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FORORD

Trafi ksikkerhedsplanen vil danne 
grundlag for de kommende års ar-
bejde med trafi ksikkerhed på kom-
munens veje og stier. Målet er, at 
trafi ksikkerhedsplanen vil bidrage til 
at reducere antallet af uheld og gøre 
Gladsaxe Kommune til en mere tryg 
kommune at færdes i. 

I forbindelse med Gladsaxe Kommu-
nes overtagelse af amtsvejene 1. ja-
nuar 2007 opstod der et aktualiseret 
behov for en revision af kommunes 
hidtidige planer for trafi ksikkerhed 
(Handlingsplan for Trafi k & miljø i 
Gladsaxe, 1994, Hastighedsplan for 
Gladsaxe Kommune, 1996-2000 
samt Cykelstiplan 2005 og Skolevej-
sanalyse 2006). Desuden var der et 
behov for en analyse af kommunens 
40 km/t zoner. Da Færdselskommis-
sionen desuden har sat nye nationale 
mål øger det behovet for at udar-
bejde en indsatsplan.

Uheldene på kommuneveje og priva-
te fællesveje har hidtil været karakte-
riseret ved, at de var jævnt fordelt på 
vejnettet og uden nogen deciderede 
uheldskoncentrationer (sorte pletter).

Planen vil medvirke til at prioritere 
trafi ksikkerhedsindsatsen, hvor der er 
størst behov for den. 

Venlig hilsen

Karin Søjberg Holst
Borgmester

Da kommunen, som følge af over-
tagelsen af de tidligere amtsveje, 
pludselig har fået et betydeligt antal 
uheld, er denne version af kommu-
nens trafi ksikkerhedsplan baseret på 
en kortlægning af trafi kuheldene og 
en tilhørende analyse.
Der er desuden sket en koordinering 
og sammenfatning af analyser og 
tiltag vedrørende skolevejene. Tilsva-
rende er der sket en koordination i 
forhold til kommunens cykelstiplan, 
som også indeholder tiltag til reduk-
tion af trafi kuheldene.

Trafi ksikkerhedsplanen indeholder 
desuden både nationale og kom-
munale målsætninger samt indsats-
områder for vejområdet, herunder 
konkrete projekter.

Trafi ksikkerhedsplanen indeholder 
således en analysedel, langsigtede 
målsætninger samt en kortere hand-
lingsplan med forslag til konkrete 
aktiviteter.
Trafi ksikkerhedsplanen forventes at 
indgå i de årlige budgetlægninger, 
så der sikres midler til gennemførelse 
af projekter fra den prioriterede liste. 

KARIN SØJBERG HOLST
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INDLEDNING

Som baggrund for udarbejdelse af 
trafi ksikkerhedsplanen, er der taget 
udgangspunkt i kommunens Hastig-
hedsplan, en skolevejsanalyse samt 
den netop udarbejdede Kommune-
plan. Desuden er der set på uhelds-
data og borgerhenvendelser.

Hastighedsplan
Gladsaxe Kommune har tidligere 
udarbejdet en hastighedsplan samt 
etableret 40 km/t zoner for at opnå 
et planlagt acceptabelt hastighedsni-
veau på alle kommunens veje under 
hensyntagen til både fremkommelig-
hed for bilisterne samt sikkerhed og 

tryghed for de lette trafi kanter. Dette 
er sket uden omfattende brug af fysi-
ske foranstaltninger i lokalområderne.

Skolevejsanalyse
Der er gennemført en skolevejsana-
lyse på alle 19 grundskoler i kom-
munen: 13 kommunale skoler og 6 
private skoler. På alle skolerne er der 
uddelt spørgeskemaer til eleverne i 
4. og 7. klasse, i alt 1.600 skemaer. 
18 ud af 19 skoler har returneret i 
alt 1.200 svar. Det er en besvarelses-
procent på 75 %, hvilket anses for 
tilfredsstillende og repræsentativt.

I forbindelse med udarbejdelse af 
trafi ksikkerhedsplanen har der været 
fokus på de udpegede lokaliteter i 
skolevejsanalysen.
Undersøgelsen viser, at de kommuna-
le skoler generelt har en større andel 
af elever, der går eller cykler til skole. 
De private skoler har til gengæld en 
større andel af elever, der benytter 
bus eller bliver kørt til skole. Forskel-
len kan forklares med en generel for-
skel i skoleopland.

Skolevejsanalysen viser, at uheldene 
oftest sker i kryds og hyppigst er 
modparten en bil.
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Kommuneplan
I Kommuneplanen er vist en vej- og 
stiklassifi kation for kommunen. Vej- 
og stiklassifi kationen tager udgangs-
punkt i tidligere klassifi kationer, men 
er blevet redigeret, så de passer til 
den nuværende situation.

I Gladsaxe udgør kommuneveje og 
private fællesveje omkring 187 km. 
Vejnettet er opdelt i trafi kveje (pri-
mære og sekundære) og lokalveje 
(fordelingsveje, boligveje og lokalveje 
i erhvervskvarterene). 

I den kommende Kommuneplan 
2009, er der følgende visioner:
• Gladsaxe prioriterer sikkerhed 

og tryghed højt. Alle borgere 
og beskæftigede skal kunne fær-
des trygt, sikkert og behageligt 
overalt i bolig-, erhvervs- og 
centerområder og på vej til insti-
tutioner og fritidsaktiviteter.

• Trængselsproblemerne reduceres 
og at dette kan ske ved anlæg af 
en letbane samt anlæg af fl ere 
cykelstier.

Disse visioner er også en del af trafi k-
sikkerhedsplanen.
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TRAFIKSTRUKTUR

VEJ- OG STINETTETS STRUKTUR

Trafi kvejenes funktion er at sikre en 
høj grad af fremkommelighed for den 
gennemkørende trafi k. Trafi kvejene er 
udformet til at lede de enkelte lokal-
områders trafi kmængder frem til de 
overordnede veje, også gennem by-
områder. Hvis lette trafi kanter har be-
hov for krydsning af vejene, skal dette 
ske i udvalgte krydsningspunkter, der 

dom. På lokalvejene afvikles trafi kken 
på de lette trafi kanters præmisser, 
hvilket vil sige med passende lav ha-
stighed. Lokalvejene er fredeliggjort 
gennem lav hastighed og lille belast-
ning af gennemkørende trafi k. Endvi-
dere er der et net af cykelstier, cykel-
baner og trafi ksanerede veje. Derfor 
er det blandt andet vigtigt, at der 
skabes en tydelig markering af over-
gangen mellem trafi kveje og lokalveje 

både tilgodeser fremkommelighed og 
tryghed. Dette kan ske ved hjælp af 
for eksempel fodgængerfelter, mid-
terheller, belysning med videre. Alle 
trafi kveje, bortset fra Stengårds Allé, 
er forsynet med cykelstier. Vandtårns-
vej får anlagt cykelstier på den sidste 
strækning i 2009.
 
Lokalvejenes funktion er at skabe 
adgang til det enkelte område / ejen-

4.1 Vejstruktur

Motorvej

Primær trafikvej

Sekundær trafikvej

Fordelingsvej

Erhvervsvej
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via overkørsler, for eksempel fortove 
der føres ubrudt forbi sidevejen.

Gladsaxe Kommune ønsker, at der er 
en god fremkommelighed og tilgæn-
gelighed for lette trafi kanter på kom-
munens stinet.

Stinettet består af cykelstier, cykel-
baner, stier i eget tracé og ruter via 
lokalveje. Det tilstræbes, at stinettet 

er af høj standart og med gode be-
lægninger, belysning og vejvisning.
Stinettet forbinder vigtige mål som 
skoler, institutioner, idrætsanlæg, bo-
ligområder og centerområder.

4.3 Stier
Cykelsti

Planlagt cykelsti

Offentlig sti
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HASTIGHEDER

Eksisterende skiltet hastighed
30 km/t

40 km/t

50 km/t

60 km/t

70 km/t

Interne boligveje
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TRAFIKBELASNING

Trafi kbelastning
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KORTLÆGNING
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Uheldsudviklingen personskader 1998-2007. Figur 2

I 2005 var der 42 personskader i Gladsaxe Kommune, hvilket også er det gennemsnitlige antal per-
sonskader, der har været i perioden 2002-2005. Hvis Gladsaxe skal følge Færdselssikkerhedskommis-
sionens målsætning om en reduktion på 40 %, skal der kun ske 25 personskader i år 2012.

Sammenlignes antallet af tilskadekomne, pr. 10.000 indbyggere, i Gladsaxe Kommune i 2007 med 
antallet af tilskadekomne i de omkringliggende kommuner, ligger Gladsaxe Kommune under gen-
nemsnittet (6,6 tilskadekomne i Gladsaxe Kommune i forhold til et gennemsnit på 8,0 tilskadekom-
ne).
I forbindelse med detailanalysen opgøres ligeledes uheldsudviklingen for bløde trafi kanter. Detailana-
lysen vil ligeledes indeholde en vurdering af konklusionerne fra de skadestueanalyser kommunen fi k 
udført i forbindelse med Sundhedspolitikken.

UHELDSKORTLÆGNING
I Gladsaxe Kommune er der i perioden 1998 - 2007 gennemsnitligt sket 112 politiregistrerede uheld om året på kom-
munevejene. Dette er inklusiv uheld på de tidligere amtsveje.

I 39 % af disse uheld er der sket personskader. Som det fremgår af fi gur 2 kan det ses, at der er et fald i antallet af 
personskader i perioden 1998 - 2007. Dette er et godt udgangspunkt for at følge Færdselssikkerhedskommissio-
nens målsætning om, at antallet af personskader skal reduceres med 40 % i perioden 2005-2012.

ANTAL UHELD ANTAL PERSONSKADER

År Personskade Materielskade I alt Dræbt Alvorlig Lettere I alt

1998 46 57 103 1 20 32 53

1999 32 67 99 5 17 22 44

2000 41 74 115 3 15 25 43

2001 53 69 122 2 24 37 63

2002 46 58 104 3 22 25 50

2003 36 69 105 2 15 23 40

2004 33 83 116 1 20 14 35

2005 40 91 131 1 17 24 42

2006 26 80 106 0 18 8 26

2007 35 84 119 4 22 15 41
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Trafi kuheld i Gladsaxe Kommune i perioden 2004-
2007

Kommuneveje - Uheld 2007

Kommuneveje - Uheld 2006

Kommuneveje - Uheld 2005

Kommuneveje - Uheld 2004

Statsveje - Uheld 2004 - 2007
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Krydsuheld
For perioden 2004-2007 er samtlige kryds gennemgået. I nedenstående oversigt indgår kryds, hvor der er sket 1 eller 
fl ere uheld pr. år. Det vil sige, at der over en 4-års periode er sket mindst 4 uheld.

For disse uheld er der regnet uheldstæthed (*UHT) og uheldsfrekvens (**UHF) og der er beregnet om krydset kan beteg-
nes som en sort plet.  Uheldstæthed viser antallet af uheld pr. år. Kryds med høj uheldstæthed er altså kryds, hvor der er 
sket mange uheld.

Uheldsfrekvensen for kryds er defi neret som antallet af uheld pr. 1 million indkørende køretøjer i krydset. Steder med en 
høj uheldsfrekvens er altså steder, hvor der sker mange uheld i forhold til trafi kmængden. Af tabellen øverst på side 13 
fremgår det, at kommunen i 2004-2007 ikke har nogle kryds, der kan betegnes som sorte pletter.

Lokalitet Antal uheld i perioden
2004-2007

Gladsaxe Ringvej / Gladsaxevej 17

Gladsaxe Ringvej / Gladsaxe Møllevej 14

Gladsaxe Ringvej / Dynamovej / Præstebrovej 13

Bagsværd Hovedgade / Bindeleddet / Vadstrupvej 10

Buddingevej / Snogegårdsvej / Kong Hans Allé 10

Gladsaxe Ringvej / Buddingevej / Buddinge Hovedgade / Søborg Hovedgade 10

Bagsværdvej / Bagsværd Hovedgade 8

Søborg Hovedgade / Kildebakkegårds Allé / Tinghøjvej 7

Buddingevej / Fremtidsvej 6

Gladsaxevej / Høje Gladsaxe Torv 5

Vadstrupvej / Brudelysvej 5

Bagsværdvej / Bindeleddet 4

Buddingevej / Gammelmosevej 4

Kildebakkegårds Allé / Hagavej 4

Søborg Hovedgade / Søborg Parkallé (Søborg Torv) 4
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Strækningsuheld
For at fi nde de mest uheldsbelastede strækninger i kommunen, er samtlige uheld på trafi kvejene i perioden 2004-2007 
gennemgået. Desuden er der på baggrund af kort med uheld indtegnet, set om der er strækninger, som er belastet med 
mere end enkeltstående uheld.
Kommunen har valgt af arbejde videre med de strækninger, hvor uheldsfrekvensen (antal af uheld pr. år pr. km) oversti-
ger 1,5 uheld pr. million kørte kilometre.
Under uheldstæthed (antal uheld pr. million kørte kilometre pr. år) er der taget strækninger med, hvor der sker minimum 
1 uheld pr. km. pr. år. Ud fra dette skal der arbejdes videre med følgende strækninger:

Lokalitet Antal
uheld

UHT

*
UHF

**
Antal uheld
for sort plet.
95% niveau

Sort
plet?

Gladsaxe Ringvej / Gladsaxevej 17 4,25 0,33 6,00 Nej

Gladsaxe Ringvej / Gladsaxe Møllevej 14 3,50 0,25 7,00 Nej

Gladsaxe Ringvej / Dynamovej / Præstebrovej 13 3,25 0,31 5,00 Nej

Gladsaxe Ringvej / Buddingevej / Buddinge Hovedgade / Søborg Hovedgade 10 2,50 0,19 7,00 Nej

Bagsværd Hovedgade / Bindeleddet / Vadstrupvej 10 2,50 0,31 5,00 Nej

Buddingevej / Snogegårdsvej / Kong Hans Allé 10 2,50 0,30 5,00 Nej

Bagsværdvej / Bagsværd Hovedgade 8 2,00 0,23 5,00 Nej

Søborg Hovedgade / Kildebakkegårds Allé / Tinghøjvej 7 1,75 0,19 5,00 Nej

Buddingevej / Fremtidsvej 6 1,50 0,21 2,33 Nej

Gladsaxevej / Høje Gladsaxe Torv 5 1,25 0,33 2,33 Nej

Vadstrupvej / Brudelysvej 5 1,25 0,21 2,33 Nej

Kildebakkegårds Allé / Hagavej 4 1,00 0,23 2,33 Nej

Søborg Hovedgade / Søborg Parkallé (Søborg Torv) 4 1,00 0,18 2,33 Nej

Bagsværdvej / Bindeleddet 4 1,00 0,14 2,33 Nej

Buddingevej / Gammelmosevej 4 1,00 0,14 5,00 Nej

Vejnavn Fra Til Km. ÅDT Uheld 
2004-07

fre-
kvens

Uhelds
tæthed

Søborg Hovedgade Gentofte kommunegrænse Kildebakkegårds Allé 1,78 12.000 16 3,7 2,25

Bagsværd Hovedgade Gammelmosevej Bindeleddet 1,30 8.000 6 2,1 1,15

Buddingevej Rundkørsel Gammelmosevej 1,56 19.008 13 1,9 2,08

Bagsværdvej Fra O4 statsvej Lyngby Komm.grænse 3,25 16.500 11 1,9 0,85

Gladsaxe Møllevej Hillerød Motorvejen Gladsaxe Ringvej 0,95 15.011 10 1,9 2,63

Buddinge Hovedgade Rundkørsel Gammelmosevej 2,22 7.900 5 1,8 0,56

Bagsværd Hovedgade Bindeleddet Bagsværdvej 0,84 8.270 4 1,3 1,19

Gladsaxevej Gyngemosevej Gladsaxe Ringvej 0,79 13.668 5 1,0 1,58

Bindeleddet Bagsværd Hovedgade Bagsværdvej 0,42 8.500 3 1,0 1,79

Mørkhøjvej Kbh.’s kommunegrænse Juni Allé 0,89 20.461 6 0,8 1,69

Vadstrupvej Bagsværd Hovedgade Hillerød Motorvejen 0,70 15.577 4 0,7 1,43

Buddingevej Gammelmosevej Lyngby Komm.grænse 0,34 14.561 3 0,6 2,21

Søborg Hovedgade Kildebakkegårds Allé Rundkørsel 0,29 18.847 3 0,4 2,59 

Nedenstående kryds bør dog stadig analyseres for, at se om det er muligt at forebygge nogle af uheldene.



14      Trafi ksikkerhedsplan 2009 - 2012

UTRYGHEDS- OG
BARRIEREKORTLÆGNING

En barriere er et element i trafi kmil-
jøet med egenskaber, der forhindrer 
eller vanskeliggør trafi kanters bevæ-
gelse på tværs.

Barrierevirkning er indskrænkning i 
bevægelsesfrihed for dyr og men-
nesker, som følge af tilstedeværelsen 
af et trafi kanlæg. For mennesker er 
det de fysiske, juridiske og psykolo-
giske aspekter, der begrænser disses 
adgang til naturområder, rekreative 

områder eller mellem byområder.

Barrierevirkningen kan skyldes både 
trafi kken og vejens udformning, men 
den bliver først et problem, når der 
er et stort krydsningsbehov af vejen. 
Det kan for eksempel gøre sig gæl-
dende ved centerområder og ved 
skoler og institutioner. 

Blandt vejene med de højest bereg-
nede barrierevirkninger er de tidligere 
amtsveje, som er meget trafi kerede. 
Dette sammen med vejbredden er 
årsagen til at de topper listen. På 

hovedparten af disse veje er overgan-
gene dog signalregulerede, hvilket 
gør at barrierevirkningen i praksis er 
mindre. 

På baggrund af beregningen vur-
deres det, at specielt veje med en 
barrierevirkning på mere end 5,5, 
skal vurderes nøjere med hensyn til 
krydsningsbehov. På baggrund af 
opfordring fra følgegruppen ses også 
nærmere på Gladsaxevej øst for Høje 
Gladsaxe
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Vejnavn Fra Til Barriere-
virkning

Gladsaxe Ringvej Herlev kommunegrænse Rundkørsel 41,2

Buddingevej Rundkørsel Gammelmosevej 32,6

Bagsværdvej Fra O4 statsvej Lyngby kommunegrænse 16,0

Buddingevej Gammelmosevej Lyngby kommunegrænse 13,7

Mørkhøjvej Juni Allé Hillerød Motorvejen 10,4

Mørkhøjvej Københavns kommunegrænse Juni Allé 6,2

Buddinge Hovedgade Rundkørsel Gammelmosevej 4,8

Gladsaxe Møllevej Gladsaxe Ringvej Klausdalsbrovej 4,7

Gladsaxe Møllevej Hillerød Motorvejen Gladsaxe Ringvej 4,4

Gladsaxevej Høje Gladsaxevej Gyngemosevej 4,1

Gladsaxevej Gentofte kommunegrænse Høje Gladsaxevej 4,1

Gladsaxe Møllevej Klausdalsbrovej Buddinge Hovedgade 3,9

Gladsaxevej Gyngemosevej Gladsaxe Ringvej 3,7

Vadstrupvej Bagsværd Hovedgade Hillerød Motorvejen 3,3

Klausdalsbrovej Herlev kommunegrænse Gladsaxe Møllevej 3,3

Bagsværd Hovedgade Gammelmosevej Bindeleddet 3,3

Bagsværd Hovedgade Bindeleddet Bagsværdvej 3,0

Stengårds Allé Lyngby kommunegrænse Gammelmosevej 4,1

Vandtårnsvej P-plads, Svømmehallen Gladsaxevej 2,2

Vandtårnsvej Søborg Hovedgade P-plads, Svømmehallen 2,1

Vandtårnsvej Gladsaxevej Gladsaxe Møllevej 2,1

Søborg Hovedgade Gentofte kommunegrænse Kildebakkegårds Allé 2,1

Klausdalsbrovej Gladsaxe Møllevej Buddinge Hovedgade 2,1

Kildebakkegårds Allé Gentofte kommunegrænse Søborg Hovedgade 2,1

Gammelmosevej Buddingevej Stengårds Allé 2,0

Stengårds Allé Gammelmosevej Buddinge Hovedgade 2,0

Møllemarken Gammelmosevej Buddinge Hovedgade 1,9

Klausdalsbrovej Buddinge Hovedgade Buddingevej 1,8

Bindeleddet Bagsværd Hovedgade Bagsværdvej 1,6

Gammelmosevej Stengårds Allé Buddinge Hovedgade 1,6

Søborg Hovedgade Kildebakkegårds Allé Rundkørsel 1,5

Stengårds Allé Buddinge Hovedgade Klausdalsbrovej 1,5

Barrierevirkning 2004-2007
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< 5,5 

5,5 – 9 

9 -15 

> 15 

Ubetydelig barriere fi ndes på strækninger med begrænset biltrafi k, hvor bili-
sterne skal tilpasse sig fodgængernes krav. De mindste kan færdes sikkert.
  
Lille barriere betyder, at skolebørn kan krydse rimeligt sikkert, mens de mindste 
børn kan have visse vanskeligheder ved at passere vejen.

Vil give små problemer i form af mindre forsinkelse for krydsende fodgængere. 
Mindre børn vil ikke kunne krydse vejen uden risiko.

Medfører ofte betydelig forsinkelse, og børn vil ikke kunne færdes alene. Fod-
gængernes vilkår må betegnes som uacceptable.

Fodgængerne har ikke mulighed for at krydse vejen uden betydelig forsinkelse, 
eventuelt i form af at skulle gå en omvej.

Det bemærkes, at også krydsningsbehov skal indgå i forbindelse med udvælgelse af strækninger hvor der fore-
slås tiltag. Denne analyse indgår i de kommende detailanalyser.

Ubetydelig eller lille
barrierevirkning 

Moderat barrierevirkning 

Stor barrierevirkning

Uovervindelig barriere-
virkning 

Størrelsen på en barriere defi neres som følger:
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HASTIGHEDSKORTLÆGNING
Gladsaxe Kommune foretager løbende trafi ktællinger og hastighedsmålinger i hele kommunen. Gennem de sidste 8 år 
(2001-2008), er der foretaget trafi ktællinger og hastighedsmålinger 103 steder i kommunen. Efterfølgende er der set på 
85 % fraktilen, der er et udtryk for den hastighed, som 15 % af trafi kanterne overskrider. 

Vejnavn Husnr. Dato for 
måling

Skiltet hastiged
på måletidspunkt

Målt gnm.sn.
hastiged

85 % fraktil
hastighed

Forskel mellem skiltet
og målt gennemsnit

Forskel mellem
skiltet og 85% fraktil

TRIUMFVEJ 10.10.2003 30 39 48 9 18

NOVEMBERVEJ 08.10.2004 50 56 67 6 17

VÆREBROVEJ 08.09.2006 40 45 57 5 17

KLAUSDALSBROVEJ 203 03.11.2006 40 45 56 5 16

VANDTÅRNSVEJ 24 07.04.2006 40 40 56 0 16

VANDTÅRNSVEJ 58 27.06.2003 40 37 56 -3 16

GAMMELMOSEVEJ 155 25.06.2004 50 51 63 1 13

HØJE GLADSAXE 29 22.08.2003 40 41 53 1 13

ALDERSHVILEVEJ 62 15.11.2002 40 37 52 -3 12

FRODESVEJ 41 27.05.2005 40 37 52 -3 12

PILEGÅRDSVEJ 22 17.09.2004 40 39 52 -1 12

SOLNAVEJ 66 23.03.2007 40 35 52 -5 12

ERICAVEJ 20 06.10.2006 50 44 61 -6 11

JUNI ALLE 13.08.2004 40 37 50 -3 10

KLAUSDALSBROVEJ 71 19.05.2006 40 39 50 -1 10

MARS ALLE 10.10.2003 40 42 50 2 10

SKOVALLEEN 9 20.06.2003 40 36 50 -4 10

TOBAKSVEJEN 25 15.09.2006 40 37 50 -3 10

GLADSAXE MØLLEVEJ 137 17.11.2006 50 50 59 0 9

MAGLEGÅRDS ALLE 56 18.10.2002 40 38 49 -2 9

MARIENBORG ALLE 91 30.08.2006 40 34 49 -6 9

MØRKHØJVEJ 237 01.10.2007 50 27 59 -23 9

MØLLEMARKEN 18 18.01.2008 40 30 48 -10 8

NYBROVEJ 07.11.2003 50 49 58 -1 8

STAVNSBJERG ALLE 14 24.11.2003 40 39 48 -1 8

STENGÅRDS ALLE 67 03.10.2003 50 48 58 -2 8

STENGÅRDS ALLE 171 07.04.2006 40 33 48 -7 8

SØBORG PARKALLE 106 27.06.2003 40 36 48 -4 8

DICKENS ALLE 44 17.06.2005 40 18 37 -12 7

GAMMELMOSEVEJ 309 18.08.2006 50 45 57 -5 7

GAMMELMOSEVEJ 78 25.11.2005 40 36 47 -4 7

HAGAVEJ 22 22.11.2002 40 31 47 -9 7

LAURENTZVEJ 52 12.09.2008 50 39 57 -11 7

RYBJERG ALLE 64 28.03.2008 40 31 47 -9 7

SKOVDIGET 73 16.06.2006 50 44 57 -6 7

SYDMARKEN 46 23.06.2006 40 31 47 -9 7

SYDMARKEN 22 23.06.2006 50 40 56 -10 6

BYVÆRNSVEJ 20 10.09.2004 40 31 46 -9 6

GUSTAV WIEDS VEJ 11 06.05.2003 40 31 46 -9 6

MARIENBORG ALLE 51 08.06.2006 40 31 46 -9 6

MØRKHØJVEJ - nord 07.05.2004 50 40 56 -10 6

PROVST BENTZONS VEJ 01.12.2005 40 32 46 -8 6

PRÆSTEBROVEJ 50 27.08.2004 40 34 46 -6 6

SNOGEGÅRDSVEJ 100 29.11.2002 50 44 56 -6 6

KILDEBAKKEN 9 03.10.2003 40 36 45 -4 5

KIPLINGS ALLE 28 29.08.2003 40 24 45 -16 5

RUGMARKEN 39 09.09.2005 40 30 45 -10 5

CHRISTOPHER BOECKS ALLE 129 02.05.2003 40 27 44 -13 4

KAGSÅVEJ 83 13.10.2006 40 27 44 -13 4

KILDEBAKKEGÅRDS ALLE 167 23.03.2007 50 39 54 -11 4
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Hastighedsmålingerne omfatter ikke samtlige kommunale veje, men giver en indikation af på hvilke vejtyper der sker de 
største hastighedsoverskridelser. 
En nærmere analyse, sammenholdt med uheldsdata, vil danne baggrund for vurderinger om supplerende hastigheds-
dæmpende foranstaltninger og tiltag.

Vejnavn Husnr. Dato for 
måling

Skiltet hastiged
på måletidspunkt

Målt gnm.sn.
hastiged

85 % fraktil
hastighed

Forskel mellem skiltet
og målt gennemsnit

Forskel mellem
skiltet og 85% fraktil

VADSTRUPVEJ 67 26.09.2008 50 40 54 -10 4

JÆGERGANGEN 29 23.05.2003 40 28 43 -12 3

KLAUSDALSBROVEJ 278 15.12.2006 50 35 53 -15 3

ØSTMARKEN 3 29.09.2006 50 33 53 -17 3

BAGSVÆRD HOVEDGADE 65 19.01.2007 50 32 52 -18 2

CHRISTIANEHØJ 105 31.08.2001 40 26 42 -14 2

KAGSÅVEJ 05.12.2003 40 33 42 -7 2

ROSENKÆRET 33 29.09.2006 50 37 51 -13 1

SLOTSPARKEN 5 22.09.2006 40 31 41 -9 1

VIBEVÆNGET 50 28.05.2004 40 26 41 -14 1

ONSBJERG ALLE 34 12.11.2004 40 24 40 -16 0

SEPTEMBERVEJ 76 08.10.2004 40 25 40 -15 0

SKOVBRYNET 34 20.06.2003 40 26 40 -14 0

TOLSTOJS ALLE 23 17.06.2005 40 23 40 -17 0

TVÆRLEDET 18 11.07.2003 40 24 40 -16 0

APRILVEJ 50 24.09.2004 40 25 39 -15 -1

GLADSAXE MØLLEVEJ 19 14.09.2007 50 33 49 -17 -1

GLADSAXEVEJ 22 24.11.2006 50 36 49 -14 -1

HELMSVEJ 43 11.05.2007 50 36 49 -14 -1

HØRMARKEN 11 07.12.2007 40 24 39 -16 -1

KAGSÅVEJ 21 13.10.2006 40 30 39 -10 -1

KLINTEMARKEN 30 12.01.2007 40 22 39 -18 -1

VED DAMMEN 05.09.2003 40 23 39 -17 -1

ÆRTEMARKEN 57 29.08.2003 40 24 39 -16 -1

AUGUSTVEJ 63 01.10.2004 40 24 38 -16 -2

JULIVEJ 12 29.09.2008 40 26 38 -14 -2

GRÆVLINGESTIEN 4 03.11.2006 40 25 37 -15 -3

KONG HANS ALLE 16.06.2006 40 24 37 -16 -3

KROGSHØJVEJ 53B 12.09.2008 50 28 47 -22 -3

MAJ ALLE 35 24.09.2004 40 22 37 -18 -3

OKTOBERVEJ 75 01.10.2004 40 24 37 -16 -3

OLDMARKEN 25 11.05.2007 40 22 37 -18 -3

RENSDYRVEJ 30.04.2004 40 21 37 -19 -3

BYGMARKEN 10 07.12.2007 40 20 36 -20 -4

CHRISTOFFERS ALLE 67 14.08.2003 40 21 36 -19 -4

GRANVEJ 16.01.2004 40 27 36 -13 -4

HASPEGÅRDSVEJ 55 23.05.2003 40 22 36 -18 -4

SMØRMOSEVEJ 8 06.10.2006 50 35 46 -15 -4

BLOMSTERMARKEN 10 14.09.2007 40 20 35 -20 -5

GLADSAXEVEJ 355 12.10.2007 50 18 45 -32 -5

LILLEGÅRDS ALLE 42 12.11.2004 40 21 35 -19 -5

FRØDINGS ALLE 24 28.05.2004 40 20 34 -20 -6

TVÆRMARKSVEJ 12 12.12.2002 40 20 34 -20 -6

GLADSAXEVEJ 371 01.10.2007 50 21 43 -29 -7

SØBORGHUS ALLE 18 19.11.2004 40 18 33 -22 -7

HARALDLUNDSVEJ 53 14.09.2001 40 24 31 -16 -9

KREJBJERGVEJ 24.11.2006 40 20 30 -20 -10

STENGÅRDSVÆNGE 113 13.06.2001 40 23 30 -17 -10

NIELS FINSENS ALLE 86 24.06.2005 40 15 28 -25 -12

ILBJERG ALLE 107 16.01.2009 30 9 14 -21 -16

BRUDELYSVEJ 2 05.09.2008 50 11 22 -39 -28

KROGSHØJVEJ 3 05.09.2008 50 11 19 -39 -31
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EVALUERING AF 40 KM/T ZONER

I 2000 etablerede Gladsaxe Kom-
mune 40 km/t zoner suppleret med 
et begrænset antal vejbump i hoved-
parten af kommunens boligkvarterer.

Forsøget blev gennemført som en 
forlængelse af to tidligere forsøgspro-
jekter med hastighedsplanlægning i 

henholdsvis Mørkhøjkvarteret (1996) 
og Maglegårdkvarteret (1999). Disse 
to forsøg adskilte sig fra det senere 
mere omfattende zoneprojekt i kom-
munen ved at have betydeligere fl ere 
hastighedsreducerende bump pr. km. 
Både Mørkhøj- og Maglegårdprojek-
tet viste lovende resultater med hen-
syn til uheld- og hastighedsreduktio-
ner i de første år efter etableringen.

For at vurdere den langsigtede 
uheldseffekt af 40 km/t zonerne, 
er der lavet en uheldsevaluering af 
Mørkhøj-projektet, Maglegård-pro-
jektet og den permanente indførelse 
af 40 km/t zoner i 2000.

Med hensyn til antallet af personska-
deuheld har 40 km/t zonerne haft en 
markant positiv virkning både på kort 
og langt sigt. 

Hvad angår det samlede antal uheld 
og fordelingen mellem personska-
deuheld og materielskadeuheld har 
40 km/t zonerne medført fald ved 

alle tre projekter. Dog er uheldsre-
duktionen i projekterne for Mørkhøj 
og Maglegård markant bedre end på 
de resterende boligveje.

En forklaring er formentlig, at af-
standen mellem de hastighedsdæm-
pende foranstaltninger i Mørkhøj 
og Maglegård er mindre end på de 

resterende boligveje. 

Princippet i 40 km/t zonerne er, at 
det primære virkemiddel er skiltning 
og ikke bump. Undersøgelsen peger 
dog på behovet for fl ere foranstalt-
ninger på de resterende boligveje.

1993-1995 1997-1999 2005-2007 Forskel i %
(93-95 / 05-07)

Personskadeuheld 21 8 10 -52

Materielskadeuheld og ekstrauheld 33 10 11 -67

Uheld i alt 54 18 21 -61

Mørkhøjkvarteret inkl Mørkhøjvej (1996)

1993-1995 1997-1999 2005-2007 Forskel i %
(93-95 / 05-07)

Personskadeuheld 4 1 1 -75

Materielskadeuheld og ekstrauheld 12 5 6 -50

Uheld i alt 16 6 7 -56

Maglegårdskvarteret inkl. Maglegårds Allé (1999)

1993-1995 1997-1999 2005-2007 Forskel i %
(93-95 / 05-07)

Personskadeuheld 17 12 4 -76

Materielskadeuheld og ekstrauheld 48 40 58 21

Uheld i alt 65 52 62 -5

Resterende boligveje (2000)
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MÅL- OG INDSATSOMRÅDER

KOMMUNALE MÅL

Uheld
Kommunens mål er at nedbringe an-
tallet af personskader med 40 % fra 
2005 til 2012 svarende til den natio-
nale målsætning. Opgørelsen foreta-
ges samlet og for alle trafi kant arter: 
cyklister, fodgængere og bilister.

Desuden ønskes det at nedbringe 
antallet af uheld på vejene med 10 
%, når man sammenligner perioden 
2004-2007 med perioden 2009-
2012.

Trafi kafvikling
Vejene i Gladsaxe Kommune skal ind-
rettes, så den gennemkørende trafi k 
vil benytte de primære trafi kveje, 
mens den gennemkørende trafi k på 
lokalvejene minimeres mest muligt.
Hastighederne tilpasses de lokale for-
hold og bringes i overensstemmelse 
med de skiltede hastigheder. Dette 
skal ske i samarbejde med politiet, 
gennem kampagner og gennem fysi-
ske ombygninger.

Gladsaxe Kommune vil fortsat delta-
ge i dialog med Vejdirektoratet for at 
forbedre trafi ksikkerheden og tryghe-
den på de statsveje, der går gennem 
kommunen.

Cykeltrafi k
Gladsaxe Kommune har jævnfør 
kommunens cykelstiplan 2005 en 
målsætning om, at fl ere skal benytte 
cyklen. For at dette skal ske, har det 
været en målsætning, at 
• antallet af cykelture skal forøges 

med 10 % i 2010 i forhold til 
2004, og

• antallet af cyklister, der kommer 
til skade, skal nedbringes med 30 
% i perioden 2008 – 2010 i for-
hold til perioden 2001 – 2003.

I forbindelse med trafi ksikkerhedspla-
nen er der kommunens mål, at ned-
bringe antallet af personskader med 
cylister med 40 % fra 2005-2012 sva-
rende til den generelle målsætning 
om reduktion af personskader. 

Gladsaxe Kommune vil arbejde for at 
cykeltrafi kken mellem skole og hjem, 
mellem bolig og indkøbsmuligheder 
og mellem bolig og natur/fritid øges 
ved hjælp af et udbygget og forbed-
ret stinet. Vi vil også øge pendlertra-
fi kken mellem bolig og arbejdssted. 
Dette skal ske i samarbejde med 
nabo-kommunerne.

Skoleveje
Et af de centrale punkter i trafi ksikker-
hedsarbejdet er skolebørnenes sikker-
hed og tryghed. I Gladsaxe Kommu-
ne prioriteres det, at arbejde tættere 
sammen med kommunens skoler, og 
at fortsætte det tætte arbejde med 
politiet vedrørende trafi ksikkerhed.
Det er et af målene, at cykel og gang 
er den primære transportform for ele-
ver til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Kampagner.
Gladsaxe vil fortsat deltage i natio-
nale og lokale kampagner om blandt 
andet skolestartskampagner, hastig-
hed, selebrug og lygtebrug.

Den trafi kale adfærd skal ændres
Gladsaxe Kommune vil arbejde for at 
trafi kanterne overholder hastigheds-
grænserne, ikke kører over for rødt 
og respekterer fodgængerfelter. Vi vil 
arbejde tæt sammen med politiet og 
derigennem forsøge at systematisere 
kontrollen med hastighedskontrol 
(herunder ATK, automatisk trafi k-
kontrol), rød-kørsler, spirituskørsel og 
manglende selebrug. Dette skal også 
ske i sammenhæng med kommunens 
kampagnearbejde.

Vedligeholdelse af vejnettet
Gladsaxe Kommune vil løbende gen-
nemgå vejnettet og holde fokus på 
udbedring af nedbrudte og ujævne 
belægninger, dårlige oversigtsfor-
hold, rabatternes tilstand samt af-
mærkning på strækninger og i kryds.

Barrierer
Gladsaxe Kommune vil arbejde for, at 
barrierevirkningen bliver mindsket på 
de kommunale veje, hvor der vurde-
res at være krydsningsproblemer.
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NATIONALE MÅL

I Færdselskommissionens nye 
handlingsplan for trafi ksikkerhed 
fra 2007 ”Hver ulykke er én for me-
get – trafi ksikkerhed begynder med 
dig”, er visionen, at ingen dræbes 
eller kvæstes alvorligt på de dan-
ske veje, og at transportsystemet 
i videst muligt omfang skal tilgive 
den, der begår fejl.

Kommissionen har udarbejdet nog-
le nye overordnede mål for 2012. 
Den nye målsætning er en 40 % 
reduktion i både dræbte, alvorligt 
tilskadekomne samt lettere tilskade-
komne med udgangspunkt i tallene 
for 2005.

Det betyder, at den nye nationale 
handlingsplan har følgende mål-
sætning for 2012:

• Under 200 dræbte
• Under 1.850 alvorligt tilskade-

komne
• Under 2.100 lettere tilskade-

komne

Under 200 dræbte om året i 2012 
er et ambitiøst, men opnåeligt 
mål. En gennemgang af ulykker 
med dræbte i 2006 viser, at hvis 
lovgivningen på alle punkter blev 
overholdt, og den kendte teknologi 
blev anvendt, herunder optimal 
indretning af alle veje, kunne 
drabstallet komme helt ned på 50. 

På den baggrund kan det fastslås, 
at det frem mod 2012 ikke er 
usandsynligt at leve op til målet om 
færre end 200 dræbte.
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HANDLINGSPLAN

På baggrund af den gennemførende kortlægning, drøftelser i følgegruppen samt input fra borgere på informationsmødet 
eller via brev/mail, er der opstillet en række forslag til mulige projekter, som omfatter indsatsområderne trafi ksikkerhed, 
utryghed, barrierevirkning og skoleveje.

Nedenstående projekter i handlingsplanen er listet i prioriteret rækkefølge.

Sted Problemstilling Løsningsmulighed
Udpegede uheldsbelastede kryds:

• Gladsaxe Ringvej /Gladsaxevej

• Gladsaxe Ringvej / Gladsaxe 
Møllevej

• Gladsaxe Ringvej / Dynamovej

• Gladsaxe Ringvej / Buddingevej 
(rundkørslen)

• Bagsværd Hovedgade / 
Vadstrupvej

• Buddingevej / Snogegårdsvej

• Bagsværdvej / Bagsværd 
Hovedgade

• Søborg Hovedgade / 
Kildebakkegårds Allé

• Buddingevej / Fremtidsvej

• Gladsaxevej / Høje Gladsaxe Torv

• Vadstrupvej / Brudelysvej

• Kildebakkegårds Allé / Hagavej

• Søborg Hovedgade / 
Søborg Parkallé

• Bagsværdvej / Bindeledet

• Buddingevej / Gammelmosevej

Kryds med over 1 uheld pr. år i de 
pågældende kryds

Detailanalyse af de 15 mest uheldsbe-
lastede kryds med tilhørende fysiske 
løsningsforslag.
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Sted Problemstilling Løsningsmulighed
Udpegede uheldsbelastede stræknin-
ger:

• Søborg Hovedgade (fra 
kommunegrænsen til 
Kildebakkegårds Allé)

• Bagsværd Hovedgade (fra 
Gammelmosevej til Bindeledet)

• Buddingevej (fra rundkørslen til 
Gammelmosevej)

• Bagsværdvej (fra O4 til 
kommunegrænsen til Lyngby)

• Gladsaxe Møllevej (fra Hillerød-
motorvejen til Gladsaxe Ringvej)

• Buddinge Hovedgade (fra rund-
kørslen til Gammelmosevej)

• Bagsværd Hovedgade (fra 
Bindeledet til Bagsværdvej)

• Gladsaxevej (fra Gyngemosevej
til Gladsaxe Ringvej)

• Bindeledet (fra Bagsværd 
Hovedgade til Bagsværdvej)

• Mørkhøjvej (fra kommunegræn-
sen til Juni Allé)

• Vadstrupvej (fra Bagsværd 
Hovedgade til Hillerødmotor-
vejen)

• Buddingevej (fra Gammelmosevej 
til kommunegrænsen)

• Søborg Hovedgade (fra Kildebak-
kegårds Allé til rundkørslen)

Strækninger med en uheldsfrekvens 
over 1,5 eller en uheldstæthed på 
over 1.

Detailanalyse af de 13 mest uheldsbe-
lastede strækninger med tilhørende 
fysiske løsningsforslag.

På Søborg Hovedgade indarbejdes 
trafi ksikkerheden i det kommende 
forslag til ombygning af vejen.

På Buddingvej foreslås det, at sænke 
hastigheden fra 70 km/t til 60 km/t.

40 km/t-zoner, tavler Sikring af at bilisterne er opmærk-
somme på den skiltede hastighed på 
40 km/t

Opsætning af repetitionstavler med 
”Husk 40 km/t”.

40 km/t-zone kampagne Sikring af at bilisterne er opmærk-
somme på den skiltede hastighed på 
40 km/t

Udformning af kampagne for at få 
gjort opmærksom på 40 km/t-zonerne 
i kommunen.

Værebrovej 60 % af trafi kken på vejen er gennem-
kørende trafi k.

Gennemkørselsforbud på Værebrovej.
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Sted Problemstilling Løsningsmulighed
Bagsværdvej Utryghed og stor barrierevirkning Analyse af mulighederne for bedre 

krydsning og mindskelse af utryghe-
den.

Bump Gennemgang af hvor der skal placeres 
ekstra bump på vejene i 40 km/t-
zonerne.

Placering af ekstra bump på længere 
strækninger, f.eks. på Kiplings Allé.

Gladsaxevej Hastighedsreduktion ved S-sving på 
Gladsaxevej.

Etablering af 2 bump i S-sving ved 
kommunegrænsen

Gammelmosevej Behov for forbedring af krydsnings-
forholdene på Gammelmosevej ved 
Stengård Station

Etablering af helle og/eller torontoan-
læg / signalanlæg på Gammelmosevej 
ved Stengård Station.

Klausdalsbrovej / Kagsåstien
Klausdalsbrovej / sti ved
Hillerødmotorvejen

2 utrygge krydsninger for cyklister. Analyse af hvordan de to krydsninger 
kan gøres mere sikre for cyklister. 
Samarbejde med Vejdirektoratet om 
stikrydsningen ved motorvejen.

Skoleveje Der ønskes lavere hastighed på vejene 
omkring skolernes mødetidspunkt.

Vurdering af hvor det vil være relevant 
at opsætte variable hastighedstavler, 
eller indføre forbud mod bilkørsel ved 
mødetid.

Cykelhjelme Alvorlige skader efter eneulykker for 
cyklister ifølge kommunens sundheds-
profi l.

For at reducere skader ved eneulykker 
med cykler udleveres/gives der tilskud 
til cykelhjelme kombineret med kam-
pagne.

Tinghøjvej 69 % af trafi kken på vejen er gennem-
kørende bilister

Analyse af kapacitet i rundkørslen 
samt etablering af gennemkørsels-
forbud på Tinghøjvej.

Mørkhøj Parkallé Usikre forhold for gående og cyklende 
børn omkring mødetid på Enghave-
gård Skole

Projektforslag til sikring af krydsning 
Mørkhøj Parkallé / Enghavegård Skole

Møllemarken Borgerne melder om utryghed efter 
udlæg af nyt slidlag og dermed højere 
hastighed samt mange parkerede biler 
langs vejen.

Analyse af muligheder for højnelse af 
trygheden. Overvejelser: 
P-restriktioner.

Mørkhøjvej Stor barrierevirkning – skolevej. Projektforslag til reduktion af barriere-
virkningen på strækningen mellem Juli 
Allé og Hillerødmotorvejen.

Stengårds Allé Borgerne melder om utryghed langs 
vejen grundet den tunge trafi k samt 
hastigheden på vejen.

Der foreslåes etableret cykelstier langs 
Stengårds Allé fra kommunegrænsen 
til Gammelmosevej.

Skolesvinget Usikre forhold for gående og cyklende 
børn omkring mødetid på Høje Glad-
saxe Skole

Projektforslag til sikring af
Skolesvinget
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Sted Problemstilling Løsningsmulighed
Vandledningsstien Forlængelse af sti under Gladsaxevej, 

forbindelse til stierne ved Høje Glad-
saxe Centeret og tilslutning til stier i 
Københavns Kommune.

Kampagner Deltagelse i færdselskampagner via 
trafi ksikkerhedsrådet

Realiseringen af de foreslåede projekter i trafi khandlingsplanen skal løbende koordineres med de afsatte projektbevillinger 
og rammebeløb. 

Andre indkomne ønsker primært om tryghed, indgår i et idekatalog i forbindelse med den videre udvikling af trafi ksikker-
hedsplanen. Rækkefølgen er ikke prioriteret. 

Sted Problemstilling Løsningsmulighed
Gammelmosevej Skolebørnene er utrygge ved at krydse 

vejen, da fodgængersignalet hurtigt 
skifter til rødt.

Ændring af signal. 
Omløbstiden er ok i dag, da der er en 
lang sikkerhedstid. Forslag: opsætning 
af et nedtællingssignal.

Novembervej Dårlige oversigtsforhold ved udkørsel 
fra Novembervej 15-37

Sikring af, at der ikke holder parkerede 
biler tæt på overkørslen.

Novembervej Stor utryghed ved krydsning af No-
vembervej ved Pilegårdsvej (i fod-
gængerfelt) grundet høj hastighed og 
dårlige oversigtsforhold. Skolevej

Ændring af torontoblink til signalregu-
leret kryds.

Generelt Parkering af lastbiler, campingvogne 
og trailere, hvor det ikke er tilladt.

Politiet kontaktes når konkrete pla-
ceringer kommer til forvaltningens 
kendskab.

Generelt Parkering på cykelstier og cykelbaner. Politiet kontaktes når konkrete pla-
ceringer kommer til forvaltningens 
kendskab.

Bus på Marienborg Allé Ønske om at buslinje 68 omlægges til 
at køre ad Vandtårnsvej til og fra Sø-
borg Hovedgade.

Konsekvenserne af en omlægning skal 
analyseres nærmere.

Hillerødmotorvejen / Ruten Ønske om etablering af nord-vendte 
ramper på Ruten til/fra Hillerødmotor-
vejen.

Ønsket videresendes til Københavns 
Kommune / Vejdirektoratet.

Bagsværdvej / Bindeledet Signalet kører med fast omløb i dag. Trafi kafviklingsmæssigt vil det være 
bedre, hvis signalet bliver trafi kstyret, 
for så er der ingen bilister på Bag-
sværdvej, der kommer til at holde for 
rødt, når der ikke er bilister på Binde-
ledet.

Ilbjerg Allé og Rybjerg Allé Ulovlig parkering tæt på Oktobervej. Videresendes til politiet til behandling.
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Sted Problemstilling Løsningsmulighed
Søborg Hovedgade / Gladsaxevej / 
Vangedvej

Ønske om at kunne svinge til venstre 
fra Gladsaxevej og op ad Søborg Ho-
vedgade.

Gladsaxe Kommune kontakter Gentof-
te og Københavns Kommune for at se 
om det er muligt at fi nde en løsning.

Belysning Henvendelse om dårligt belysningsni-
veau.

Generel vurdering af, om belysnings
niveauet er tilfredsstillende.

Hastighed generelt Klager over at der køres hurtigere end 
hastighedsgrænsen fl ere steder i kom-
munen

Samarbejde med politiet om mere 
hastighedskontrol

Skoleveje, rødkørsler Rødkørsler og manglende hensyn til 
fodgængere ved signalanlægget på 
Bagsværd Hovedgade samt i krydset 
Gammelmosevej / Triumfvej.

Gladsaxe Kommune beder politiet 
foretage kontroller på stedet.

Skoleveje, vigepligtsforhold Problemer med overholdelse af 
vigepligten.

Forbedring af vigepligtsforholdene 
på Grønnemose Allé og tilhørende 
sideveje, gennem bedre skiltning og 
opstregning. Ved Højdevangen byg-
ges krydset om således, at vigepligten 
stemmer overens med resten af 
Grønnemose Allé.

Skoleveje, Hagavej Utryghed for lette trafi kantet på grund 
af buskørsel på vejen.
Afsætningsforhold problematiske.

Skolen har været ved at ændre afsæt-
ningsforholdele ved SFO’en på Ha-
gavej. Forvaltningen undersøger om 
forholdene er blevet bedre. Ligeledes 
undersøges det, om det er muligt at 
have en alternativ busrute.

Gladsaxevej Stor barrierevirkning. Analyse af mulighederne for bedre 
krydsning.
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ØNSKER OG OPLEVEDE
PROBLEMER

Under udarbejdelse af trafi ksikker-
hedsplanen har der været nedsat en 
følgegruppe, som har bidraget med 
input til planen og har kommet med 
oplysninger om, hvor der opleves 
utryghed, barrierer og andre trafi kale 
problemer på kommunens vejnet.

Følgegruppen har bestået af:
Flemming Bruun
Sammenslutningen af grundejerfor-
eninger i Gladsaxe Kommune

Peter Bo Nielsen
Dansk Cyklist Forbund

Jens Thorvig
Københavns Vestegns Politi

Nina Sass
Bagsværd Grundejerforening

Martin Kisby Willerup
Gladsaxe Kommune

Magdi Nasseredin
Gladsaxe Kommune

Susanne Bislev Sonnenberg 
Gladsaxe Kommune

Fra Sammenslutningen af grundejer-
foreninger i Gladsaxe Kommune har 
følgegruppen modtaget oplysninger 
om følgende oplevede problemer, 
som gengives ukommenteret:

Hastighed
Der efterlyses nogle klare regler for, 
hvad man kan gøre for at få farten 
ned på vores villaveje. Vi vil gerne 
have farten ned på Septembervej, og 
vi har henvendt os til Teknisk forvalt-
ning vedrørende vejbump. Forvalt-
ningen kunne ikke rigtig give os svar 
på, hvordan vi kan komme videre. Vi 

har foreslået en form for ”skildpad-
der” på vejen, men det siger man nej 
til.  Septemberhøjens Grundejerforening

Midlet mod for høj fart er bump. Må-
ske dæmper det gennemsnitsfarten, 
men det er vores iagttagelse, at det 
ikke dæmper farten på den hårde 
kerne, der gerne køre 80 km/t på 40 
km/t veje. Vi efterlyser andre tiltag 
mod vild kørsel.
Søborg Grundejerforening

Opsætning af lovet hastighedsdisplay 
på Juni Allé.
Toftegårdens Grundejerforening

Flere skilte med 40 km/t eller større 
skilte.
Toftegårdens Grundejerforening

Ønske om 40 km/t gentagelsestavler 
inde i zonen.
Toftegårdens Grundejerforening

Variabel hastighed ved skoler i møde-
tiden.
Toftegårdens Grundejerforening

Utallige gange har vi påpeget, at der 
i vores område kører mange biler 
langt over de tilladte 40 km/t, samt 
at trafi kforholdene for cyklisterne er 
så farlige, at forældrene ikke tør lade 
deres børn cykle alene til og fra skole 
og idrætsanlæggene før de er teen-
agere. Så de bliver kørt i skole i bil 
og bliver vænnet til ikke at cykle og 
få motion. Så kan kommunen senere 
bruge tid og især penge på at lære 
dem at bevæge sig lidt mere. For en 
god ordens skyld skal det vel nævnes, 
at cyklisterne i Marielyst bebyggelsen 
ved Gustav Wieds Vej og Nordahl 
Griegs Vej er om muligt endnu værre 
stillet.
Husejerforeningen Søborg Park

Parkering

Parkering af lastbiler, campingvogne 
og trailere på de mange små veje er 
ikke tilladt, men fi nder alligevel rask 
væk sted. Hvorfor gøres der ikke no-
get ved det?
Septemberhøjens Grundejerforening

 
Parkering på cykelstier og cykelbaner 
er et stigende problem. Selv om det 
måske ikke giver ulykker, giver det 
utrygge forhold for cyklisterne. Hvor-
for ignorerer politiet problemet? 
Søborg Grundejerforening

  
Besøgende til Mørkhøj Industrikvarter 
er i stigende grad begyndt at parkere 
deres biler på henholdsvis Ilbjerg 
Allé og Rybjerg Allé meget tæt på 
udmundingen til Oktobervej uden 
hensyntagen til færdselsloven. 
Grundlejerforeningen af 1966

Fodgængerfelter
Stillebump i forbindelse med et fod-
gængerfelt: Som bilist kan man over-
se, at man kommer frem til et fod-
gængerfelt. Det er typisk, hvis man 
kører samme rute ofte eller hvis om-
rådet kræver megen opmærksomhed 
på grund af andre sikkerhedsmæssige 
hensyn. Selvom der er afmærket med 
lys og skilte, kan man overse feltet. 
Ligeledes skal der være frit udsyn 
til indgangen af fodgængerfeltet. 
Som bilist skal man kunne se ind på 
fortovet, om der er fodgængere på 
vej i feltet. Nogen steder er der sat 
skilte, der skal gøre opmærksom på 
fodgængerfeltet, men hvor skiltene 
forhindrer overblikket. Hvis der laves 
stillebump i forbindelse med fodgæn-
ger feltet, vil niveauet samtidigt blive 
hævet fra vejhøjde til kantstenshøjde 
og dermed gøre det nemmere for 
gangbesværede at krydse. Grundejerfor-

eningen Engkrogen

Hovedgaderne
Søborg Hovedgade, Buddinge Ho-

BILAG
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vedgade og Bagsværd Hovedgade 
bør ombygges, så de får præg af 
lokale veje som Lyngby Hovedgade. 
Hovedgaderne skal ikke fungere som 
afl astningsrute for Hillerødmotor-
vejen. 
Søborg Grundejerforening

Søborg Hovedgade
Vi ser frem til den lovede ombygning 
af Søborg Hovedgade. Der er i dag 
mange farlige situationer, hvor høj-
resvingende biler klipper cyklister. 
Måske fordi cykelstien føres helt frem 
til sidevejene. Eller måske fordi der 
er meget korte højresvingsbaner for 
bilerne, så bilisten ved orientering 
bagud i sidespejlene ikke ser de hur-
tigkørende cyklister. En løsning kunne 
også være at fjerne højresvingsba-
nerne, hvilket samtidig ville dæmpe 
farten på hovedgaden.
Enhver foranstaltning på Søborg Ho-
vedgade bør føres igennem helt til 
Vangedevej og ikke som i dag ende 
ved kommunegrænsen.
Søborg Grundejerforening

Samarbejde på tværs af kommune-
grænserne
Gladsaxe kommune er ikke sig selv 
nok. Der skal ske samarbejde med 
nabo-kommunerne, så der ikke gæl-
der et forhold på en del af en vej og 
et andet forhold på den anden side 
af kommunegrænsen som det ses på 
Søborg Hovedgade.
Fra Gladsaxevej kan der ikke svinges 
til venstre ad Vangedevej / Søborg 
Hovedgade. Dette betyder biler igen-
nem Søborg, som burde køre på 
Gladsaxevej. Problemet må drøftes 
med Gentofte og Københavns kom-
mune.
Helt åbenlyst fornuftige tiltag stran-
der også på, at området hører under 
staten. Det ser vi kun som en dårlig 
undskyldning for ikke at gøre noget. 
Enten må kommunen presse staten 

eller selv betale for ordninger, der 
er til fordel for kommunen og dens 
borgere. Der er ingen mening i blot 
at sige, at det ikke er vores bord. I 
stedet må der handles.
Søborg Grundejerforening

Er der mulighed for at etablere ven-
stresving ved krydset i bunden af Sø-
borg Hovedgade? Når man kommer 
fra Gladsaxevej kan man kun dreje 
til højre væk fra Søborg Hovedgade. 
Det betyder, at man må tage andre 
veje gennem villa-kvarterer for at 
komme op af Søborg Hovedgade. 
Grundejerforeningen Engkrogen

Tinghøjvej
Ved rundkørslen er der problemer for 
højresvingende biler fra Ring 3 mod 
Søborg Hovedgade. Derfor vælger 
mange Tinghøjvej, som ikke er byg-
get som gennemfartsvej.
Søborg Grundejerforening

Rundkørslen Søborg Parkallé / Ma-
rienborg Allé 
Udformningen af rundkørslen er ka-
tastrofal. Man kan køre igennem med 
70 km/t, hvilket nogen gør. Og for at 
det ikke skal være løgn, så ophæves 
”adskillelsen” mellem biler og cykli-
ster 10 meter før rundkørslen. Alene 
det er grund nok til at mange foræl-
dre ikke lader deres børn cykle alene 
igennem rundkørslen.
Bussens stoppested er lige efter rund-
kørslen inde på ”cykelstien”. Det 
medfører, at utålmodige bilister (og 
cyklister) ofte kører udenom, hvilket 
medfører, at bilerne er nødt til at køre 
over i den modsatte kørebane.
Husejerforeningen Søborg Park

Bus på Marienborg Allé 
Vi mener, at trafi kforholdene i vort 
område først kan bringes i orden, 
når bus-linje 68 omlægges til at køre 
ad Vandtårnsvej til og fra Søborg 

Hovedgade. Marienborg Allé er alt 
for smal til busser og lastbiler. Det er 
efter vor opfattelse uhensigtsmæssigt 
at lade en buslinje køre igennem vort 
område med trafi k-, støj- og luftfor-
ureningsgener til følge bare for et 
stoppesteds skyld.

Hillerødmotorvejen, ønske om 
nordvendte ramper 
Der ønskes nordvendte ramper på 
Ruten til og fra Hillerødmotorvejen.
Toftegårdens Grundejerforening

Mørkhøjvej 
De to spor ved krydset på Mørkhøjvej 
er et problem.
Toftegårdens Grundejerforening

Øde i tunnel under Mørkhøjvej – 
mere lys ønskes.
Toftegårdens Grundejerforening

Ramper til cykler i T-kryds
Hvor der er cykelsti i overliggeren 
til T’et ses ofte urimelige forhold for 
cyklisterne. Her er et eksempel fra 
Venusvejs udmunding i Gladsaxevej, 
hvor man ligefrem har fræset rampen 
væk, hvilket selvfølgelig er totalt van-
vittigt, da det skaber risiko for grim-
me styrt og bilpåkørsel, hvor cyklisten 
opdager den manglende rampe og 
derfor bremser hårdt op. Hvor kant-
stenen er lav, udelades rampen tit 
helt. Hvorfor? Må der ingen komfort 
være forbundet med at cykle?
Sammenslutningen
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Her er rampen på Vadstrupvej, når 
man kommer fra Brudelystvej foto-
graferet i 2008. Selvfølgelig gjorde 
vi forvaltningen opmærksom på for-
holdet. Vi ved ikke, om der er ændret 
på forholdene, men hvordan kan 
man lave en rampe så kort, at der 
skal mere end held til for at ramme 
rigtigt.
Sammenslutningen

Forkerte fodgængerfelter 
Egegård skoles fritidsklub ligger, så 
børnene før og efter skole skal krydse 
Klausdalsbrovej. Klubben har udkør-
sel ved et bump, der er lavet mellem 
to fodgængerfelter, der ligger ca. 
100 meter til hver side (børnene VIL 
krydse gaden på dette sted og ikke 
besvære sig til fodgængerfelterne).
Klubben har tidligere i fællesskab 
med skolen bedt om fodgænger-
felt, hvilket ikke har været muligt 
på grund af de to andre fodgænger 
felter. MEN, så kunne man da sørge 
for en ordentlig belysning! Der er kun 
lys på skolens side af vejen og ikke, så 
det oplyser overgangen på bumpet 
eller de eventuelt ventende fodgæn-
gere. Espegårdens Grundejerforening

Elendig gadebelysning  
Det prisværdigt, at man gerne vil 
spare på strømmen og derfor slukker 
for hver anden gadelygte, men det er 
et problem, hvis man ikke får tjekket, 
om for eksempel fodgængerfelter 

på den måde henlægges i mørke. 
For eksempel er feltet ved Sønder-
gårdsparken på Bagsværd Hovedga-
de mørklagt i den ene kørselsretning 
på grund af slukkede gade lamper. 
Der fi ndes andre eksempler. Det er 
ikke godt nok. Espegårdens Grundejerfor-

ening

Porsevænget
Porsevænget er skiltet som 40 km/t 
vej, uden at det har den store ind-
virkning. Der køres betydeligt hurti-
gere, og når man så iagttager, at der 
parkeres i begge vejsider, på en 5,1 
m bred vejbane (totalbredde 9,6 m), 
hvor der også leges af de efterhånden 
heldigvis mange børn, kan man med 
rette frygte, hvad der kan ske.
Med Porsevængets placering tæt på 
lyskrydset Gammelmosevej / Buddin-
gevej er der mange morgenbilister, 
der benytter Porsevænget - Fort Alle 
til at komme udenom dette kryds. 
Med andre ord benyttes vejen som 
gennemkørselsvej, og hyppigt uden 
at bilister overholder hastigheds-
grænsen. Personligt oplever jeg, når 
jeg kl. 7.30 - 7.40 kører ud af Porse-
vænget, en del modkørende biler, 
som blot er på gennemkørsel, og når 
man samtidig tænker på at det er 
tiden for børnene på vejen at cykle til 
skole, kan man godt blive bekymret.
Porsevængets beboere har fl ere 
gange efterlyst nemmere mulighed 
for at komme af med fl asker, papir, 
pap og andet, der kunne komme i 
genbrugscontainere, og har også 
foreslået en løsning til forbedring, 
som samtidig forhindrede den gen-
nemkørende trafi k, beklageligvis med 
afslag fra kommunen. Vi har foreslået 
en affaldsø, på tværs af vejen, således 
at man kan køre ind af Porsevænget 
og ud Hedevænget eller omvendt 
men således at grenen til Fort Alle af-
skæres og gennemkørselsmuligheden 
spærres, men således at store biler 

kan komme rundt uden problemer.
Vi ved at enkelte beboere på vejen er 
imod forslaget, fordi de altid har kørt 
den vej til Lyngby, men vi mener at 
fl ertallet hellere kører en ”omvej” på 
300 m for at sikre børnene på vejen.
Så en spærring af stikgrenen til Fort 
Alle med en affaldsø, vil vi se som en 
fornuftig nytænkning, og det kan vel 
kun profi lere kommunen positivt.
Såfremt man vil lave en forsøgsord-
ning, for at høste erfaringer er vi også 
interesseret. Vi har vendt sagen med 
fl ere politikere fra såvel trafi k - som 
fra miljøudvalg, som alle har virket ret 
positive for forslaget, samt forelagt 
det for borgmesteren.
Porsevængets Vejlaug

Bagsværdvej
Lysmaster på strækning langs Bag-
sværd sø til til udkørsel fra Slots-
parken og Søvej fi ndes kun på ikke-
søsiden. Vejbanen + cykelsti + rabat 
+ fortovs bredde gør at lyset kun når 
et stykke ind på nærmeste vejbane 
og at søsiden henligger i total mørke. 
Dette skaber i sig selv stor utryghed. 
Ved vejstrækningen forbi plantesko-
len til og med Slotsparken er der fort-
sat ikke lys på søsiden. Det er derfor 
næsten umuligt for bilisterne som 
kommer fra Slotsparken, at se cykli-
ster og fodgængere som kommer fra 
venstre på grund af den manglende 
gadebelysning og beplantningen.
Der bør etableres lysmaster enten 
som lys tværs over kørebanen eller al-
ler helst etableres nye lysmaster langs 
søsiden af Bagsværdvej. Vigtigste 
strækning fra Bindeledet til udkørsel 
fra Slotsparken.
Er der nogen regler for lysmastpla-
cering og mængde i forhold til vej-
bredde og udformning?
Bagsværd Grundejerforening

Bagsværdvej
Udkørsel fra Refaggakvarteret, både 
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fra Slotsparken og fra Skovalléen, 
er vanskeligt i myldretid. Oversigts-
forhold er dårlige og det kan være 
nærmest umuligt at komme ud på 
grund af den store færdelsmængde i 
myldretiden. 
Vores forslag er at der etableres lys-
signaler i begge kryds med følere i 
vejen som aktiveres ved færdsel fra 
Regattakvarteret mod Bagsværdvej.
Alternativt etablering af egentligt lys-
kryds med trykaktivering for fodgæn-
gere ved allerede eksisterende fod-
gængerfelter ud for den blinde ende 
af Slotsparken og ved Skovalléen, 
hvilket vil medføre at hastigheden på 
Bagsværdvej dæmpes og det derved 
også bliver nemmere at komme ud 
fra Regattakvarteret.
Det skal tilføjes at de nuværende fod-
gængerfelter kun i ringe grad respek-
teres af bilisterne på Bagsværdvej og 
at de benyttes af mange, især børn, 
og især i myldretiden hvor trafi kbe-
lastningen på Bagsværdvej er størst.
Bagsværd Grundejerforening

Bagsværd Hovedgade, Vadstrupvej 
og Bindeledet.
Trafi kforhold og løsningsforslag til 
nedbringelse af uheldstæthed bør 
indgå i en samlet plan for og ny-
tænkning af Bagsværd Centrum og 
Bagsværd Park. Herunder samarbejde 
med Vejdirektoratet omkring deres 
veje som grænser op til.
Generelt skal hastigheden ned og 
vejene omformes til lokalveje i ste-
det for, som nu, gennemfartsveje, 
samt give mulighed for forbedring af 
centermiljøet. Endvidere bør den of-
fentlige trafi k og adgangsforhold og 
parkering omkring disse indtænkes i 
en samlet plan for området.
Bagsværd Grundejerforening

Bagsværd Hovedgade
Der bør ske en analyse af, om de 
nordvendte ramper langs Hillerødmo-

torvejen har haft en effekt på trafi kke 
på Bagsværd Hovedgade.

Bagsværd Grundejerforening

Bagsværd Hovedgade
Projektforslag for ny udformning 
af Bagsværd Hovedgade, der kan 
afhjælpe både kryds- og stræknings-
uheld, og samtidig drage fordel af 
den forventede afl astning der er sket i 
forbindelse med anlæg af parallelveje 
til motorvejen.
Bagsværd Grundejerforening

Cykelstier
Ønske om, at der etableres cykelstier 
på alle de sekundære trafi kveje.
Dansk Cyklist Forbund

Reduktion af cyklistuheld
Afsnittet om cykeltrafi kken og målene 
for udvikling bør gøres mere frem-
tidsrettede end tilfældet er nu. Det 
ønskes, at der under målsætning sæt-
tes et mål om en reduktion af uheld 
med cyklister på 40 %.
Dansk Cyklist Forbund

Placering af skilte
Der bør generelt ses på placeringen 
af skilte i krydsene. Ofte står skiltene 
uhensigstmæssigt placeret, så det kan 
være svært for bilisterne af se eventu-
elle bløde trafi kanter i krydsene.
Københavns Vestegns Politi

Adgang til Brudelysvej fra Hillerød-
motorvejen
Det foreslåes, at der etableres en 
bane direkte fra motorvejsrampen fra 
Hillerødmotorvejen til Brudelysvej, så 
trafi kken til Novo kommer hurtigt af 
fra motorvejen, og dermed ikke ska-
ber kø helt ned på motorvejen.
Københavns Vestegns Politi

Signalændring i krydset Vadstrup-
vej / Hillerødmotorvejen
Det foreslåes, at der etableres en 

højresvingspil fra Vadstrupvej til pa-
rallelramperne mod Ring 4. Så kunne 
trafi kken fra Novo komme hurtigt på 
motorvejen eller Ring 4, og vil så ikke 
belaste Bagsværd Hovedgade.
Københavns Vestegns Politi

Buddinge Hovedgade
Der skabes farlige situationer, når 
der parkeres på hjørnet af Buddinge 
Hovedgade og Stengårds Allé for at 
sætte børn af til institutionen. Der er 
derfor ønske om, at der etableres par-
keringsforbud på strækningen frem til 
det eksisterende parkeringsforbud.
Københavns Vestegns Politi

Desuden har kommunen modtaget 
nedenstående ønsker:

Gammelmosevej
Ønske om bump på Gammelmosevej 
mellem Buddingevej og Stengårds 
Allé. 

Buddinge Hovedgade
Ønske om, at der gøres noget ved 
hastigheden på Buddinge Hoved-
gade, da man mener, at der køres 
hurtigere end de tilladte 50 km/t.

Provst Bentzons Vej
Ønske om effektivisering af den etab-
lerede hastighedsbegrænsning.

Bagsværdvej
Ønske om ændring af torontoblink 
til almindeligt lyssignal. Problemer 
med at komme ud fra Skovalléen og 
Slotsparken.

Ønske om mere politikontrol
Forvaltningen vil rejse problematik-
ken generelt overfor politiet i forbin-
delse med trafi ksikkerhedsplanen.

Mørkhøjvej
Variabel hastighed ved skole i mø-
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detiden. Det er et generelt ønske fra 
mange skoler.

Tinghøjvej
Problemer med gennemkørende 
trafi k fra Gladsaxe Ringvej til Søborg 
Hovedgade.

Stengårds Allé
Ønske om ekstra bump tæt på Klaus-
dalsbrovej, ud for Stengårds Allé 223, 
da beboeren mener, at der bliver kørt 
for stærkt med tunge køretøjer på 
vejen.

Fremtidsvej / Kontorvej
Ønske om en hævet fl ade i krydset.

Ericavej
Ønske om 40 km/t-zone.

Gammelmosevej
Ønske om etablering af signalanlæg 
i stedet for torontoblink på Gammel-
mosevej ved Stengården Station.

Møllemarken
Utryghed.

Gammelmosevej / Stengårds Allé
Ønske om længere grøntid for fod-
gængere, evt. et nedtællingssignal, så 
man kan se, hvor lang tid grønt der 
er tilbage.

Fra skolevejsanalysen mangler føl-
gende projekter at blive udført:

Skolesvinget
Udarbejdelse af vejprojekt i forbin-
delse med centerudvidelsen.

Høje Gladsaxe / Gladsaxevej
Udarbejdelse af vejprojekt.

Mørkhøj Parkallé / Enghavegård 
Skole
Trafi ksanering af krydset.

Grønnemose Allé
Forbedring af vigepligtforholdene 
på Grønnemose Allé og tilhørende 
sidevej, gennem bedre skiltning og 
opstregning. Ved Højvangen bygges 
krydset om således, at vigepligten 
stemmer overens med resten af 
Grønnemose Allé.

Bagsværd Hovedgade
Problemer med rødkørsel og mang-
lende hensyn til fodgængere i signal-
anlægget på Bagsværd Hovedgade 
ved Bagsværd Skole.

Gammelmosevej / Triumfvej
Rødkørsler i krydset.

Bagsværd Hovedgade
Indkørslen fra Bagsværd Hovedgade 
til Søndergård Skole - ”til- og frakør-
selsproblemer om morgenen”.

Hagavej
Undersøge forholdene omkring af-
sætning af elever på Hagavej, herun-
der muligheden for alternativ busrute 
og efterfølgende hastighedsdæmp-
ning på vejen.

I cykelstiplanen mangler følgende 
trafi ksikkerhedsmæssige projekter at 
blive udført:

Vandledningsstien
Forlængelse af sti under Gladsaxevej 
og forbindelse til stierne ved Høje 
Gladsaxe Centeret, bedre forbindelse 
til Tinghøjparken, skiltning ved alle 
tilslutninger til stien med navn, nær-/
fjernmål og afstande.
Cykelsti fra Værebro Center til Være-
bro Skole/Bagsværd Svømmehal.

Kagsåstien/Klausdalsbrovej
To krydsninger ved Klausdalsbrovej/ 
Hillerødmotorvejen.

Bagsværd Møllevej
Belysning.

I kommunens sundhedsprofi l blev 
det konstateret, at der var et problem 
med mange eneulykker med cyklister. 
Dette problem skal søges mindsket.

I handlingsplanen indarbejdes føl-
gende tidligere lovede projekter:

Kiplings Allé
Vurdering om der skal etableres eks-
tra bump på vejen.

Gladsaxevej
Etablering af 2 bump ved kommune-
grænsen til Gentofte. Et i Gladsaxe 
og et i Gentofte.

Buddingevej
Hastighedsnedsættelse fra 70 km/t til 
60 km/t
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