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Oversigtskort over cykelprojekterne

Cykelsikkerhed på
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Syvendehusvej
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Projektoversigt

Nye cykelstier
– Cykelsti på Sydbuen
– Cykelsti på Vestbuen
– Cykelsti på Hold-an Vej
Cykelsikkerhedsindsatser
– Uhensigtsmæssig parkering på 2 minus 1-vej på sydlige del af Hold-An Vej
– Ombygning af højresvingsbane og hjørnet Bybjergvej -> Ballerup Boulevard
– Afhjælpe utryghed på Egebjergvej mellem Nordbuen og Syvendehusvej
– Krydsning af dobbeltrettet cykelsti Linde Allé/Hold-an Vej
– Krydsninger af Harrestrupvej
– Krydsning Ågerupvej/Ledøjetoften (i samarbejde med Egedal)

Cykelsti på Sydbuen fra Magleparken til Vestbuen

–
–

Ny cykelsti i begge
retninger.
Vejen er klassificeret
som primær trafikvej.

Uheld 2015-2020
3 krydsuheld - ingen på
strækningen. 1 med cykel

Trafiktællinger
ÅDT 6.394 (2020)
Cykler 36 (2020)

Cykelsti på Vestbuen fra Sydbuen til Bueparken

–
–

Ny cykelsti i begge retninger.
Vejen er klassificeret som primær trafikvej.

Uheld 2015-2020
10 (heraf 7 i Ågerupvej
krydset (2 med cyklister)

Trafiktællinger
ÅDT 4.727 (2020)
Cykler 109 (2020)

Cykelsti på Hold-an Vej mellem Sydbuen og Ballerup
Boulevard

–
–

–

Ny cykelsti i begge retninger.
På den sydlige del er der – inklusiv den
parallelle vej Hedeparken hvad der svarer til
6 kørespor (hvor af de to er opmærket til
cykelsti). Det må gerne tænkes i nye
løsninger der reducerer mængden af asfalt og
øger områdets attraktivitet.
Vejen er klassificeret som primær trafikvej.

Uheld 2015-2020
6 uheld

Trafiktællinger
ÅDT 2.940 (2019)
Cykler 161 (2019)

Parkering til Haveforeningen Brøndgården på 2-minus-1-vej
på sydlige del af Hold-An Vej

–
–

Udfordringer med parkering på vestsiden af 2-minus-1
vejen. Utrygt for cyklister.
Vejen er klassificeret som sekundær lokalvej.

Uheld 2015-2020

Trafiktællinger

Ingen uheld

ÅDT 464 (2020) Cykler
308 (2020)

Ombygning af højresvingsbane og hjørnet Bybjergvej ->
Ballerup Boulevard

–
–

–

Højresvingsulykke. Cyklisten kom
formentlig af kunstværket (stien i parken)
Evt. skarpere svingvinkel, udretning af
cykelsti på Ballerup Boulevard og brosten
som på hjørnet over for.
Vejene er klassificeret som hhv. sekundær
og primær trafikvej.

Uheld 2015-2020
10 uheld. Heraf 4 med
cyklister, heraf 1 dødligt.

Trafiktællinger
ÅDT (2020, Bybjergvej)
3.484, Cykler 314 (2020)
13.985 (2021, Ballerup
Boulevard)

Cykelsikkerhed på Egebjergvej mellem Nordbuen og
Syvendehusvej

–
–

Mange henvendelser om utryghed i
myldretiden.
Vejen er klassificeret som sekundær
trafikvej.

Uheld 2015-2020

Trafiktællinger

2 uheld

ÅDT 4.324 (2020).
Ingen cykeltællinger
på strækningen.

Svingbane og holdende cyklister – krydsning af dobbeltrettet
cykelsti Linde Allé/Hold-An Vej

–

–

Konflikter mellem ligeud
kørende cyklister på den
dobbeltrettede cykelsti
langs Hold-An Vej og
svingende cyklister (fra
begge retninger), som
skal krydse Hold-An Vej
og videre af Linde Allé.
Vejen er klassificeret
som primær trafikvej

Uheld 2015-2020
4 - Men alle fra før ombygning

Trafiktællinger
ÅDT cykler 419 (2019)
ÅDT 9.795 (2020)

Sikre krydsninger af Harrestrupvej

–

–
–

Der bliver kørt for stærkt på Harrestrupvej, og
samtidig ligger den dobbeltrettede cykelsti på
siden væk fra Viften, så alle skal krydse vejen. Der
er tidligere foreslået en løsning med midterheller,
men vejen er en halv meter for smal til at det er
muligt. Der er i dag mindst 10
krydsningsmuligheder.
Der kører bus på strækningen.
Vejen er klassificeret som primær trafikvej.

Uheld 2015-2020

Trafiktællinger

3 uheld

ÅDT 3.685 (2020) - omkring 320
overtræder dagligt hastighedsgrænsen.
Cykler 326 (2020)

Krydsning Ågerupvej/Ledøjetoften

–
–

–

Projekt med Egedal pågår
Det undersøges om overkørslen kan
flyttes ca. 40 m længere ind i Egedal
Kommune.
Vejen er klassificeret som primær
trafikvej.

Uheld 2015-2020

Trafiktællinger

Ingen uheld

ÅDT 2.274 (2020)
80,9 kører for stærkt.
33,1 % med mere end
+10 km/t, 6,6 med
+20 km/t.
ÅDT Cykler 84 (2020)

Trafikale tiltag i forhold til vejklassificeringen

Trafikveje
(Primære og sekundære)

Lokalveje
(Primære og sekundære)

Vejtype

Vejene kategoriseres enten som primær eller
sekundær trafikvej alt afhængig af trafikkens
sammensætning. Trafikveje er de større
overordnede veje i byerne, som betjener den
gennemkørende trafik og trafik til og fra de
omkringliggende byer, samt forbindelse til de
vigtigste rejsemål. På trafikvejene sikres en god
fremkommelighed og trafikken afvikles på
bilisternes præmisser.

Vejene har funktion af boligveje eller fordelingsveje
i større boligområder.
Vejene betjener en mindre trafikmængde, som
primært består af de lokale beboere og deres
gæster/ærindekørsel.
På vejene prioriteres en lavere hastighed, og gode
forhold for bløde trafikanter.

Vejprofil

Det er hensigten, at alle trafikveje består af énto kørespor i hver retning. De bløde trafikanter
adskilles fra den kørende trafik ved separate
cykelstier og fortov i begge sider. Veje med fire
spor sikres med midterrabat.

Ét kørespor i hver retning.

På primære trafikveje indrettes vejene uden
parkeringsspor. På de sekundære trafikveje kan
der etableres parkeringsspor.

På sekundære lokalveje prioriteres
hastighedsreducerende tiltag som fx bump,
indsnævringer o. lign. Der etableres ikke cykelstier
m.v. på sekundære lokalveje.

Af hensyn til trafikafviklingen er det
hensigtsmæssigt med en
hastighedsbegrænsning på 60-70 km/t, hvor
hensynet til trafiksikkerhed ikke taler imod.

40-50 km/t

Hastighed

Trafikmængder

For primære lokalveje prioriteres et fortov i hver
retning samt gode forhold for cyklister i form af
cykelbaner, 2-minus-1 vej eller cykelstier.

Der kan eventuelt skiltes med en anbefalet
hastighed på 30 km/t, hvis lokale forhold taler for.
Primære lokalveje: ÅDT 500-5.000
Sekundære lokalveje: ÅDT 0-500

