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1 Indledning 
Ballerup Kommune har på baggrund af Ballerup Hastighedsplan og henvendelser fra borgere, 

Skovlunde Lokalråd og Gl. Skovlunde Bylaug, besluttet at gennemføre en bred trafikanalyse i 

Viften / Gammel Skovlunde området.  

 

Trafikanalysen, der er gennemført i nov.-dec. 2019, har til formål at kortlægge den eksisterende 

trafik, samt komme med forslag til tiltag der skal øge trafiksikkerheden og trygheden i området. 

Derudover skal trafikanalysen undersøge effekterne af indsnævringen af Ballerup Boulevard 

mellem Bybuen og Torvevej for Gl. Skovlunde og Viften. Ballerup Boulevard blev ombygget fra 4 

til 2 spor i 2018.  

 

Der er tidligere blevet lavet flere trafikale analyser af området, hvor relevante oplysninger 

medtages i denne analyse. I Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 er Harrestrupvej og Ejbyvej 

desuden udpeget, som utrygge veje pga. høj hastighed.  

 

 
Figur 1. Gl. Skovlunde og Viften, som er området som trafikanalysen dækker. 
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2 Sammendrag 
I Figur 2 kort ses et sammendrag af de tiltag som er foreslået i nærværende rapport. De viste 
tiltag er den anbefalede løsning, men der ligger også alternative løsninger. 
Løsningsforslagene bygger på foreliggende datagrundlag samt bemærkninger fra borgerne i 
området og er beskrevet igennem rapporten.  
 
På Harrestrupvej anbefales det at etablere tre midterheller samt opsætte to ’din fart’ tavle, en i 
hver retning, som skal sikre at hastighedsniveauet holdes under 50 km/t.  
 
På Ejbyvej anbefales en hævet flade i krydset Bybjergvej / Ejbyvej, samt to indsnævringer på 
strækningen ned til Morelvej. På cykelstien ud fra sidevejene anbefales beskæring eller et 
chaussestensareal, som skal forbedre oversigten fra sidevejene. Bommene på 
Bybjergvej/Lystoften foreslås  fjernes og buslinje 834 omlægges denne vej.  
 
På den sydlige del af Ejbyvej foreslås en 2 minus 1 vej med to indsnævringer undervejs, som skal 
sænke hastigheden, skabe større tryghed samt forbedre oversigtsforholdene fra sidevejene. 
Overkørslen til den sydlige parkeringsplads til skolen, foreslås udvidet. 
 
Derudover anbefales det at etablere en 40 km/t hastighedszone på boligvejene i Gl. Skovlunde 
og Viften med skilte ved alle ’indkørsler’ til området. Den røde markering af de veje som er en 
del af hastighedszonen. De eksisterende hastighedszoner i området foreslås bevaret.   
I krydset Gl. Skovlundevej / Lystoften anbefales etablering af en overkørsel.  
 

 
Figur 2. Oversigtskort der viser forslag til tiltag, der er beskrevet i rapporten. 
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3 Eksisterende forhold 
Analyseområdet er omkranset af Ballerup Byvej mod nord, Harrestrupvej med vest, Ejbyvej / 
Bybjergvej mod øst og Skovlunde Naturpark samt Kolonihaveforeningen AH Kildegaarden mod 
syd.  

 Vejstatus 

Stort set alle vejene i området er offentlige veje, på nær enkelte private fællesveje i den nordlige 
del i Gl. Skovlunde samt i den sydlige ende af Tangevej. I nedenstående figur ses fordelingen af 
offentlige veje og private fællesveje.  
 

 
Figur 3. Vejstatus for vejene i området. Rød er kommunevej. Grøn er privat fællesvej.  
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 Foranstaltninger og hastighedszoner 

I området er der etableret flere hastighedszoner, som er understøttet med forskellige 
hastighedsdæmpende foranstaltninger.  
 
Lystoften og Hybenvænget er bredere end de øvrige veje i Viften, da de er udlagt med 15 meters 
vejareal, dvs. inkl. fortov og udligningszone (zone mellem gangbane og hæk/facade), hvor de 
andre veje er udlagt med 10 meters bredde.  
 
På Ejbyvej foran indkørslen til skolerne, er der etableret en anbefalet 40 km/t zone, som 
kombineres med sideheller og en hævet flade. Derudover er der etableret et signalanlæg i 
krydset Ejbyvej/Hybenvænget, som specielt benyttes af de mindre elever til Skovlunde Skole 
som har indgang i den sydlige del af skolen.  
 
På Ejbyvej i den nordlige del, er der etableret en anbefalet 15 km/t zone, med foranstaltninger i 
form af bump og sideheller. Det er efterfulgt af en 30 km/t zone frem til Gl. Skovlundevej og 
Bybjergvej. Strækningen er igennem den ’gamle’ del af Skovlunde, med flere ældre bygninger.  
 

 
Figur 4. Hastigheder i området. 
 
På den centrale del af Tangevej er der etableret en anbefalet 30 km/t zone, med 
hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump som også er placeret på sidevejene tæt 
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på krydset ved Tangevej. På sidevejene er der opsat tavler med angivelse af start og slut på 
zonen.   
 
I den sydlige del er der etableret en lege- og opholdszone (15 km/t) i forbindelse med et 
nybygget område. Her er etableret en række bump.  
 
Tre steder på Harrestrupvej er der etableret krydsningsheller, til de lette trafikanter. Tilsvarende 
er der på Gl. Skovlundevej etableret en krydsningshelle i krydset ved Lystoften, hvor der er 
mange lette trafikanter.  
 
På Lystoften og Bybjergvej i krydset ved Tangevej, er der opsat bomme, som lukker for 
biltrafikken. Lette trafikanter kan stadig passere forbi.  
 
Birkengen og Toftholmvænget er lukket ved Tangvej med en mere permanent lukning 
bestående af træer og vendeplads, men stadig med mulighed for lette trafikanter at passere 
forbi.  
 

 
Figur 5. Foranstaltninger i området. 
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 Stier 

Stinettet for de bløde trafikanter i området er en blanding af dobbeltrettet cykelsti, enkeltrettet 
cykelsti, fællesti samt grusstier. Der er på de overordnede veje som Ballerup Boulevard, 
Harrestrupvej og Ejbyvej etableret cykelstier, mens cyklisterne kører på vejen sammen med 
biltrafikken på de øvrige veje. På den vestlige side af Harrestrupvej løber en dobbeltrettet 
cykelsti, hvilket betyder at alle cykler skal krydse Harrestrupvej. Den dobbeltrettede cykelsti er 
adskilt af en rabat ud mod kørebanen.  
 
Der er desuden etableret fælles-stier samt delte stier. Her skal det bemærkes at den delte sti på 
Ejbyvej syd for Hasselvej er meget smal. 
 
Igennem Gl. Skovlunde løber desuden cykelruten Sct. Jacobsruten i øst-vest gående retning.  
 

 
Figur 6. Stinettet for bløde trafikanter i området. 
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 Buslinjer 

Der kører tre buslinjer igennem området. Buslinje 142 og 145 samt Servicebus 834. Buslinje 142 
og 145 kører på hver sin side af Viften, ned langs Harrestrupvej og Ejbyvej med fire stop 
undervejs. 
  
Servicebus 834 kører igennem området fra Bybjergvej, op ad Ejbyvej igennem Gl. Skovlunde og 
ned ad Tangevej, som er en såkaldt vinkestrækning, hvor bussen stopper ved kantstenen, hvis 
man giver tegn.  
 
Buslinje 142 kører mellem Skovlunde St. og Flintholm St. Den afgår to gange i timen.  
 
Buslinje 145 har start og stop på Skovlunde St. og kører på en rundstrækning i Skovlunde. Den 
afgår to gange i timen.  
 
Servicebus 834 kører en rundstrækning fra Ballerup St. og tilbage igen. Den afgår én gang i 
timen og kører kun mellem kl. 09.00 og kl. 15.00.   
 

 
Figur 7. Buslinjer i området. 
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 Trafikmængder 

Ballerup Kommune har foretaget registreringer af trafikmængderne på vejene i området og det 
kan ses på efterfølgende figur. Hovedparten af trafiktællingerne er fra 2019, men enkelte er fra 
2012, 2015 og 2017. Tællingerne er foretaget med gummislanger som ligger på vejene i ca. 1. 
uges tid.  
 
Her er vist årsdøgntrafikken som er trafikken på et gennemsnitsdøgn, set hen over året.  
 

 
Figur 8. Årsdøgntrafikken på vejene i området fra 2012, 2015, 2017 og 2019. 
 
Trafiktællingerne viser, at der kører 13-14.000 køretøjer i døgnet på Ballerup Boulevard og at 
Harrestrupvej har en lidt større trafikmængde end Bybjergvej-Ejbyvej. Bybjerg-Ejbyvej har mest 
trafik på den nordlige del, mens trafikmængden falder jo længere mod syd man kommer.  
 
Lokalvejene i området ligger mellem ca. 150 – 500 køretøjer i døgnet. Her bemærkes det, at 
Kløvertoften har den største trafikmængde på knap 500 køretøjer, efterfulgt af Ejbyvej igennem 
Gl. Skovlunde på ca. 350 køretøjer. Størrelsen på trafikmængderne tyder på at trafikken primært 
er lokaltrafik.  
 
En døgntrafik på fx 500 biler vil typisk betyde, at der kører 50 biler i den mest belastede time på 
døgnet, eller lidt under 1 bil i minuttet, når der er mest trafik. 
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 Hastighed 

Ballerup Kommune har foretaget registreringer af hastigheden på vejene i området. Der er nye 
registreringer fra 2019, der er suppleret med enkelte tidligere registreringer fra 2017 og 2012.  
 
Det er gennemsnitshastigheden målt i det pågældende sted som er vist, sammen med 85 %-
fraktilen, vist i parentes. 85 %-fraktilen betyder at 85 % af bilisterne kører langsommere end den 
anførte værdi og 15 % kører hurtigere. Høj hastighed på vejene kan øge utrygheden blandt 
borgerne.  
 

 
Figur 9. Målte gennemsnitshastigheder på vejene i området. 
 
Væsentlige hastighedsoverskridelser defineres af Vejdirektoratet som målinger hvor 85 %-
fraktilen overstiger hastighedsgrænsen med 10 % + 3 km/t. Eksempel på en væsentlig 
hastighedsoverskridelse på en lokalitet med hastighedsgrænse på 50 km/t: 85 %-fraktilen er 
større 58 km/t.  
 
Ved Harrestrupvej er der væsentlige overskridelser af hastighedsgrænsen i følge 
Vejdirektoratets definition. Harrestrupvej er desuden udpeget i Ballerup Hastighedsplan som 
utryg.  Derfor anbefales der, at hastigheden sænkes.  
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Ved Ejbyvej viser trafiktællingerne, at der ikke sker væsentlige overskridelser af 
hastighedsgrænsen i følge Vejdirektoratets definition. Men Ejbyvej er en skolevej og udpeget i 
Ballerup Hastighedsplan som utryg. For at øge trygheden på Ejbyvej anbefales det derfor, at 
hastigheden sænkes og der sikres bedre vilkår for de bløde trafikanter. 
 

Den gennemsnitlige hastighed på lokalvejene i området, ligger i Viften mellem 31,5 km/t og 37,4 
km/t ved en hastighedsgrænse på 50 km/t. 85 %-fraktilen ligger også et stykke under 
hastighedsgrænsen. Hybenvænget har som den højeste 85 %-fraktil på 46,8 km/t. Selvom 
gennemsnitshastigheden ligger et stykke under hastighedsgrænsen, vil der stadigt være enkelte 
trafikanter som kører over hastighedsgrænsen. Vejene er lige og brede, og indbyder til høj 
hastighed.  
 
Selv om langt størstedelen af trafikanterne overholder hastighedsgrænsen, kan det således 
stadig føles utrygt, når der kommer enkelte biler med høj hastighed. Som eksempel fremgår det 
af registreringerne at 2-3 biler, på Hybenvænget kører mere end 70 km/t. Det anbefales derfor at 
der sænke hastigheden på vejene i Viften og Gl. Skovlunde.  
 
Derudover bemærkes det, at gennemsnithastigheden igennem lege-opholdszonen i Gl. 
Skovlunde, er højere end den anbefalede skiltning på 15 km/t. Selvom hastigheden ikke er særlig 
høj, kan det på baggrund af vejens udformning føles hurtigt, når vejen ikke er indrettet til det.  
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4 Uheld 
Der er foretaget uheldsudtræk fra perioden 2014 til 2019 for området Gl. Skovlunde og Viften. 
Her er Ejbyvej – Bybjergvej og Harrestrupvej medtaget, men krydsene ved Ballerup Boulevard er 
ikke medtaget, da det vil være en separat analyse af krydsene. 
 
Uheldsoplysningerne er indhentet via Vejdirektoratets Vejman.dk-database, som indeholder alle 
politiregistrerede uheld. Reelt forekommer der flere uheld end politiet registrerer, idet især 
uheld uden betydelig personskade kun registreres i begrænset omfang af politiet. Det vurderes, 
at politiet generelt registrerer ca. 10 % af alle personskadeuheld. Især eneuheld og uheld med 
cyklister bliver i mindre grad registreret af politiet.1 
 
I Figur 10 ses alle registrerede 15 uheld, som indeholder personskade-, materiel- og ekstrauheld.  
 
  

 
Figur 10. Politiregistrerede uheld (person-, materiel- og ekstrauheld) i perioden fra 2014 til 2019. Rød markering 
er personskadeuheld. Gul er materielskadeuheld. Lilla er ekstrauheld.   
  
Typen af uheldene defineres ud fra følgende: 
 

• Personskadeuheld: Et trafikuheld hvor mindst én af de involverede personer er blevet 
kommet lettere eller alvorligt til skade, eller dræbt. 
 

 
1 Kilde: Danmarks Statistik – ”Mørketal for færdselsuheld, 2011-2015” 
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• Materielskadeuheld: Et trafikuheld hvor der ikke er sket personskade, men hvor der 
optages politirapport grundet materielskadernes omfang eller af andre årsager. 

 
• Ekstrauheld: Et trafikuheld med ringe eller ingen materielskade, som kommer til 

politiets kendskab, men der optages ikke rapport. Ekstrauheld indgår som 
udgangspunkt ikke i uheldsarbejdet. 
 

Der er derved registreret 15 uheld, hvoraf 1 er personskadeuheld, 8 er materielskadeuheld og 6 
er ekstrauheld.  
 

 
Figur 11. Uheldsudvikling for området Gl. Skovlunde og Viften i perioden fra 2014 til 2019. 
 
Personskadeuheldet i 2018 sker på Ejbyvej ved et tilfældigt uheld.  
 
Fire af uheldene er eneuheld, hvor trafikanten af forskellige årsager har påkørt en fast genstand. 
Derudover er der ingen signifikante udfald af uheldssituationerne for de registrerede uheld. 
 
Derudover bemærkes det, at der er sket fire uheld på Harrestrupvej og tre på Ejbyvej, samt at 
hastigheden er overholdt i alle uheldene. Der er ingen nævneværdig tendens i uheldene.  
 
Samtidig bemærkes det at der er sket 6 uheld i 2019. Der er ingen tendens i de seks uheld udover 
at fire af uheldene skyldes uopmærksomhed.  
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5 Hastighedsplan 2015-2020 
I 2014 blev udarbejdet en hastighedsplan for hele Ballerup Kommune, hvor borgerne fik 
mulighed for at udpege de steder i kommunen, hvor de oplevede høj fart, utryghed, meget trafik 
mv.  
 
Både Harrestrupvej og Ejbyvej blev i denne plan placeret højt i forhold til bemærkninger fra 
borgerne. Ejbyvej blev vægtet højest med en placering som nummer 1 og Harrestrupvej blev 
placeret som nummer 10 på en liste for hele kommunen på 51 steder.  
 
På Ejbyvej bliver både den generelle hastighed, hastighed ved skole, utryghed og uheld udpeget 
af borgerne. På Harrestrupvej var det specielt hastigheden som blev bemærket og herunder 
utryghed og uheld.  
 
I nedenstående figur ses udpegningen fra Hastighedsplanen, hvor det kan ses, at Ejbyvej og 
Harrestrupvej, blev udpeget af mange borgere. Derudover er der steder, hvor der blev etableret 
tiltag for at øge trafiksikkerheden og trygheden.  
 

 
Figur 12 Udpegning af utrygge steder i Hastighedsplan 2015-2020 for Ballerup Kommune. 
 
Herunder ses udvalgte bemærkninger fra borgerne i forbindelse med hastighedsplanen: 
 
• Der bliver kørt alt for hurtigt på Harrestrupvej, i retning mod Skovlunde. Der er dårligt udsyn, for os 

der kører ud fra Askeengen, så nogle gange er det lidt for spændende 
• Som bilist på Kløvertoften, skal man faktisk helt ud på cykelstien, for at se om der er fri udkørsel til 

Ejbyvej 
• Der bliver kørt rigtig hurtigt på Harrestrupvej 
• Det er svært at krydse Harrestrupvej fra villa vejene og over til en sikker cykelsti. Vej bump til alle 

villaveje ønskes !!!" 
• Dårlig adskillelse af cyklende og gående på hele Ejbyvej 
• 40 km/timen zonen, bør forlænges, så der er nedsat hastighed fra Morelvej til efter Hasselvej. Bilerne 

sætter hurtigt farten op, lige før lyskrydset og det er farligt, for dem der skal krydse Ejbyvej. Det er 
ikke usædvanligt at der køres overfor rødt på Ejbyvej - selv busserne gør det! 

• Mange bilister kører stærkt ad Ejbyvej 

Signalregulering 
etableret 

Krydsningshelle 
etableret 

Hastighedszone 
+trafiksanering 
etableret 

2 minus 1 vej 
etableret 
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• Ejbyvej er en vanvittig vej. Folk kører direkte for stærkt. Den bruges som aflastning af motorvej og 
har meget trafik fra Ejby området. Cykelsti er meget smal og fortovet er kun nogle steder." 
 

Udpegningen fra Hastighedsplanen benyttes i det videre arbejde i rapporten. 

6 Skovlunde Lokalråd og Gl. Skovlunde Bylaug 
Skovlunde Lokalråd og Gl. Skovlunde Bylaug har løbende henvendt sig til kommunen med 
forskellige trafikale udfordringer i området. Derudover er der nedsat en trafikgruppe som har 
fokus på de trafikale problemstillinger.  
Den 20. november 2019 blev der foretaget en besigtigelse, hvor der var deltagelse fra Ballerup 
Kommune, Gl. Skovlunde Bylaug, Skovlunde Lokalråd, trafikgruppen samt Via Trafik. Her blev 
området besigtiget på cykel, og de trafikale problemstillinger blev formidlet. Forud for 
besigtigelsen havde lokalrådet og bylauget sendt en liste med de trafikale problemstillinger, 
som de oplever i området.  
 
Følgende problemstillinger er fra Skovlunde Lokalråd og Gl. Skovlunde Bylaug: 

• Lystoften er lukket ved Bybjergvej, og trafik fra Lystoften/Kavsbjerglund kører gennem 
Gl. Skovlunde for at komme til skole og Center Syd. 

• Trafik fra Askeengen og Lindeengen (og øvrig trafik fra havekolonier og Harrestrup) 
kører gennem de andre veje i Viften for at komme til skole, Center Syd og ad Åbyvej til 
Mileparken m.v. 

• Birkeengen er lukket ved Toftholmvænget, og første vej i viften er herefter 
Kløvertoften, som oplever for meget trafik og for høj hastighed. 

• Hybenvænget og Lystoften er bedre indrettet til trafik end de øvrige veje i viften, da de 
har 15 meter mellem skel på tværs af vejen mod 10 meter de andre steder. 

• Oversigtsforhold mod Ejbyvej er dårlige for alle veje, hvilket er utrygt for gående og 
cyklister ad Ejbyvej, da bilerne kører langt frem for at kunne orientere sig. 

• Dette bliver særligt slemt fra Hasselvej mod syd, da cykelstien her deles med fortovet 
• Svinget Ejbyvej/Bybjergvej er utrygt for gående og cyklister, når de kommer fra syd af 

Ejbyvej og skal lige ud ad Ejbyvej (skoletrafik). 
• Servicebus 834 kører ad Tangevej for at servicere flest mulige borgere i viften. 
• Servicebus 834 har en kringlet vej ad Ejbyvej i Gl. Skovlunde for at komme til Tangevej. 

 
Derudover blev der på besigtigelsen nævnt følgende yderligere problemstillinger: 

• 2-1 vej på den sydlige del af Harrestrupvej fungerer ikke efter hensigten, og det har 
desuden tidligere været nævnt. Der er derfor intet ønske om at den forlænges nord på 
ad Harrestrupvej. (En evaluering af 2 minus 1 vejen fra Ballerup Kommune fra november 
2017 viser, at der efter en indkøringsperiode, var den ønskede effekt om et lavere 
hastighedsniveau). 

• Krydset ved Lystoften / Gl. Skovlundevej er uforholdsmæssigt stort og formentlig en 
remisens fra da vejen fortsatte til Harrestrupvej. Det kan også ses ved, at det ikke er 
udformet med en overkørsel, hvilket medfører, at der er flere som har høj hastighed 
rundt i svinget. Der er desuden mange lette trafikanter som benytter krydset. 

• Stien mellem Tjørnevænget og Lundagervej tilsluttes Gl. Skovlundevej i den østlige side 
af vejen. Det betyder at cykler, der skal mod syd, kan finde på at køre i den østlige side 
og derved modsat færdselsretningen. 

• Ønske om cykelstier eller cykelbaner på vejene. 
• Renovationsbilen bakker på flere af vejene. 
• Trafikgruppen arbejder bl.a. med to scenarier, hvor vejene enten hastighedsdæmpes 

eller lukkes. 
• Tunnelen under Bybjergvej er utryg og bruges stort set ikke. (Den er besluttet nedlagt). 

 
Input fra Skovlunde Lokalråd og Gl. Skovlunde Bylaug benyttes og beskrives senere i rapporten.  
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7 Skovlunde Skole, Afd. Rosenlund og 
Kasperskolen 
På den østlige side af Ejbyvej ligger Kasperskolen og Skovlunde Skole, afd. Rosenlund. 
 
Kasperskolen er en specialskole fra 0.-10. klasse. Der går ca. 140 elever på Kasperskolen og der 
er ca. 150 ansatte. Langt de fleste kommer i bil da oplandet er noget større end den traditionelle 
folkeskole.  
 
Skovlunde Skole, afd. Rosenlund er en folkeskole fra 0.-9. klasse og der går ca. 850 elever, men 
der er en forventning om, at det stiger de næste 5 år, et sted mellem 100-200 elever. Der er ca. 
80 ansatte på skolen. Skoledistriktet dækker den østlige del af Ballerup Kommune, og kan 
strække sig op til ca. 3,0 km fra skolen, men kan reelt strække sig længere pga. det frie skolevalg.   
 

 
Figur 13. Skoledistrikterne i Ballerup Kommune. Den gule skravering er skoledistriktet for Skovlunde Skole, som 
indeholder afdeling Rosenlund og afdeling Lundebjerg. Den røde cirkel er afdeling Rosenlund, som er 
beliggende ved Viften.   
 

 Tidligere analyser 

Der er tidligere blevet arbejdet på løsninger af de trafikale forhold omkring skolerne. Rørbæk og 
Møller Arkitekter har i samarbejde med Ballerup Kommune, Kasperskolen og Skovlunde Skole, 
foreslået en række tiltag (”20161104_NOTAT NR 2_Parkeringsforhold”). Derudover har MOE 
udarbejdet en ”Trafikal analyse af forholdene ved Skovlunde Skole og Kasperskolen” - MOE 
10.01.2017 og endelig har COWI udarbejdet en ”Helhedsplan for Bybjergvej og Ejbyvej i 
Skovlunde” – COWI oktober 2017.  
 
Nogle af de tidligere løsningsforslag, der er aktuelle, vil blive fremhævet i denne analyse.  
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 Besigtigelse 

Torsdag den 21. november kl.09.00-11.00 2019, blev gennemført en besigtigelse på Ejbyvej ved 
begge skoler, hvor Kasperskolen, Skovlunde Skole, Ballerup Kommune samt Via Trafik var 
repræsenteret. Via Trafik foretog derudover besigtigelse ved afleveringssituationen fra kl. 7:45 – 
8:00 samme dag. 
På besigtigelsen blev gennemgået de trafikale problemstillinger som skolerne oplever, primært 
ved afleveringssituationen om morgenen.  
 

 
Figur 14. Indkørslen til parkeringspladsen ved Skovlunde Skole, ved den hævede flade. kl. 7:47 
 
Skolerne får aktuelt kun få henvendelser om trafikale problemer, men fra besigtigelsen med 
lokalrådet og bylauget var der flere bemærkninger, som også skolen nævnte ved besigtigelsen.  

 Krydsning af Ejbyvej  

På den hævede flade ud for indkørslen til parkeringspladsen og stien til Skovlunde Skole, krydser 
mange elever om morgenen.  
 
Besigtigelsen viste, at hastigheden er forholdsvis lav, som følge af den hævede flade og de 
mange biler som skal til og fra parkeringspladsen via en smal overkørsel. De snævre forhold 
betyder, at indkørende biler må afvente de udkørende. Det skaber ofte kødannelser på Ejbyvej 
som er med til at reducere hastigheden, netop når eleverne krydser vejen. Det blev bemærket, 
at det ofte er når bilerne drejer ind på parkeringspladsen, at eleverne krydser Ejbyvej, da det 
skaber huller i trafikken.  
 

 
Figur 15. Skoleelever på cykel venter på at krydse Ejbyvej ud for stien kl. 07:50. 
 
Der har været et ønske om et fodgængerfelt på tværs af Ejbyvej, beliggende på den hævede 
flade. Der er delte meninger om uregulerede fodgængerfelter, da de erfaringsmæssigt er 
uheldsskabende og kan skabe falsk tryghed.  
 
I stedet kan en 2,0 m bred midterhelle benyttes som krydsningspunkt. Derved kan eleverne 
passere vejen i to tempi. Det kræver at vejen udvides, hvilket er muligt indenfor det nuværende 
vejudlæg, da der er bånd af SF-sten på begge ydersider af cykelstien. 
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Figur 16. Idéskitse af midterhelle på den hævede flade. 
 
Det kan overvejes om midterhellen skal suppleres med et fodgængerfelt som suppleres med et 
torontoanlæg. Et fodgængerfelt kan være en god løsning nogle steder og andre steder ikke. Ved 
skoler skal der ses på den løsning som er bedst for skolebørnene i skoletiden. Her kan det være 
en god løsning, når fodgængerfeltet kombineres med en midterhelle, torontoanlæg, hævet 
flade, skolepatrulje og lokal hastighedsgrænse. Det betyder, at man i så fald går på kompromis 
med at det ikke er den mest optimale løsning uden for skoletiden (om aftenen og i weekenden). 
 
Kombinationen med en hævet flade, fodgængerfelt og torontoanlæg er etableret ved tre andre 
skoler i Ballerup Kommune, hvor der er gode erfaringer med den løsning.  
 

 
Figur 17 Eksempel på lignende krydsning med hævet flade, midterhelle, fodgængerfelt og torontoanlæg. 
Grantofteskolen, Vestbuen. 
 
Det anbefales, at der på den eksisterende hævet flade, etableres en midterhelle med 
fodgængerfelt og torontoanlæg som vist på Figur 16.  
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 Overkørsler 

Overkørslerne ved alle ind- og udgange til parkeringspladserne, både til Skovlunde Skole og 
Kasperskolen er smalle med en bredde på mellem 4,5 m – 5,6 meter. Det betyder, at bilister ikke 
kan køre ind på parkeringspladsen, hvis der holder en bil og er på vej ud. Det har afledt 
konsekvens idet, at bilerne der skal svinge ind på p-pladsen, vil tilbageholde trafikken på Ejbyvej 
når det ikke er muligt at køre ind, før hele overkørslen er ledig. Det har en gavnlig effekt i forhold 
til at sænke hastighedsniveauet på Ejbyvej. 
 

 
Figur 18 De fire overkørsler til og fra skolernes parkeringspladser er markeret med rød pil. 
 
Overkørslen til parkeringspladsen syd for signalreguleringen er kun 4,5 meter bred. 
Parkeringspladserne benyttes om morgenen til af- og påsætning, men benyttes kun meget lidt 
efter kl. 08.15. Placeringen tæt på signalreguleringen betyder, at der opstår situationer, hvor 
biler ikke kan komme ud på Ejbyvej pga. biler der holder for rødt lys. Derfor bliver de nødt til at 
blive holdene inde på parkeringspladsen. Det ses også at bilerne kører halvt udover cykelstien 
for at komme ind i ’køen’ til signalanlægget, men det vurderes umiddelbart ikke som et 
sikkerhedsproblem, men kun som et irritationsmoment for cyklerne, da bilisterne holder stille. 
 
Pga. den smalle overkørsel, kan biler ikke passere hinanden, hvis der holder én i forvejen. Derfor 
bør overkørslen udvides så det er muligt at komme ind på parkeringspladsen, selvom der holder 
en bil på vej ud. Det vil gavne afviklingen, både for højre- og venstresvingende fra Ejbyvej, som 
derved ikke blokerer for den øvrige trafik, men derimod kan køre ind på parkeringspladsen.   
 
Overkørslerne fungerer umiddelbart efter hensigten, selvom de er smalle.  
Det anbefales, at overkørslen til parkeringspladsen syd for Hybenvænget udvides til 6,0 meter, 
pga. placeringen lige ved signalreguleringen, men der er andre tiltag i nærværende rapport som 
bør prioriteres højere.   
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 Signalreguleret kryds ved Hybenvænget 

Det signalregulerede kryds ved Hybenvænget benyttes af mange af de yngre elever, da 
indgangen for indskolingen er i den sydlige del af skolen. De cykler, for det meste, lige over i 
krydset og ind på stien med bomme. Her er der også placeret cykelparkering.  
 
Derudover benyttes de to fodgængerfelter på tværs af Ejbyvej.  
 

 
Figur 19. Skoleelever krydser Ejbyvej i det signalregulerede kryds ved Hybenvænget kl. 07:56. 
 
En signalregulering betragtes som en sikker og tryg krydsning af Ejbyvej, specielt for de lette 
trafikanter. Der er klare vigepligtsforhold og eleverne skal ikke selv vurdere, hvornår der er 
mulighed for at Ejbyvej kan passeres. Samtidig er der en tydelig geometri der indbyder eleverne 
til at benytte signalanlægget, da de kan køre direkte ind på stien og videre til cykelskurene / 
indgangen.  
 
Signalreguleringen ved Hybenvænget / Ejbyvej, vurderes som en sikker og tryg krydsning for 
eleverne og de øvrige trafikanter.  
 

 Afsætning / Kys & Kør 

Afsætningsareal på Ejbyvej  
Der er etableret et afsætningsareal langs Ejbyvej ind mod skolen, hvor der er der plads til 6-7 
biler. Mellem cykelstien og afsætningssporet er der et smalt udstigningsareal, som er belagt 
med SF-sten. På besigtigelsen kunne det konstateres at Kys & Kør sporet blev benyttet flittigt.  
 

 
Figur 20. Afsætningspladser ud for skolen ved afleveringssituationen om morgenen. 
 
Besigtigelsen viste at afsætningssporet  langs Ejbyvej fungerede tilfredsstillende, og der var en 
fornuftig afvikling, selvom der er placeret en sidehelle midt i afsætningssporet. Sidehellen midt i 
afsætningssporet bør flyttes hvis det er muligt, således at kapaciteten kan forøges.  
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Det anbefales, at bevare det nuværende afsætningsareal langs Ejbyvej samt at flytte sidehellen, 
for at øge kapaciteten. Derudover bør der suppleres med skiltning vedr. Kys & Kør.   
 
Kys & Kør på nordlige parkeringsplads ved Skovlunde Skole 
Inde på parkeringspladsen ved Skovlunde Skole, er der etableret et Kys & Kør spor, langs et 
cykelskur. Det anbefales, at skolen undersøger hvordan forholdene kan optimeres og forbedres.  
 

 
Figur 21. Kys & Kør sporet inde på parkeringspladsen mellem Skovlunde Skole og Kasperskolen. 
  

 Trafikpolitik 

Selvom de trafikale problematikker forbedres og der eventuelt vil blive en mere sikker og tryg 
trafikafvikling, vil problemet ikke nødvendigvis blive løst. Der vil stadig være biltrafik ved skolen, 
som gør børnene og forældrene utrygge. Dette har en forstærkende effekt, jf. Figur 22.  

  
Figur 22. Den uhensigtsmæssige spiral, som medfører at flere og flere bliver kørt i skole. 
 
En trafikpolitik kan derfor være med til at afhjælpe nogle af problemerne. Trafikpolitik er en 
trafikal guide til skolens elever og deres forældre. Den kan indeholde information om vejen til og 
fra skole og hvor de sikre ruter er. Valg af transportmiddel og færdselsundervisning er ligeledes 
emner til en trafikpolitik. Dette sker i samarbejde med skolens brugere (forældre, lærere, elever, 
politi og kommune), som er med til at fastlægge hvilke tiltag som gennemføres.  
 
Via Trafiks egne erfaringer viser, at 8 ud af 10 skoler med en trafikpolitik har oplevet en positiv 
effekt. 
 
En trafikpolitik vil indeholde: 

Kys & Kør spor 

”Mor og far 
synes der er 
for mange 
biler ved 
skolen!”

”Derfor kører 
de mig hver 
dag!”

”Nu er der 
endnu flere 
biler ved 
skolen!”
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- Retningslinjer for brugernes adfærd i trafikken i skoleøjemed 
- Forslag til mindre vejtekniske forbedringer 

 
Eksempler på formuleringer til en trafikpolitik kunne være at forældrene til børnene på 
Skovlunde Skole, vil:  

- Sørge for at vores børn cykler i skole når de kan 
- Undgå at køre vores børn i skole medmindre der er særlig grund til dette – og i så fald 

køre børnene udenfor tidsrummet 7.40-8.00 
- Udvise fornuftig og hensynsfuld adfærd når vi kører vores børn i skole 
- Hjælpe andre med at udvise en fornuftig trafikal adfærd ved skolen 

 
 
Tilsvarende kan der være formuleringer af, hvad skolen, eleverne, lærere, politiet og kommunen 
vil gøre. Dermed lægger en trafikpolitik op til, at alle parter yder en indsats for at skabe bedre 
forhold foran skolen. 
 
Drivkraften i udarbejdelsen af en trafikpolitik bør være en ansvarlig lærer, ligesom skolelederen 
jævnligt skal inddrages. Skolebestyrelsen skal vedtage politikken. Derudover er det vigtigt at 
inddrage brugerne. Det har den fordel, at de får et større ejerskabsforhold overfor de tiltag som 
gennemføres, og dermed er mere opsatte på at få dem til at virke.  
 
Læs mere på: https://www.sikkertrafik.dk/samarbejde/trafikpolitik 
 
Forbedringsforslagene vurderes at være mere virkningsfuldt, hvis det følges op af en kampagne 
fra fx lærere/forældre som har kortere samtaler med forældre, som parkerer de forkerte og 
uhensigtsmæssige steder.  
 
Det anbefales, at der indføres en trafikpolitik for skolerne.  
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8 Problemstillinger og løsningsforslag 
I det følgende afsnit beskrives de trafikale problemstillinger for Gl. Skovlunde og Viften, som 
borgere, Ballerup Kommune, samt registreringerne viser. Der beskrives desuden et eller flere 
løsningsforslag. Trafikale problemstillinger for Skovlunde Skole og Kasperskole er beskrevet i 
kapitel 7. 

 Harrestupvej 

Harrestrupvej blev i hastighedsplan for Ballerup Kommune 2015 – 2020 udpeget som en vej med 
høj hastighed og den blev også udpeget af lokalrådet og bylauget på besigtigelsen, med et 
ønske om at få hastigheden sænket.  
Trafiktællingerne viser at hastighedsniveauet på vejen er højere end den tilladte grænse. 
Gennemsnitshastigheden er 53,6 km/t og 85%-fraktilen er 62,5 km/t og det gør sig gældende i 
begge retninger.  
 
Harrestrupvej er en sekundær trafikvej som har en del gennemkørende trafik, bl.a. til og fra 
Harrestrup By. De lette trafikanter er adskilt med en rabat imellem kørebanen og den 
dobbeltrettede cykelsti, samt fodgængerne på modsatte sider kan benytte et fortov.  
På baggrund af ovenstående anbefales det, at sikre hastighedsniveauet holdes under 50 km/t.  
 
Kørebaneindsnævringer kan medvirke til en nedsættelse af hastigheden. De kan desuden, 
afhængigt af udformningen, gennem deres portvirkning skærpe trafikanternes opmærksomhed. 
Kørebaneindsnævringerne kan udføres på to måder (på denne type vej), enten med en 
midterhelle eller en indsnævring fra vejsiden (se figurer i venstre side).  
På Harrestrupvej anbefales midterheller, da den forhindrer overhalinger og virker derfor 
begrænsende især på de høje hastigheder. De bør placeres strategisk på strækningen.  
 
Elektroniske farttavler eller ”Din fart” tavler, har til formål at reducere hastigheden og anvendes 
typisk på steder med mange hastighedsoverskridelser. Anvendelse af fartvisere skal aftales med 
politiet.  
 

 
Figur 23 'Din fart' tavle på Vestbuen lige ud for Vinterbuen, som Ballerup Kommune har gode erfaringer med.  
 
Flere undersøgelser viser, at elektroniske fartvisere medfører en reduktion i hastigheden, og at 
hastighedsreduktionen er blivende. I byzone medfører ”Din fart”-tavlen et fald i 
gennemsnitshastigheden på mellem 2 og 10 km/t. Jo større hastighedsoverskridelse inden 
opsætning af ”Din fart”-tavlen, des større fald i hastighed efter. I gennemsnit er faldet ca. 5 km/t, 
hvorfor det forventes at gennemsnitshastigheden på Harrestrupvej kommer under den tilladte 
grænse.  
 
En kombination af midterheller og ’Din fart’-tavle kan sænke hastighedsniveauet på 
Harrestrupvej, hvilket vil øge trafiksikkerheden og tryghed på vejen, specielt ved krydsninger 
til/fra den dobbeltrettede cykelsti til boligvejene i Viften.  
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Det anbefales at etablere tre midterheller på Harrestrupvej samt opsætte to tavler med ’Din 
fart’-tavle, en i hver retning. Tavlen på siden med boligerne, bør placeres således at blinkene fra 
tavlen ikke forstyrrer beboerne.  
 
Syd for Lindeengen har Ballerup Kommune etableret en 2-1 vej i 2016, som herefter er blevet 
evalueret. Etableringen af 2 minus 1 vej, og nedsættelse af hastighedsbegrænsningen gennem 
Harrestrup By, har medført, at hastighedsniveauet på Harrestrupvej er blevet reduceret på 
denne strækning. Efter en indkøringsperiode har størstedelen af trafikanterne vænnet sig til den 
nye vejudformning. Det kan konkluderes, at de forventede effekter er opfyldt af 2 minus 1 vejen. 

 Ejbyvej 

Ejbyvej blev i hastighedsplan for Ballerup Kommune 2015 – 2020 udpeget som en vej med høj 
hastighed og værende utryg. Ejbyvej var desuden den højest rangerede af alle vejene i hele 
kommunen samlet set ud fra alle borgerhenvendelserne. 
 
Den nye tælling fra 2019 på den nordlige del, viser at gennemsnitshastigheden er 44,5 km/t og 
85%-fraktilen er 51,9 km/t, hvilket betyder at 15 % af trafikanterne kører over 51,9 km/t.  
På den sydlige del er hastighedsniveauet noget lavere, fra en tælling i 2017, med en 
gennemsnitshastighed på 34,5 km/t og en 85%-fraktil på 45,4 km/t.  
Derudover blev Ejbyvej nævnt på besigtigelsen med lokalrådet og bylauget, med et ønske om at 
forbedre trafiksikkerheden og sænke hastigheden.  
 
Det anbefales at anbefales Ejbyvej fra svinget ved Bybjergvej til 90 gradersvinget helt syd, bliver 
en del af 40 km/t zonen (jf. afsnit 8.3) suppleret med hastighedsdæmpende tiltag. 
 
På den nordlige del foreslås det at etablere to indsnævringer af samme type som er etableret 
mellem Morelvej og Tjørnevænget.  
 
På den sydlige del er der flere forskellige muligheder. 
 

• Etablering af 2 minus 1 vej  med hastighedsdæmpende foranstaltninger 
• Ombygning af vejprofil, så der etableres fortov og cykelsti i begge sider samt 

hastighedshæmpende foranstaltininger 
• Ombygning af vejprofil, så der etableres fortov og cykelbaner i begge sider samt 

hastighedsdæmpende foranstaltininger 
• Hastighedsdæmpende foranstaltininger. Eksisterende vejprofil bibeholdes.  

 

2 minus 1 vej 

2 minus 1 vej kan etableres på smalle tosporede veje, hvor brede punkterede kantlinjer opdeler 
vejen visuelt til ét kørespor med to brede kantbaner. Kantbanerne benyttes af cyklister og som 
vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes. På den sydlige del af Harrestrupvej er etableret 
en 2 minus 1 vej, hvor hastighedsniveauet på denne delstrækning efterfølgende er faldet.   

 

2 minus 1 veje anbefales som udgangspunkt på veje med lave trafikmængder og med højst 3.000 
køretøjer i døgnet. På den sydlige del af Ejbyvej blev der i 2017 registreret ca. 2.500 køretøjer i 
døgnet. Der er bus i rute på strækningen. 

Undersøgelser viser at 2 minus 1 veje i sig selv ikke er hastighedsdæmpende og derfor skal 
suppleres af hastighedsdæmpende tiltag.  

 

Etableres 2 minus 1 vej på strækningen flyttes cyklisterne ud på kørebanen og fortovet vil derfor 
blive bredere og mere tilgængeligt for fodgængere. Derudover vil trafikanterne fra sidevejene 
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bedre kunne se cyklisterne, når der kører ud på kørebanen. Bilisterne vil også køre i midten af 
vejen, når der ikke er modkørende, og sidevejstrafikanterne kan derved bedre side biltrafikken.  

 
Figur 24. 2 minus 1 vej på Harrestrupvej med indsnævring til et kørespor. 

  

Ombygning af vejprofilet 

Ombygning af vejprofilet med hastighedsdæmpende foranstaltninger medvirker til at sænke 
hastighedsniveauet for køretøjerne på Ejbyvej, men det har ikke den store effekt, i forhold til 
oversigtsforholdene fra sidevejene overfor de lette trafikanter på Ejbyvej.  
 
Rådgivningsfirmaet COWI har tidligere kigget på denne strækning fra Hasselvej og til 90 grader-
svinget og er kommet med tre forslag. 
 

1. Ombygning af vejprofil, så der etableres fortov og cykelsti i begge sider samt 
hastighedshæmpende foranstaltininger 

2. Ombygning af vejprofil, så der etableres fortov og cykelbaner i begge sider samt 
hastighedsdæmpende foranstaltininger 

3. Hastighedsdæmpende foranstaltininger. Eksisterende vejprofil bibeholdes.  
 
Etablering af cykelsti/cykelbane flytter cyklisterne længere væk fra ejendommene, hvilket 
skaber større tryghed for fodgængere på strækningen, samt skaber bedre oversigt ved udkørsel 
fra sideveje og overkørsler. I Figur 25 ses en skitse af forslag 2 (COWI), hvor der etableres 
cykelbaner på strækningen samt hastighedsdæmpende foranstaltininger i form af 
indsnævringer.  
 

N 
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Figur 25. Hastighedsdæmpning på den sydlige del af Ejbyvej, her vist med cykelbaner, udsnit af tegning. 
Tidligere forslag fra COWI, oktober 2017. 
 

 
Figur 26 Ejbyvej set fra Åbyvej i nordlig retning. 
 
På baggrund af busser i rute, anbefales det ikke at etablere bump.  
 
Det anbefales at Ejbyvej bliver en del af 40 km/t zonen. 
 
På den nordlige del af Ejbyvej anbefales det at supplere med to indsnævringer.  
 
På den sydlige del af Ejbyvej anbefales en 2 minus 1 vej med to indsnævringer.  
Alternativt kan vejprofilet ombygges med forslag 2 fra COWI, hvor der etableres cykelbaner og 
hastighedsdæmpende foranstaltninger.  
 

 Viften og Gl. Skovlunde 

På vejene i Viften og Gl. Skovlunde udtrykte lokalrådet og byaluget bekymring over hastigheden 
og trafikmængderne på de andre veje i området. Trafiktællingerne viser, at 
gennemsnitshastighederne er rimelige, men at enkelte kører for hurtigt. Det skyldes formentlig 
at vejene er lige og lange, forholdsvis brede og uden hastighedsdæmpende foranstaltninger 
(udover bumpene ved 30 km/t zonen omkring Tangevej).  
 
I boligområderne kan der oprettes 40 km/t hastighedszoner ved at opsætte skilte. Nyere 
lovgivning giver mulighed for denne form for hastighedszoner som kommunen kan ansøge 
politiet om at etablere, hvis størstedelen af trafikken i forvejen kører under 50 km/t.  
 
Bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning, kræver at der etableres fartdæmpere, hvis 
den lige vejstrækning er længere end 300 m ved en skiltet hastighed på 40 km/t som tilfældet 
her, eller at 85 %-fraktilen overskrider 47 km/t (ved 40 km/t).  
Det betyder, at vejene i Viften og Gl. Skovlunde reelt ikke behøver fartdæmpere jf. 
hastighedsmålingerne og vejlængderne.  

Tavle som opsættes 
ved 40 km/t zone 
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Hastighedsnedsættelse med skiltning sender et klart budskab om, at man nu kører ind i et 
boligområde som ikke egner sig til højere hastigheder. Det er en påbudt hastighed så politiet har 
mulighed for at udstede bøder, hvis man kører over 40 km/t.  

I Ballerup Kommune blev der i 2019 i Egebjerg indført en 40 km/t hastighedszone ved at opsætte 
skilte, hvor kommunen primært har fået positive tilbagemeldinger, og som bliver evalueret i 
sommeren 2020. 

Det anbefales at etablere en 40 km/t hastighedszone gældende for Viften og Gl. Skovlunde.  
Den anbefalede 30 km/t zone langs Tangevej foreslås bevaret, ligesom begge lege- 
opholdszoner i Gl. Skovlunde og den sydlige del af Tangevej.  
 
Bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning §139 kræver en efterfølgende evaluering af 
hastighedszonen. Hvis den ønskede effekt ikke kan ses, bør der overvejes at etablere 
fartdæmpere på vejene.  
 

8.3.1 Ensretning eller lukning af veje 
Et alternativ er at ensrette eller lukke nogle af vejene.  
 
Ensrettede og lukkede veje skaber ofte længere ruter og dermed generelt mere trafik. Modsat 
giver det nogle muligheder for markante ombygninger og indsnævringer af vejene som 
dobbeltrettet trafik ikke gør.  
 
Som udgangspunkt bør ensretning eller lukning af veje ikke stå alene som tiltag, da det kun vil 
fjerne de gennemkørende trafikanter på vejene, men ikke reelt sænke hastigheden (bortset fra 
de ender, hvor lukningen eller ensretning er). Etableres ensretning eller lukning bør det derfor 
kombineres med hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det skal bemærkes, at hvis 
hastigheden er lav på vejene, opleves de gennemkørende trafikanter ikke i samme grad som 
gene, i forhold til, hvis de kører med høj hastighed igennem. 
 
Ensretning eller lukning af veje anbefales ikke, da det skaber længere ruter og generelt mere 
trafik i området.  
 

 Servicebus 834 

Servicebuslinje 834 kører én gang i timen igennem området via Bybjergvej, Ejbyvej, Tangevej og 
Kirkebyvej. Bussen kører kun i den ene retning og ruten ad Ejbyvej igennem Gl. Skovlunde er 
meget smal, specielt hvis der kommer modkørende trafikanter og der holder parkerede biler. 
Strækningen på Tangevej og Kirkebyvej er en vinkestrækning, hvilket betyder, at man ikke 
behøver at stå ved stoppestedet, for at komme med bussen.  
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Figur 27. Nuværende buslinje 834, samt forslag til to nye linjeføringer. 
 
Forslag 1 – via Bybjergvej 
I dette forslag fortsætter busser lige ud ad Bybjergvej, i stedet for at foretage højresving i 
krydset ved Ejbyvej. Det betyder at bommen i enden af Bybjergvej skal fjernes.  
Krydset Ejbyvej / Bybjergvej fungerer med en primær rute fra øst mod syd af Ejbyvej og 
omvendt. Det nordlige og det vestlige vejben er indsnævret og har udtryk som sekundærvej med 
overkørsler begge steder. Når bussen skal forsætte ligeud af Bybjergvej, kommer cyklisterne 
rundt i svinget, hvilket gør dem lidt svære at erkende, da bussen ikke holder parallelt med 
cykelstien, som den gør i dag, når højresvinget mod nord af Ejbyvej skal foretages.  
 
Udkørsel på Tangevej fra Bybjergvej vurderes forholdsvis uproblematisk. Tangevej svinger i den 
nordlige ende, men med ca. 50-60 meter hen til svinget samt en forholdsvis lav hastighed, 
vurderes oversigtsforholdene acceptable.    
 
Se afsnit 0 for de øvrige konsekvenser ved fjernelse af bomme.   
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Figur 28. Bomme på Lystoften ved Tangevej. 
 
Forslag 2 – via Lundagervej 
I dette forslag forsætter bussen rundt i svinget ved krydset Ejbyvej / Bybjergvej og drejer først 
ved Lundagervej. Ved Lundagervej kan bussen holde parallelt ved cykelstien og vil derved  
nemmere kunne erkende cyklisterne og fodgængere, for derefter at foretage højresving.   
 
Udkørsel på Tangevej fra Lundagervej, som vil være et venstresving, vurderes uproblematisk. 
Der er placeret et bump på Tangevej lige nord for Lundagervej og trafikanterne vil derfor være 
nede i hastighed i dette kryds, hvilket giver bussen bedre vilkår til venstresvinget.  
 
Ruten betyder, at den nordlige del af Tangevej, Ejbyvej og Gl. Skovlunde skal gå lidt længere for 
at komme med bussen (op til ca. 200-250 meter fx til krydset Lundagervej / Tangevej). Her 
oplyser busselskabet at der er faste kunder i den nordlige ende af Tangevej/Ejbyvej.  
 
Det anbefales, at arbejde videre med forslag 1. Busselskabet ønsker selv dette forslag. Det giver 
færre svingbevægelser, kortere gangafstand for de faste kunder i den nordlige ende af 
Tangevej/Ejbyvej, men oversigten til cyklisterne i krydset Ejbyvej / Bybjergvej, bliver en smule 
dårligere.  
 

 Krydset Bybjergvej / Ejbyvej 

Krydset Bybjergvej / Ejbyvej er udpeget som utrygt af borgerne i området. Det er atypisk med to 
mindre sideveje som tilsluttes i et 90 grader sving og krydset kan nemt virke forvirrende, specielt 
for børn. Der er mange lette trafikanter og et diffust krydsningsmønster, og det er uklart helt 
præcist hvordan man skal krydse som cyklist eller fodgænger.  
 
Der er blevet etableret en midterhelle med spærreflade på Bybjergvej øst lige inden krydset, 
som skal sænke hastigheden for trafikken inden krydset. Selve knækket på 90 grader er i sig selv 
hastighedsdæmpende.    
 
Tilslutningerne fra Lystoften og den nordlige del er udformet med overkørsler og indsnævringer 
og virker efter hensigten med at tydeliggøre den primære rute igennem svinget.  
 
Gennemsnitshastigheden på Bybjergvej er 45,5 km/t, mens den på Ejbyvej syd for krydset er 
44,5 km/t. Begge steder ligger 85 %-fraktilen over den tilladte hastighedsgrænse. I krydset 
Bybjergvej/Ejbyvej kan det dog forventes at hastigheden er under 40 km/t. 
 
Der er ikke registreret nogle uheld i perioden fra 2014 til 2019.  
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Figur 29. Krydset Ejbyvej / Bybjergvej med en hævet flade. 
 
For at gøre krydset mere sikkert for bløde trafikanter, anbefales det at etablere en hævet flade i 
svinget. Den hævede flade skal gøre trafikanterne ekstra opmærksomme i svinget/krydset. 
Svinget i sig selv er hastighedsdæmpende, og den hævede flade kan ikke i sig selv medvirke til 
det.  
 
Desuden skal der undersøges ind- og udkørsel ved Bybjergvej. Der er p.t. en overkørsel, som gør, 
at den udkørende trafik skal holde tilbage. Hvis  bommen i den anden ende af Bybjergvej åbnes 
(se afsnit 8.4), skal det undersøges yderlige hvordan det vil påvirke trafikken i denne del af 
Bybjergvej, eller om en ensretning eller en bussluse vil være en mulighed. 
 

Det anbefales at anlægge en hævet flade i krydset og undersøge kørslen ved Bybjergvej yderlige 
ved åbning af bommen i den anden ende.  
 

 Åbning af bomme på Lystoften - Bybjergvej 

I forbindelse med forslag om omlægning af Servicebus linje 834, fjernes bommen på Bybjergvej i 
enden ved Tangevej. Derfor bliver det fremover muligt at køre ligeud i krydset Ejbyvej / 
Bybjergvej til Tangevej. Hvis bommen ved Lystoften også fjernes, vil det have størst betydning 
for beboerne på Lystoften og Kavsbjerglund, som fremover vil benytte Bybjergvej. Derudover 
må det også forventes at beboer fra fx Gamle Skovlundevej vil gøre brug af åbningen.  
Åbningen vil sænke trafikken på Ejbyvej gennem Gl. Skovlunde, men den vil ikke helt fjerne den 
oplevede gennemkørende trafik.  
 
De øvrige områder i Gl. Skovlunde vil kun ændre rute i ringe grad. Fx kan man forestille sig at 
beboerne på Kildestrædet også vil benytte Lystoften hvis denne mulighed foreligger, hvis de 
skal mod vest.  
 
På Figur 30 og Figur 31 ses hvilke ruter der ændres for beboerne hvis Lystoften åbnes. Det vil 
bl.a. have den fordel at Lundagervej og Gl. Skovlunde aflastes for gennemkørsel. Til gengæld 
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kan det betyde at Lystoften i stedet bliver benyttet af gennemkørende mod den sydlige del af 
viften. Dette kan evt. modvirkes ved at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger. 
 

 
Figur 30. Ændrede ruter for beboere på Lystoften og Kavsbjerglund, grå markering. Stiplede linjer er nye ruter 
hvis Lystoften åbnes.  
 

 
Figur 31. Ændrede ruter for beboere i det grå markerede område. Stiplede linjer er nye ruter hvis Lystoften 
åbnes. 

 

Fjernelse af bommen skaber en gennemkørselsmulighed igennem området. Det kan medføre, at 
nogle trafikanter vil benytte denne mulighed, men det vurderes til at være meget begrænset jf. 
afsnit 9.  
 
Det anbefales at åbne bommene på Lystoften og Bybjergvej. 
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 Oversigtsforhold ved Ejbyvej 

Fra Bybjergvej mod syd, er der på den vestlige side af Ejbyvej, ni sideveje (minus krydset 
Bybjergvej / Ejbyvej). Hybenvænget adskiller sig ved, at der er etableret et signalanlæg, mens de 
øvrige otte er med en traditionel overkørsel.  
 
Nord for Hybenvænget er der cykelsti og fortov, hvor fortovet er med to rækker fliser med en 
række chaussesten i midten samt på ydersiden mellem fortov og cykelsti. Cykelstien er 
forholdsvis bred og i ydersiden mod kørebanen, er der et areal med SF-sten.  
 
Syd for Hybenvænget er cykelsti og fortov erstattet af en delt sti, med afmærkning mellem 
cykelsti og kørebane. Bredden er mindre og det opleves som meget smalt. 
 

 
Figur 32. Nuværende forhold på Ejbyvej. 
 
Oversigtsforholdene ved udkørsel fra sideveje er problematisk, specielt syd for Hybenvænget. 
Det er svært at erkende de lette trafikanter, medmindre bilisterne trækker lidt ud over 
overkørslen, og derved er til gene for fodgængere og cyklister. Samtidig kan hastigheden for 
bilisterne på Ejbyvej være høj, da vejen er lige og lang uden hastighedsdæmpende 
foranstaltninger.  
 
Både på den nordlige og den sydlige del, kan der på baggrund af at lokalplanen er tinglyst på 
ejendommene, håndhæves hjørneafskæringer ved de boliger som ligger på hjørnet ved 
tilslutningen til Ejbyvej ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt.  
 
Hjørnegrundene vil få brudt et hjørne af mindst 5 m længde og med lige store vinkler mod 
vejlinierne. 
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8.7.1 Løsningsforslag nord for Hybenvænget 
På delen nord for Hybenvænget, hvor cykelstien er bred, kan SF-stens arealet inddrages til 
cykelsti (se Figur 34). Det skal samtidig suppleres med afmærkning eller chaussesten på 
cykelstien, som får cyklisterne til at trække længere væk fra fortovet. Bilisterne vil derfor have 
bedre mulighed for at se cyklisterne, da de kører længere ude mod vejen, som det kan ses på 
nedenstående billed, hvor der er etableret afmærkning og blåt cykelfet. Det vurderes at 
bilisterne kan se cyklisterne ca. 3-4 meter før på cykelstien.  
 

 
Figur 33. På Ballerupvej i Værløse, er der etableret samme løsning pga. dårlige oversigtsforhold fra sidevejen, 
hvor spærrefladen flytter cyklisterne længere væk fra sidevejen.  
 
Løsningen forbedrer ikke oversigten i forhold til fodgængerne. Fodgængerne har lavere 
hastighed og har bedre mulighed for at opdage bilister der kommer fra sidevejene. Flere steder 
er oversigten desuden forringet af beplantning. Oversigtsforholdene kan optimeres lokalt ved 
beskæring af beplantning, specielt i sommermånederne, ud over skel i oversigtsarealerne. 
 

 
Figur 34. Udkørsel fra Tjørnevænget på Ejbyvej, set mod nord. 
 
Det anbefales at, beskære beplantning ved hjørnegrundene, at håndhæve hjørneafskæringer 
eller et 15 meter langt chausséstensbånd på cykelstien, på den nordlige del af cykelstien. 
Derudover to cykelsymboler på cykelstien ud for hver overkørsel.   
 

Bånd med sf-sten 
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8.7.2 Løsningsforslag syd for Hybenvænget 
På delen syd for Hybenvænget, betyder den smalle fortovsbredde og cykelsti, at der ikke er 
samme mulighed her med at flytte cyklisterne længere væk fra sidevejen ved hjælp af 
afmærkning eller chaussestensbånd.  
 
Etableres der i stedet 2 minus 1 vej på strækningen flyttes cyklisterne ud på vejen og bilisterne 
fra sidevejene vil derfor have bedre oversigt og mulighed for at se cyklisterne. Kombineres det 
med fartdæmpere, vil det også forbedre udkørslelsforholdene.  
 
Ombygges vejprofilet med hastighedsdæmpende foranstaltninger medvirker det til at sænke 
hastighedsniveauet for køretøjerne på Ejbyvej, men det har kun en begrænset effekt i forhold til 
oversigtsforholdene fra sidevejene overfor de lette trafikanter på Ejbyvej.  
 
Ombygges vejprofilet så der også etableres cykelbaner/cykelstier, vil det flytte cyklisterne 
længere ud på vejen og bilisterne fra sidevejene vil derfor have bedre oversigt og mulighed for at 
se cyklisterne.  
 
Ud fra oversigtsforholdene fra sidevejene anbefales det, at beskære beplantningen, at 
håndhæve hjørneafskæringer og at etablere en 2 minus 1 vej.  
 

 Krydset Lystoften / Gl. Skovlundevej 

Gl. Skovlundevej er den primære rute igennem krydset Gl. Skovlundevej / Lystoften, da 
Lystoften er lukket med bom i enden ved Tangevej. Åbnes Lystoften i enden ved Tangevej, vil 
det betyde lidt mere gennemkørende trafik på Lystoften, men det vil kun være begrænset. Det 
vil betyde, at der vil komme lidt mere trafik i selve krydset ved Gl. Skovlundevej.  
 
Derudover færdes der mange lette trafikanter på tværs fra fællesstien og til Lystoften, fx til og 
fra Skovlunde Skole. Der er etableret en midterhelle ud for stiudmundingen, så krydsningen kan 
foregå i to tempi. Tilslutning af Lystoften til Gl. Skovlundevej er bred og trafikanterne kan køre 
hurtigt rundt i svinget.  
 
Placeringen af midterhellen ligger så den tilbydes fodgængere i begge retninger samt cykler fra 
Lystoften mod fællesstien. Cykler fra fællesstien mod Lystoften skal køre lidt mod syd af Gl. 
Skovlundevej for derefter at krydse over mod Lystoften. Der er formentlig nogle, som blot 
krydser tværs over krydset, men med risiko for at der kommer biler fra Lystoften ud mod Gl. 
Skovlundevej.  
 
Der har tidligere været en deling af stien som vist på Figur 35. Det vil betyde at cyklisterne fra 
fællesstien mod Lystoften vil benytte denne og krydse Gl. Skovlundevej i krydset. Det vil dog 
også medføre at fodgængere som kommer fra fællesstien og skal mod Lystoften formentlig vil 
benytte samme sti og derved krydse Gl. Skovlundevej uden brug af midterhelle.  
 
De fleste veje i området er tilsluttet de overordnede veje med en overkørsel. Det tydeliggør 
vigepligtsforholdene og nedsætter hastigheden ved svingmanøvre.  
 
Fjernes bommen i den anden ende af Lystoften, som foreslået i afsnit 8.6, vil det betyde mere 
trafik igennem dette kryds.  
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Figur 35. Krydset Lystoften / Gl. Skovlundevej. Blå signatur viser tidligere udformning af stien, som pga. 
byggeriet er blevet fjernet. 
 
Det anbefales at etablere en overkørsel, samt opstramme krydset.  
Det anbefales at bevare stiudformningen som nuværende.  
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 Lukning af Ejbyvej i sydlig ende 

Enkelte beboere har udtrykt bekymring vedr. meget gennemkørende trafik på Ejbyvej. Det er 
foreslået at lukke Ejbyvej i den sydlige ende, fx ved 90 grader svinget.  
 
Størstedelen af trafikken på Ejbyvej, har ærinde i nærområdet, enten som beboer eller som 
ansat eller bruger af skolerne. Det er få ruter, hvor den kan svare sig, at køre syd af Ejbyvej forbi 
kolonihaverne via Smedebækvej og Bjergbakkevej. Ved destinationer mod /fra syd og syd-øst 
via Nordre Ringvej (Ring 3) og Jyllingevej kan det betale sig at benytte Ejbyvej fra syd. Fra stort 
set alle andre retninger, vil det være en omvejskørsel at benytte Ejbyvej fra syd.  
 
Lukkes Ejbyvej fra syd, vil det betyde at trafikmængderne vil stige på markant på den nordlige 
del samt på Åbyvej og det vil bl.a. betyde, at der vil være mere trafik forbi skolerne.  
 
Det anbefales at fastholde Ejbyvej åben i den sydlige ende, som i dag. Lukkes vejen, vil det 
betyde mere trafik forbi skolerne, hvilket ikke er særlig hensigtsmæssigt.  
 

 Åbning af Gl. Skovlundevej ved Ballerup Boulevard 

Åbnes Gl. Skovlundevej mod Ballerup Boulevard kan det betyde mindre trafik på den sydlige del 
af Gl. Skovlundevej, men det åbner også for en gennemkørselsmulighed – og dermed mere 
trafik - fra fx Bybuen til villakvarteret syd for Gl. Skovlunde landsby. 
 
På Figur 36 er Gl. Skovlunde opdelt i område A-G efter adresse og vejadgang til matrikler. 

 

 
Figur 36. Inddeling af Gl. Skovlunde i områder. 
 
Område A-G: 
A: Kærkrogen. Beboerne vil ikke ændre deres ruter uanset hvilken løsning der vælges. 
B: Gl. Skovlundevej, nordlig del af Ejbyvej, Fløjholmen, Ved Kæret og Skolevej. Beboerne på disse veje 

vil i høj grad benytte sig af en åbning mellem Ballerup Boulevard og Gl. Skovlundevej. 
C: Den nordlige del af Gl. Skovlundevej. Beboerne på denne strækning vil altid benytte åbningen 

mellem Ballerup Boulevard og Gl. Skovlundevej, da dette er den korteste vej. 
D: Den nordlige del af Kildestrædet. Beboerne på disse veje vil i høj grad benytte sig af en åbning 

mellem Ballerup Boulevard og Gl. Skovlundevej. 
E: Lystoften og Kavsbjerglund. Beboerne vil i nogen grad benytte sig af en åbning mellem Ballerup 

Boulevard og Gl. Skovlundevej. 
F: Den nordlige del af Tangevej, Ejbyvej, Kildebuen og Bybjergvej. Beboerne vil i mindre grad benytte 

sig af en åbning til Ballerup Boulevard. 
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G: Den sydlige del af Kildestrædet. Beboerne vil i mindre grad benytte sig af en åbning til Ballerup 
Boulevard. 

 
Hvis Gl. Skovlundevej åbnes i krydset med Ballerup Boulevard og Bybuen, vil det aflaste de 
interne veje i Gl. Skovlunde landsby. Se grøn markering på Figur 37. Til gengæld åbnes der 
samtidig for gennemfartstrafik mellem Bybuen og området syd for Gl. Skovlunde landsby, 
hvilket kan betyde mere trafik. På Figur 38 ses hvilke muligheder for gennemfart der åbnes for. 
 

 
Figur 37. Ruteomlægninger i forbindelse med åbning til Ballerup 
Boulevard. Grøn: aflastning. Rød/gul: ekstra belastning. Stiplet: 
gamle ruter. Fuld optrukket: nye ruter. 

 
Figur 38. Muligheder for gennemfart efter en åbning til Gl. Skovlunde. 
Stiplet: gamle ruter. Fuld optrukket: nye gennemfartsmuligheder. 

 
Hvis Lystoften genåbnes, vil det skabe en attraktiv vej til og fra øst og nord for beboerne på 
Lystoften og Kavsbjerglund. Man kan derfor forestille sig, at beboere fra Lystoften og 
Kavsbjerglund stort set kun vil benytte Harrestrupvej og Bybjergvej for at komme til Ballerup 
Boulevard, medmindre de har et ærinde på Bybuen. 
 
Udover det ændrede trafikmønster, vil en åbning også medføre et firbenet kryds på Ballerup 
Boulevard modsat det nuværende trebenet. Det vil skabe et ekstra konfliktpunkt for de lette 
trafikanter langs Ballerup Boulevards sydlige del. Højresvingene fra vest og venstresvingende fra 
øst, skal krydse cykelsti og fortov. Overordnet set anbefales færrest mulige tilslutninger til 
overordnede veje, for at få færrest muligt konfliktpunkter. Dernæst kan en ændring til et 
firbenet kryds, medføre at kapaciteten på Ballerup Boulevard eller Bybuen bliver forringet.  
 
Det frarådes, at åbne op til Ballerup Boulevard, med en adgangsvej til Gl. Skovlunde i krydset 
ved Bybuen.   
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9 Indsnævring af Ballerup Boulevard 
Ballerup Boulevard blev i 2018 indsnævret fra 4 kørespor til 2 kørespor mellem Bybuen og 
Torvevej. Herefter har beboerne i området Gl. Skovlunde udtrykt, at flere bilister benytter 
vejene som genvej mellem krydset ved Harrestrupvej og Bybjergvej, i stedet for at blive på 
Ballerup Boulevard.  
 
I nedenstående kort ses afstanden for strækningen på Ballerup Boulevard mellem de to kryds, 
samt tre mulige omkørselsveje.  
 

 
Figur 39. Afstande på ruter fra krydset Ballerup Boulevard / Harrestrupvej - Ballerup Boulevard / Bybjergvej / 
Torvevej. 
 
Her ses det at, den direkte rute på Ballerup Boulevard, afstandsmæssigt er mellem 550 m og 750 
meter kortere, end ruterne igennem Gl. Skovlunde / Viften. Rute 5 er ikke mulig i dag, da der er 
bomme i krydset ved Tangevej, men i afsnit 8.6 foreslås en åbning af bommene og den kan 
derfor være en mulig i fremtiden.  
 
Torsdag den 28. oktober er der foretaget en stikprøveregistrering af rejsetiderne, hvor de fire 
ruter er kørt igennem med bil, på tre forskellige tidspunkter. Ruterne er kørt i morgenspidstimen 
mellem kl. 7.00 – 9.00, ved middag kl. 11.00 – 13-00 og i eftermiddagsspidstimen mellem kl. 
15.00 – 17.00. Alle ruterne er kørt tre gange i begge retninger i hver periode.  
 
I efterfølgende tabel ses gennemsnitsrejsetider for gennemkørslerne af de fire ruter.  
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Rejsetider Retning mod øst Retning mod vest 

Kl. 7-9   
1 1:30 1:19 
2 2:25 2:35 
3 2:17 2:05 
4 2:08 2:13 

Kl. 11-13 
  

1 1:31 1:12 
2 2:20 2:03 
3 2:06 1:54 
4 2:13 2:10 

Kl. 15-17 
  

1 1:13 1:29 
2 2:10 2:09 
3 2:09 1:51 
4 2:22 2:16 

Figur 40. Rejsetider for de forskellige ruter og tidspunkter. Registreringen er foretaget torsdag d. 28. oktober 
2019. Rød er den nuværende rute via Ballerup Boulevard 
 
Her ses det at, rejsetiderne generelt er ca. 1,0 minut kortere med den direkte rute på Ballerup 
Boulevard, i forhold til  at køre igennem Gl. Skovlunde / Viften. Det afholder dog ikke enkelte 
trafikanter for at vælge de ruter, selvom de både er afstandsmæssige og tidsmæssige længere. 
Der kan være tilfælde, hvor der er meget trafik på Ballerup Boulevard og selvom det er hurtigere 
at blive holdende, vælger nogle bilister at køre andre ruter, da de oplever det at bevæge sig, som 
bedre/hurtigere end af holde stille.  
 
Det vurderes at rute 5 er sammenlignelig med rute 3, måske en lille smule hurtigere. Rute 3 er 
den hurtigste rute med ca. 45 sekunder langsommere end den direkte rute på Ballerup 
Boulevard.  
 
Under ombygningen af Ballerup Boulevard, kan der have været trafikanter, som har benyttet sig 
af gennemkørsel igennem Gl. Skovlunde / Viften, som følge af kødannelser. Det vurderes at, det 
primært har været under ombygningen, det har fundet sted.  
 

 
Figur 41. Ballerup Boulevard efter indsnævringen og som den ser ud i dag, mellem Bybuen og Torvevej, med et 
spor i hver retning.  
 
Trafikmængderne på Ballerup Boulevard, er generelt faldet over de sidste mange år. Med ca. 
20.000 ktj. /døgn i 2002 til ca. 16.000 ktj. /døgn i 2015 og i 2019 ligger trafikmængderne på 
13.000 ktj/døgn på den ombyggede strækning, mens der kører 14.000 ktj/døgn på hver side. En 
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af grundende til faldet i trafikken skyldes formentlig Frederikssundsmotorvejens forlængelse og 
derudover kan indsnævringen også have en indflydelse på faldet.  
 
Trafikmængderne på vejene omkring ser lidt forskellig ud. På Torvevej er trafikken faldet med 25 
% fra  6.800 ktj./døgn i 2014 til 5.100 i 2019. På Bybuen er den steget næsten 50 %, hvilket 
skyldes etablering af signalreguleringenp, som gør det muligt at svinge til venstre ind fra vest og 
til venstre ud mod øst. 
På Bybjergvej er trafikmængderne nogenlunde konstante, med 3.900 i 2015, 3.700 i 2017 og 
3.800 i 2019.  Ud fra trafikmængderne, er det derfor svært at udlede om der er mere 
gennemkørende trafik i Gl. Skovlunde / Viften, som følge af ombygning på Ballerup Boulevard.  
 
Det vurderes at, det er meget få trafikanter der vælger at benytte Gl Skovlunde / Viften som 
omkørselsvej i dag. Selvom der bliver åbnet for bommene på Bybjergvej og Lystoften, vurderes 
det stadig, at det vil være meget få trafikanter, som benytter Gl. Skovlunde /  Viften til 
omkørselsvej.   
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10 Projektliste 
Til at skabe et overblik over de tiltag som er foreslået i rapporten, er der udarbejdet et kort der 
viser de steder, hvor der foreslås tiltag. 
 

 
Figur 42. Oversigtskort der viser forslag til tiltag, der er beskrevet i rapporten. 
 
I efterfølgende afsnit ses projektlister for løsningsforslagene i rapporten. Løsningsforslagene 
indeholder prisoverslag, som er baseret på erfaringer fra lignende projekter og som er angivet i 
prisintervaller.  
 
Prisoverslagene indeholder projekteringsomkostninger på 15 %, uforudsete udgifter på 30 % 
samt selve entreprenørudgifterne til etablering.  
 



 

   Side 43Gl. Skovlunde og Viften Via Trafik 

 Ejbyvej 

Ejbyvej er højt prioriteret, både i hastighedsplanen, for beboerne i området samt for skolerne. 
Hastighedsmålinger viser desuden en 85 % -fraktil over 50 km/t.  
 
Omkring skolerne, foreslås en midterhelle og fodgængerfelt, på den hævede flade på Ejbyvej. 
Herudover foreslås udvidelse af overkørsler ind til parkeringspladserne henholdsvis til 
Kasperskolen og p-pladsen syd for krydset ved Hybenvænget.  
På Ejbyvej foreslås en 40 km/t hastighedszone med fartdæmpere i form af indsnævringer både i 
den nordlige og sydlige del. Derudover foreslås afmærkning på cykelstien ved alle sidevejene på 
den nordlige del af Ejbyvej.  
 
Hastighedszoner skal godkendes af politiet.  
 

Afsnit i 
rapport 

Lokalitet Problemer Løsningsforslag Prisoverslag 

7.3 Ejbyvej ved Skovlunde Skole 
Mange krydsende lette 
trafikanter 

Midterhelle + fodgængerfelt + 
torontoanlæg 

875.000-
1.075.000 

7.4 
Overkørsel ved Skovlunde Skole 
sydlige p-plads 

Smal overkørsel Udvidelse af overkørsel 
50.000-
75.000 

8.2 Ejbyvej nord  
Høj hastighed, utryghed, 
gennemkørsel 

40 km/t hastighedszone med 
to indsnævringer 

180.000 

8.2 
+ 

8.7.2 

Ejbyvej syd* - fire forskellige 
løsninger 

Høj hastighed, utryghed,  
dårlig oversigt 

40 km/t hastighedszone med 
2 minus 1 vej med to 
indsnævringer 

500.000 

Cykelsti langs Ejbyvej fra 
Hasselager til 90- grader sving 
i syd  

7.100.000* 

Cykelbaner langs Ejbyvej fra 
Hasselager til 90- grader sving 
i syd 

4.900.000* 

Etablering af f.eks. 
vejindsnævringer, ved 40 
km/t fra Bakkehøj til 90-
grader sving i syd  

760.000* 

8.5 Bybjergvej / Ejbyvej 
Utryghed, mange lette 
trafikanter 

Hævet flade 750.000 

8.6 
Lystoften – Bybjergvej - 
Tangevej 

Omlægning af bus Åbning af bomme 
20.000 – 
25.000 

8.7.1 
Lundagervej, Tjørnevænget, 
Morelvej, Bakkehøj 

Dårlige oversigtsforhold ved 
udkørsel på Ejbyvej 

Beskæring, håndhæve 
hjørneafskæringer og 
afmærkning/chaussesten på 
cykelsti 

300.000 - 
500.000 

8.8 Lystoften / Gl. Skovlundevej Stort kryds og høj hastighed Overkørsel  
120.000-
200.000 

Tabel 1. Projektliste for de foreslåede løsninger i rapporten. *Anlægspriserne er hentet fra COWIs rapport fra 
2017.  
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 Harrestrupvej 

Harrestrupvej er nævnt i hastighedsplanen samt af beboerne i området og hastighedsmålinger 
viser store hastighedsoverskridelser.  
 
Derfor foreslås det en 40 km/t hastighedszone suppleret med hastighedsdæmpende 
foranstaltninger i form af indsnævringer.  
 

Afsnit i 
rapport 

Lokalitet Problemer Løsningsforslag Prisoverslag 

8.1 Harrestrupvej 
Høj hastighed, utryghed, 
gennemkørsel 

To ’Din-fart’ tavle og tre 
midterheller / indsnævringer. 

600.000 

Tabel 2. Projektliste for de foreslåede løsninger for Harrestrupvej i rapporten. 
 

 Gl. Skovlunde og Viften 

I selve området Gl. Skovlunde og Viften, er der enkelte fokussteder indsats.  
 
Det foreslås at etablere en 40 km/t hastighedszone der dækker hele Gl. Skovlunde og Viften, 
med fartdæmpere udvalgte steder jf. Figur 42. 
Dernæst foreslås en overkørsel i krydset ved Lystoften / Gl. Skovlundevej.    
 

Afsnit i 
rapport 

Lokalitet Problemer Løsningsforslag Prisoverslag 

8.3 Gl. Skovlunde og Viften 
Høj hastighed, utryghed, 
gennemkørsel 

40 km/t hastighedszone i 
Viften og Gl. Skovlunde i 
form af skilte.    

40.000 – 
60.000 

8.8 Lystoften / Gl. Skovlundevej 
Stort kryds og høj hastighed 
i sving 

Overkørsel  
75.000-
120.000 

Tabel 3. Projektliste for de foreslåede løsninger for Gl. Skovlunde og Viften i rapporten. 
 

 

11 Den videre proces 
De næste skridt efter trafikanalysen er, at Ballerup Kommune prioriterer hvilke projekter der kan 
sættes i gang i 2020 og 2021. Større projekter som bliver til deciderede anlægsprojekter, kan 
indgå i budgetforhandlingerne 2020. 
 
Trafikanalysen og de videre skridt bliver fremlagt Lokalrådet, Bylaug og de to skoler i forår 2020. 
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