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Temaer
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Tema 1: 
Hastighedsnedsættelse

Hastighed spiller en afgørende 
rolle i uheld. For høj hastighed kan 
være afgørende i forhold til om en 
person kommer alvorligt til skade 
eller bliver dræbt. 

Ballerup Kommune vil derfor 
arbejde målrettet for, at 
hastigheden overholdes på 
kommunens større veje, og at 
hastigheden sænkes i 
boligområder hvor der ofte er 
flere gående og cyklende.

Værktøjer: fartdæmpende 
foranstaltninger, hastighedszoner, 
kampagner

60

Tema 2: 
Færre uheld

Vi arbejder strategisk med 
uheldsdata og har udpeget 
følgende fokusområder:
- Krydsulykker (venstresvingsuheld
og udkørsel fra sideveje)

- Unge bilister op til 24 år
- Seniorer og cyklistuheld
- Eneuheld og uopmærksomhed

Værktøjer; uheldsudpegning, 
trafiksikkerhedsinspektion, 
ombygning af kryds, 
selvforklarende veje, kampagner 
og kommunikation

Tema 4: 
Trygge bolig– og 
erhvervsområder

Vi sikrer, at vi føler os trygge i de 
områder, hvor vi bruger meget af 
vores hverdag. 

Derfor skal vi:
- sikre et godt fodgængernet fra 

boligområder til kollektiv 
trafik og dagligvare mv.

- have fokus på tryghed, når fx. 
erhvervsområder omdannes til 
boligområder

Værktøjer; samarbejde med 
boligforeninger og 
grundejerforeninger, 
fodgængerforbindelser, 
kampagner og kommunikation

Tema 3: 
Fremtidens trafikant

Vi skal hjælpe vores børn og unge 
med at få sunde og gode 
trafikvaner fra barnsben. 
Derfor fokuserer vi blandt andet 
på:
- færdselsundervisning
- kortlægning af anbefalede

skoleruter
- Guidelines for arbejdet med 

trafiksikkerhed og gode trafikale 
forhold ved skoler og 
daginstitutioner

Værktøjer; samarbejde med 
skoler, udarbejdelse af guidelines, 
kampagner og kommunikation

Trafiksikkerhed (Fakta) Tryghed (følelser, oplevelser og kompetencer)
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60 Tema 1: Hastighedsnedsættelse



Tema 2: Færre uheld
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Status (2015-2019)
• 435 uheld i alt  svarende til 15,58 uheld 

pr. 10.000 indbyggere pr. år
• 6 dræbte, 58 alvorligt tilskadekomne og 

25 lettere tilskadekomne.
• Unge i alderen 17-24 år er 

overrepræsenteret, idet de udgør ca. 
20% af uheldene, men kun 8% af 
befolkningen.

• Børn og unge under 14 år kommer 
sjældent til skade i trafikken.

• Skolevejsuheld sker sjældent, og det er 
dermed også svært at bruge 
ulykkesbekæmpelse som et værktøj til 
at sikre bedre skoleveje.

• Uheld sker på de større veje og i kryds, 
hvor trafikmængderne er højest

• Venstresvingsuheld er den hyppigste 
uheldssituation (24% af alle uheld)

• Personskader forekommer oftest blandt 
cyklister, mens materielskader oftest 
sker blandt bilister.



Tema 3: Fremtidens trafikant
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Tema 4:Trygge bolig- og erhvervsområder
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Status 

• Ca. 40% af de adspurgte i den seneste 
tryghedsundersøgelse (800 besvarelser 
fra borgere) føler sig trygge eller meget 
trygge, når de færdes i Ballerup 
Kommune

• Der er stor forskel på, hvor tryg du føler 
dig alt afhængig af, hvilket 
transportmiddel du benytter

• Forældre til små børn (indskoling) føler 
sig generelt mere utrygge på deres 
børns vegne end forældre til større børn

• Årsagerne til utryghed skyldes især høj 
hastighed og gennemkørende trafik

• Borgernes prioritering af indsatser:
• forbedre forholdene for de gående 

og cyklende (49%)
• reducere bilernes fart (45%)
• forbedre de steder, hvor der er 

registreret trafikuheld (42%)
• forbedre skoleveje (38%)



Resultat af høring

– Indkommet 10 høringssvar

– Børne- og Skoleudvalget

– Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen

– Ordblindeinstituttet

– Grønt Råds trafikgruppe

– Seniorrådet

– FB-gruppen ”Trafikken i Skovlunde Viften”

– 4 borgere

– Primært konkrete ønsker til trafiksikkerhedsprojekter og/eller 
driften og de har ikke givet anledning til ændringer 

– Trafiksikkerhedsplanen er blevet miljøscreenet, og kommunen 
har truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en 
miljøvurdering. 
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Prioritering af indsatser

Internt dokument med mulige projekter og kampagner

– Prioritering af indsatserne på tværs af de 4 temaer.

– Projekterne på listen prioriteres i forhold til en lang række parametre, 
der kan grupperes under tre hovedoverskrifter:

– Udfordringens omfang, som er en beskrivelse af lokalitetens 
fakta eller kampagnens målgruppe. Er der sket uheld, hvad er 
trafikmængden/ hastigheden, er der skole eller daginstitution i 
nærheden, osv.

– Påvirkning af omgivelser, som er en beskrivelse af 
lokalitetens trafikale forhold. Hvordan er fremkommeligheden for 
alle trafikale grupper, er det et støjplaget område, hvordan er 
trygheden på lokaliteten osv.

– Økonomi, som er en beskrivelse af anlægssummen og den 
samfundsøkonomiske forrentning ved etablering.

Projektlisten vil være grundlaget for den årlige prioritering og indstilling 
forud for budgetforhandlingerne og vil blive politisk behandlet primo 
marts.
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Udpegning af projekter, der arbejdes med i 2023

– Der er i 2023 7,6 mio. kr. til rådighed fordelt på 4 anlægspuljer:

1. Diverse vejændringer (3,0 mio. kr.)

2. Etablering af hastighedszoner i boligområder (1,6 mio. kr.)

3. Cykelpulje (1,0 mio. kr.)

4. Sikre skoleveje (2,0 mio. kr.)

– Anlægsteknisk konsulent skal beskrive trafiksikkerheds-
projekterne og udarbejde et anlægsoverslag. Projekterne vil i 
forbindelse med frigivelsen af anlægsmidlerne blive beskrevet 
mere detaljeret.

10



1. Diverse vejændringer

– Hastighedsdæmpning af Egebjergvej mellem Nordbuen og 
Syvendehusvej (1a)

– Besluttet i budgetaftalen for 2023

– Der skal udarbejdes løsningsforslag, som både giver 
bedre forhold for cyklisterne og opretholder vejen som 
primær trafikvej

– Understøtter mål 8 reduktion af cyklistuheld og mål 15 
anbefalede skoleruter = øget tryghed
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1. Diverse vejændringer

– Ombygning af krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej (1b) 

– Krydset er uheldsbelastet med 3 politiregisterede uheld med 
personskade (dødsulykke)

– Ombygning med ændrede cykelstier, bundne venstresving, 
ændret udgang fra Skovlunde Bypark mm.

– Understøtter mål 6-8 reduktion af uheld, venstresvings- og 
cyklistuheld
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2. Etablering af hastighedszoner i boligområder

– Der tages kontakt med nedenstående grundejerforeninger med 
henblik på dialog om etablering af 40 km/t hastighedszoner

– 2a) Klakkebjerg (område 29)

– 2b) Kærlodden (område 13)

– 2c) Tjæreborgvej (område 12)

– 2d) Brydegårdsvej (område 22)

– Forbehold for udrulning af
fjernvarme mm.
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3. Cykelpulje

– Dobbeltrettet cykelsti langs Måløv Parkvej

– Ombygning af sidevejs tilslutninger ved den 
dobbeltrettede cykelsti, således at cykelstien trækkes 
tilbage, og cyklisterne pålægges vigepligten.

– Der er politiregisteret 2 uheld med personskade og 6 
uheld med materielskade.

– Projektet understøtter mål 8 Reduktion af cyklistuheld.
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4. Sikre skoleveje

– Udarbejdelse af guidelines for trafiksikkerhed for Skovlunde 
Skole, Syd (4a)

– der afsættes en del af puljen til skolevejsprojekter til 
realisering af udvalgte indsatser, såsom 
færdselspræventive indsatser og/eller vejtekniske tiltag.

– Evalueringen af det nye signalanlæg ved Skovvejens skole, 
Vest (4b)

– evaluering af brugen af nye signalanlæg og stianlæg

– iværksætte en oplysningskampagne kombineret med 
mindre tiltag, som skal sikre, at signalanlægget og de 
tilknyttede stier benyttes efter hensigten. 

– Begge projekter opfylder mål 12-17 under tema 3 Fremtidens 
trafikant.
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Indstilling

– Trafiksikkerhedsplan 2022-2026 godkendes.

– Det godkendes, at der arbejdes videre med de 
beskrevne projekter med henblik på udmøntning af 
trafiksikkerhedsplanen.
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