud fra oplysninger fra vordingborg.dk, CVF
og Google Maps /Streetview.

3.1 Trafiktal
På figur 3.1 er vist placeringen af de to trafiktællinger, som er udført i nærheden
af den kommende feriepark.
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Figur 3.1. Trafiktællinger i området (kilde: mastra og vordingborg.dk)

Den nyeste tælling fra 2019 er foretaget umiddelbart før indkørslen fra øst til Tøvelde, hvor Søndersognsvej bliver til Lindegårdsvej i et vigepligtsreguleret F-kryds
(Søndersognsvej fortsætter via et af de sekundære veje, mod nord i krydset).
Denne tælling viser en årsdøgnstrafik (AADT) på 467 køretøjer. Fremskrevet til
2020, med en årlig trafikvækst på 0,8% p.a., svarer det til en årsdøgntrafik på
471.
Den ældre tælling fra 2015 er foretaget umiddelbart efter krydset, vest for Tøvelde, på Lindegårdsvej. Her er årsdøgntrafikken (AADT) registreret til 269 køretøjer.
Fremskrevet til 2020, med en årlig trafikvækst på 0,8% p.a. svarer det til en årsdøgntrafik på 280.
Af tællingerne fremgår hverken hastighedsniveau eller lastbilprocent.
I Tabel 3.1 er tællingerne angivet med AADT på tælletidspunktet, og AADT fremskrevet til 2020, samt til år 2030, som er det år, der regnes som åbningsåret for
ferieparken.
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https://www.vejdirektoratet.dk/tema/trafikken-i-fremtiden
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Tabel 3.1: Trafikbelastninger, på adgangsvejen til ferieparken. Fremskrivningsprocenten er 0,8%.

Vejnavn

Tælleår

AADT
tælleår

AADT 2020

AADT 2030

Søndersognsvej

2019

467

471

510

Lindegårdsvej

2015

269

280

303

3.2 Vejnet
Al adgang til feriecenteret må forventes at komme fra vest, med undtagelse af
eventuelle turister, som kommer retur fra et besøg på Østmøn, f.eks. Møns Klint.

Figur 3.2: Ankomstruterne til Møn, og frem til feriecenteret, med markering af hastighedsgrænser.

Fra vest er der mulig ankomst via to veje, enten ad den nordligste adgang via
Dronning Alexandrines Bro (rute 59), eller via Dæmningen til Bogø (rute 287).

3.2.1

Nordligste ankomstrute
Fra E47 vises trafikanter fra nord, mod Møn via motorvejstilslutning nr. 41, hvor
rute 59 leder trafikken via Kalvehave og Dronning Alexandrines bro.
Fra Broen ledes trafikanterne ad Kostervej gennem Koster til Tjørnemarke. Kostervej er en statsvej. Vejen er en tosporet vej med en samlet køresporsbredde på ca.
6,3 meter (målt på orthofoto). Der er anlagt enkeltrettet cykelsti langs vejen, i
begge sider frem til Tjørnemarke. Hastighedsgrænsen på vejen er den generelle
hastighedsgrænse på 80 km/t, med undtagelse af omkring Koster og ved den
gamle færgehavn, hvor hastigheden er skiltet ned til 60 km/t.
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Figur 3.3: Kostervej har et relativt bredt vejprofil, med smalle kantbaner og cykelsti langs begge
vejsider. [Google Streetview]

Ved Tjørnemarke er ruten nu inden for bymæssig bebyggelse, markeret med E55
tavle, hvorfor hastighedsgrænsen her er 50 km/t. Umiddelbart i selve Tjørnemarke forventes ruten til feriecenteret at fortsætte ad Tjørnemarksvej, mod sydøst.
Tjørnemarksvej er en kommunevej. Der er ingen cyklistfaciliteter langs vejen, eller
afmærkning i øvrigt. Efter Tjørnemarke er hastighedsgrænsen på Tjørnemarksvej i
princippet 80 km/t, men vejen er en smal tosporet vej uden midterafmærkning,
med en samlet kørebanebredde på 4,2 meter, og med en række skarpe kurver,
herunder bl.a. to 90 graders sving. Dette gør, at der reelt ikke forventes at være
trafikanter, som kører 80 km/t. Tjørnemarksvej ender i byen Neble. Fra Neble, er
der sammenfald mellem ruten fra nord og ruten fra syd.

3.2.2

Sydligste ankomstrute
Den sydligste rute er forbundet med E47 via tilslutningsanlæg 42 på Farø og via
Bogø. Rute 287 går henover dæmningen mellem Bogø og Møn. Ruten Grønsundvej
strækker sig fra motorvejstilslutningen og frem til Stege via Neble.
Hastighedsgrænsen på Grønsundvej er den generelle hastighed på 80 km/t, med
undtagelse af gennem Damsholte, hvor der er byzone med 50 km/t, samt omkring
Store Damme og Tostenæs, hvor hastigheden er skiltet ned til 70 km/t. I Damsholte er der flere steder etableret faciliteter til fodgængere langs med vejen. På
Figur 3.4 er vist en del af strækningen gennem Damsholte.
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Figur 3.4: Grønsundvej. Gennem Damsholte er der flere steder etableret asfalteret fortov langs
vejen. [Google Streetview]

Vejen er en større to-sporet vej med midterafmærkning. Vejbredden er ca. 6 meter med en smal kantbane langs begge sider af vejen.

Figur 3.5: Smal kantbane langs Grønsundvej. [Google Strretview]

3.2.3

Fælles for begge ruter
Fra Neble, hvor de to ankomstruter rammer hinanden, fortsættes via Steffensvej.
Steffensvej er en smal tosporet landevej, som snor sig mod øst, frem mod Rødkildevej.
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Steffensvejs vejbanebredde er målt på orthofoto til 4,4 meter, fordelt på to kørebaner, adskilt af en midterlinie. Der er ingen faciliteter for bløde trafikanter, belysning eller kantpæle.

Figur 3.6: Steffensvej. En smal landevej med midterafmærkning

Rødkildevej går mellem Stege og Lille Bissinge, og er udformet stort set som Steffensvej, blot med et bredere vejprofil. Rødkildevej er mål på orthofoto til at have
en vejbredde på 5 meter.

Figur 3.7: Rødkildevej minder om Steffensvej i sin udformning, men er en anelse breddere.

Rødkildevej overgår til Søndersognsvej umiddelbart i Lille Bissinge, vejen i Lille
Bissinge har hastighedsgrænse på den generelle hastighed 80 km/t. Der er etableret vejbelysning langs vejen i området med bebyggelse op mod vejen, både på
Rødkildevej og på Søndersognsvej.
Søndersognsvej forbinder Lille Bissinge og Tøvelde. I Tøvelde overgår primærretningen til at være Lindegårdsvej. Søndersognsvej går gennem byerne Bissinge og
Tøvelde. Begge steder er hastigheden således reduceret til 50 km/t. Ved overgang
til byzonerne er dette markeret med indsnævring i begge vejsider. Søndersognsvej
er målt til 5 meter bred, og er uden midterafmærkning.
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Figur 3.8: Langs Søndersognsvej, gennem de mindre byer, er byzonen markeret med indsnævring
ved E55/E56 tavlerne. [Google Streetview]

Den sidste del af strækningen frem til feriecenterets placering, er Lindegårdsvej.
Lindegårdsvej er en smal landevej, som er tiltænkt at skulle vejbetjene de få ejendomme, som er beliggende langs denne. Lindegårdsvej er målt til 4,5 meter bred,
og uden midterafmærkning.

Figur 3.9: Lindegårdsvej er en klassisk smal landevej, som er tiltænkt at vejbetjene de få ejendomme, som er placeret langs denne. [Google Streetview]
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I Tabel 3.2l er relevante vejnavne og -data samlet.
Tabel 3.2: Vejnavne og vejbredder for de oplagte ruter.

KB bredde
[m]
6.3

Vejnavn

Myndighed

Kostervej

Statsvej

Grønsundvej

Kommunevej

6,0

Rødkildevej
Søndersognsvej
Steffensvej
Lindegårdsvej
Tjørnemarksvej

Kommunevej
Kommunevej
Kommunevej
Kommunevej
Kommunevej

5,0
5,0
4.4
4.5
4.2

Bemærkning
Cykelsti mm.
Midteradskillese og kantbane.
Fortov i by.
Midteradskillelse
Smal landevej. Gadelys i byer.
Smal og snoet vej
Smal vej
Smal m. skarpe sving

4 Projektet
Projektet forventes at være en ny feriedestination. Den eksisterende vej, Lindegårdsvej, skærer igennem området. Tæt på Lindegårdsvej, i centeret af området,
etableres receptions-og fællesarealområde, som bl.a. vil huse nøgleudlevering,
reception og restaurantfaciliteter samt en gårdbutik. Når ferieparken er fuld udviklet, forventes området at bestå af 200-500 ferieboliger. På figur 4.1 er vist udkast
til masterplan for området, hvor placering af parkering også er vist.

Figur 4.1. Masterpaln for Møns Klint Feriecenter (26.10.2020).

4.1 Beregnet mer-trafik
Det samlede antal ferieboliger forventes som nævnt at blive 200-500 stk. Der
arbejdes p.t. med tre forskellige scenarier for udvikling af området, og dermed
også antallet af ferieboliger.
Med udgangspunkt i områdets funktion som feriepark, forventes der at være en
højsæson, som strækker sig over de 3 sommermåneder, juni, juli og august. Her
forventes ferieboligerne at have fuld belægning. Uden for højsæson antages ferie-
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boligerne at have en belægningsgrad på 50 %. Den estimerede mer-trafik ved en
fuld udbygning af ferieparken fremgår af tabel 4.1.
Der anvendes en turrate på 2,5 for ferieboliger2.
Tabel 4.1. Genereret trafik fra ferieparken, afhængig af antal ferieboliger.

Scenarie

Antal

Højsæson
[Bilture/døgn]

Lavsæson
[Bilture/døgn]

1-

Lav

200

500

250

2-

Medium

350

875

438

3-

Høj

500

1250

625

For at belyse en trafikal ”worst case” antages, at alle besøgende ankommer i bil.
Der forudsættes, at gårdbutikken ikke genererer yderligere trafik.

4.2 Fordeling af mer-trafik i vejnettet
Retningsfordelingen for ferieparken forudsættes at være, at 75 % af trafikken
fordeles mod vest og 25 % af trafikken mod øst i forhold til feriecenterets placering.

Figur 4.2. Fordelingen af trafikken til og fra ferieparken.

Det vurderes, at i spidstimen, som må forventes at være lørdag først på eftermiddagen, afvikles op imod 35% af AADT, og med 75% i østlig retning. Trafikfordelingen er vist i tabel Figur 4.2, hvor den eksisterende trafik på Lindegårdsvej, jf.
tabel 3.1, er medtaget.
Tabel 4.2: AADT og retningsfordeling inkl. mertrafik.

Det er en turrate, som erfaringsmæssigt rammer denne type af boliger, bl.a. også benyttet
ved ”Miljøkonsekvensrapport Lalandia” i Søndervig.
2
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Scenarie

AADT 2030
(75%
+303)

Spids østlig
retning

Spids vestlig retning

1-

Lav

678

178

59

2-

Medium

960

252

84

3-

Høj

1240

326

109

5 Vurdering af eventuelle afværgeforanstaltninger
Langs rute 59 og rute 287 vurderes vejene at være tilstrækkeligt bredde til, at det
er muligt at afvikle den ekstra trafik, som genereres af ferieboligerne. Rødkildevej
og Søndersognsvej vurderes ligeledes at kunne afvikle trafikken, men det anbefales, at hastighedsgrænsen på disse veje reduceres til 60 km/t, og 50 km/t de steder, hvor vejen forløber gennem landsbyerne. Tjørnemarksvej, Steffensvej og ikke
mindst Lindegårdsvej vurderes at være for smalle til at kunne afvikle den øgede
trafikmængde.
For Steffensvej og Tjørnemarksvej er det muligt at undgå størstedelen af mertrafikken ved tydelig skiltning af ruten til feriecenteret, således at den anbefalede
rute til feriecenteret bliver at følge de rutenummererede veje frem til Stege, og
herfra køre via Rødkildevej.
Lindegårdsvej har i dag et vejprofil på ca. 4,5 m. Med etablering af Ferieparken får
denne lokalvej mere karakter af en fordelingsvej, og vejprofilet bliver med den
øgede trafikbelastning for smalt til en trafiksikker afvikling af dobbeltrettet trafik.
Vejprofilet bør øges til minimum 5,5 m, svarende til to smalle kørespor a 2,75 m.
Med tanke også på det øgede antal cyklister i området kan det overvejes at omklassificere vejen til en ”2-1 vej”, hvor der i begge sider af vejen ”reserveres”
areal til cyklister/gående, som det er tilladt for biltrafikken at afvikle i, når der ikke
er cyklister/gående på den pågældende vejstrækning.
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