
BILAG

Konkretisering af projekter inden for Trafiksikkerhedspuljen 2018

Delpulje: Uheldsbekæmpelse

Ændring af krydset Finsensvej-Dalgas Boulevard: 150.000 kr. 
 Uheldsbilledet for krydset viser, at der har været en del højresvingsuheld mellem cykler og biler. 

Erfaringer har vist, at det reducererer antallet af denne type uheld, hvis cykelstien afkortes før 
krydset og cyklister og bilister blandes i højresvingsbanen.

Forebyggelse af påkørsler i forbindelse med faste genstande: 300.000 kr.
 Videreførelse af arbejdet med at fjerne eller sikre faste genstande på eller ved cykelstier, så uheld 

undgås.

Den Grønne Sti's krydsning med Thorvaldsensvej: 500.000 kr. 
 Mange henvendelser og forvaltningens egne undersøgelser af denne krydsning viser, at der er et 

stort behov for, primært, at tryghedsforbedre stikrydsningen, og samtidigt at forebygge uheld mellem 
primært cykler og biler, men også mellem cyklister indbyrdes. I løsningen vil indgå dels at gøre 
krydsningen endnu mere tydelig, dels at gøre krydsningsarealet mindre, hvorved det bliver lettere for 
krydsende bilister at blive opmærksomme på både de krydsende cyklister og de krydsende 
fodgængere.

Krydsningen Falkoner Allé-Den Grønne Sti-Solbjergvej: 250.000 kr.
 Krydsningen er præget af, at mange udviser en uhensigtsmæssig adfærd og derved bringer sig selv 

og andre i fare. Det forsatte kryds er uheldigt udformet og, så at sige, forleder derved cyklister og 
fodgængere til at krydse uhensigtsmæssigt. I første omgang udarbejdes oplæg til en ændring af 
krydset med henblik på en senere ombygning.

Opsætning af cyklistsignal i krydset Bülowsvej-Grundtvigsvej: 70.000 kr.
 Cyklister der kommer fra Bülowsvej og skal foretage venstresving ad Grundtvigsvej, har i dag ikke et 

signal at forholde sig til, men må tage bestik ud fra øvrige signaler. Herved risikerer cyklister at tage 
unødige chancer med risiko for uheld.

Etablering af et ekstra fodgængerfelt, inkl. signaler, i krydset Falkoner Allé-Sankt Nikolaj Vej: 100.000 kr.
 Flere henvendelser om krydset viser, at cyklister der kører gennem krydset i sydlig retning, ofte ikke 

respekterer krydsende fodgængere, der har grønt. Ved at etablere et ekstra fodgængerfelt, i det 
nordlige ben, hvor der i dag kun er et fodgængerfelt i det sydlige, vil det tydeliggøres, at der er en 
reguleret krydsning, og cyklister derved blive bremset ned før krydset.

Gennemgang af oversigtsforhold ved sidevejstilslutninger, hvor der er parkeringsbane uden på cykelsti/-
bane: 100.000 kr.

 Flere henvendelser til forvaltningen peger på, at der ved flere sidevejsudmundinger er en begrænset 
oversigt som følge af parkering tæt på sidevejene, og flere steder inden for 10 m grænsen. En 
tidligere gennemgang har vist, at især anvendelsen af knaster, hvorved 10 m reglen kan reduceres 
til 5 m, giver udfordringer og anledning til utryghed og uheld. Her vil fokus være på steder, hvor der 
er afmærket parkeringsbåse eller parkeringsbaner tæt på sidevejskryds og inden for 10 reglen. I 
undersøgelsen vil indgå vurderinger af konsekvenser ved lovliggørelse, samt forslag til etablering af 
erstatningsparkeringspladser.

Relancering af kampagnen “Kryds ved Kryds”: 100.000 kr.
 Den seneste uheldsrapport, 2016, viser, at der kommer uforholdsmæssigt mange fodgængere til 

skade ved krydsning af veje på strækninger, hvor der ikke findes en reguleret krydsningsmulighed. 
På Frederiksberg har man tidligere gennemført kampagnen ”Kryds ved Kryds”, tilbage i 2013. Skal 
kampagner have en langtidsvirkning, skal de gentages med jævne mellemrum. Kampagnen tænkes 



By- og Miljøudvalget 2018-21

Mødedato: 
4. juni 2018

Sidetal:  2

at tage afsæt i den oprindelige problemstilling, men udviklet i et nyt design. Design forelægges 
udvalget inden en eventuel implementering.

Udvikling og gennemførsel af kampagne særligt rettet mod cyklister, der kører over for rødt og ikke holder 
tilbage for krydsende fodgængere: 100.000 kr.

 Kampagen skal blandt andet ses i lyset af det forhold, der er nævnt under etableringen af et ekstra 
fodgængerfelt i krydset Falkoner Allé-Sankt Nikolaj Vej, og være medvirkende til at understøtte 
påvirkningen af den uhensigtsmæssige adfærd blandt cyklister i denne type kryds, og ved højresving 
for rødt.

Akutte borgerhenvendelser: 250.000 kr.
 Forvaltningen får løbende henvendelser fra borgere om steder, der er særligt utrygge. Der afsættes 

en pulje til at gennemgå og udbedre disse steder, hvor det ikke kræver en større ombygning.

I alt: 2.070.000 kr.
 

Delpulje: Skoleveje

Skolen på Grundtvigsvej: 350.000 kr. 
 I dialogen med forældregruppen, der er nedsat i forbindelse med færdiggørelsen af Skolen på 

Ghundtvigsvej, har fokus blandt andet været på den del af Grundtvigsvej, der ligger ud for skolen. 
Arealet er umiddelbart tænkt som et sammenhængende område, fra skolen til bagkant af fortovet 
modsat, hvor KU Science (Landbohøjskolen) er nabo. Det er bekymringen, som deles af 
forvaltningen, at arealet nærmest KU Science kan være svært at afkode for både cyklister og bilister, 
da det dels ligger i niveau med kørebanen og ligeledes er udført i asfalt, og alene adskilt fra 
kørebanen med en vandrende i beton. Bekymringen er, at arealet vil blive brugt af cyklister, kørende 
i østlig retning, som cykelsti. Herved er der risiko for konflikt mellem cyklister og færdsel ud fra KU 
Sciences område, hvor det ikke i god tid ikke er muligt at erkende den krydsende trafik. Derudover 
vil det være muligt for bilister, uhindret at køre op på arealet. For at imødegå denne situation foreslås 
det, at der anlægges et egentligt fortov, med kantstensopspring, som det kendes fra den øvrige del 
af Grundtvigsvej. Derudover foreslås, at der afsættes et beløb til en afgrænsning af kørebanen ind 
mod skolens forareal, da det ikke kan udelukkes, at enkelte bilister vil benytte noget af arealet som 
afsætningsplads. I første omgang reserveres der et beløb til dette, men at behovet vurderes senere i 
samråd med skolen.

Børneambassaden H.C. Ørsteds Vej: 150.000 kr.
 Børneambassaden har trafikale udfordringer og er bekymrfet for både trygheden og sikkerheden 

omkring skolen. Det drejer sig både om det nære, lige ud for skolen, hvor cykelstien forløber tæt på 
bygningens facade, og på selve H.C. Ørsteds Vej, hvor der køres stærkt, og hvor det især er utrygt 
at krydse vejen ved Niels Ebbesens Vej, der er den mest benyttede af både forældre og personale. I 
projektet vil indgå en sikring af overgangen, så den bliver tydeligere, herunder opsætning af gult 
blink, og afmrækning på kørebanen. Derudover ses der på at gøre arealet tæt på skolen mere trygt, 
herunder brug af nudging rettet mod cyklister, der kører meget stærkt forbi.

Elever som trafikeksperter: 190.000 kr.
 Der har indtil nu været gennemført en række forløb på flere af kommunens skoler, både folkeskoler 

og privatskoler, hvor eleverne inddrages i udviklingen af en bedre adfærd omkring skolerne, så det 
bliver mere trygt og sikkert at færdes her. Forløbene ses som en vigtig del af elevernes, og implicit 
heri forældrenes, læring omkring trafiksikkerhed generelt, og læring og implementering af en 
trafiksikker adfærd ved skolerne specifikt. Der afsættes midler til 2 forløb i efteråret 2018.

Pulje til skolerne: 250.000 kr.
 Der foreslås afsat en pulje, der kan søges af skolerne til udvikling og forbedring af trafiksikkerheden 

og trygheden ved skolerne. Puljen kan tage afsæt i ovennævnte elevinddragelsesforløb, og de 
erfaringer der gøres her, men er ikke en forudsætning.
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Vurdering af skoleveje med henblik på etablering af cykelstier eller cykelbaner: 150.000 kr.
 Ved udgangen af 2020 er det målsætningen, at der er etableret cykelstier eller cykelbaner på alle 

kommunens trafikveje. Herefter kommer spørgsmålet, om det næste mål skal være, at der etableres 
tilsvarende på kommunens skoleveje. Med byggeriet af Skolen på Grundtvigsvej er der i princippet 
taget hul på denne situation. Midlerne skal anvendes til en gennemgang af samtlige skoleveje, med 
henblik på at afdække udfordringer (herunder parkering) og økonomi, der kan danne grundlag for en 
politisk beslutning og eventuel afsættelse af midler i de kommende års budgetter.

I alt: 1.090.000 kr.
 

Delpulje: Tilgængelighed

Tine Brylds Plads: 410.000 kr.
 Forarealet ind mod Forum har sit eget design, med tværgående fliserækker, afbrudt af 

chausséstensbånd.For så vidt muligt at være tro mod designet, foreslås det, at der som ledelinje 
forbi Forum anlægges et 3-rækket Københavnerfortov, som det ses både vest og øst for Forum. 
Herved bindes tilgængelighedsruten på tværs af Forum sammen, og skal også ses i det lsy, at der i 
2017 er anlagt gennemgående fortov ved Juli Thomsens Plads, både ved Forum og ved Niels Brock. 
Københavnerfortovets design anses at være den løsning, tilgængelighedsmæssigt, der bedst både 
opfylder tilgængelighedsformålet og respekterer det design, der er på pladsen foran Forum. 
Løsningen er relativ omkostningstung, da der vil være mange tilskæringer og tilpasninger til det 
eksisterende. Til gengæld vil den fremtidige drift være på samme som niveau, i modsætning til for 
eksempel udlægning af såkaldte marcipanbrød, der kræver megen vedligeholdelse.

Danas Plads - gennemgående fortov: 150.000 kr

Falkoner Plads - generelle forbedringer: 50.000 kr.
 Flytning af plantekummer for at understrege de sikre ganglinjer, samt tydeliggørelse af udvalgte 

kanter og anlæg af ny rampe.

Godthåbsvej-Vagtelvej - lydsignaler: 90.000 kr.

Roskildevej-Dalgas Boulevard - forbedringer: 150.000 kr.
 Etablering af retningsfliser, ramper og lysning på kanter.

Roskildevej-Nordens Plads - lydsignal i et ben: 25.000 kr.
 Der mangler et lydsignal i det vestlige ben.

Sankt Thomas Kirke - overkørsel og ramper: 170.000 kr.
 Anlæg af gennemgående fortov i krydset Sankt Markus Allé-Julius Thomsens Plads, vest. Anlæg af 

6 ramper.

Smallegade-Frederiksberg Bredegade - lydsignal: 35.000 kr.

Stiforbindelse ved K.B. Hallen: 145.000 kr.
 I forbindelse med byggeriet af den ny K.B Hal, er det besluttet at anlægge en ny forbindelse mellem 

området for K.B. Hallen og stien (Kærlighedsstien), der forløber mellem Peter Bangs Vej og 
Roskildevej, og dermed koble adgangen til og fra S-togsstationen tættere sammen med hallen. I 
projektet indgår flere elementer, herunder skabelse af bedre tilgængelighed, hvorfor der foreslås 
afsat tilgængelighedsmidler til en delfinansiering af det samlede projekt. Stiforbindelsen behandles i 
øvrigt på udvalgtes møde den 28. maj 2018. Beslutningen her vil have betydning for disponeringen 
af delpuljen.

Akutte borgerhenvendelser: 100.000 kr.
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 Forvaltningen får løbende henvendelser fra borgere om steder, der er særligt utrygge. Der afsættes 
en pulje til at gennemgå og udbedre disse steder, hvor det ikke kræver en større ombygning.

Tilpasninger af eksisterende ledelinjer: 200.000 kr.
 I forbindelse med gennemgangen af nogle af de foreslåede projekter under Tilgængelighedspuljen, 

er det konstateret, at der er eksisterende ledelinjer, der ikke længere opfylder formålet, og i visse 
tilfælde faktisk har en uheldig virkning, og i stedet leder til mål, der ikke. Det foreslås, at der afsættes 
midler til afdækning af omfanget og udbedring af forholdene, herunder egentlig fjernelse af og 
retablering efter ledelinjer.

I alt: 1.525.000 kr.
 

Delpulje: Planlægning og datagrundlag

Puljen bruges til trafiktællinger, stedfæstelse af uheldsdata, abonnement på uheldsdata, udarbejdelse af 
uheldsrapport mv.

I alt: 400.000 kr.
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Samlet overblik

Delpulje: Uheldsbekæmpelse 2.070.000
Ændring af krydset Finsensvej-Dalgas Boulevard 150.000

Forebyggelse af påkørsler i forbindelse med faste genstande 300.000

Den Grønne Sti's krydsning med Thorvaldsensvej 500.000

Krydsningen Falkoner Allé-Den Grønne Sti-Solbjergvej 250.000

Opsætning af cyklistsignal i krydset Bülowsvej-Grundtvigsvej 70.000

Etablering af et ekstra fodgængerfelt, inkl. signaler, i krydset Falkoner Allé-Sankt Nikolaj Vej 100.000
Gennemgang af oversigtsforhold ved sidevejstilslutninger, hvor der er parkeringsbane uden 
på cykelsti/-bane 100.000

Relancering af kampagnen “Kryds ved Kryds” 100.000

Vurdering af skoleveje med henblik på etablering af cykelstier eller cykelbaner 150.000
Udvikling og gennemførsel af kampagne særligt rettet mod cyklister, der kører over for rødt 
og ikke holder tilbage for krydsende fodgængere 100.000

Akutte borgerhenvendelser 250.000

Delpulje: Skoleveje 1.090.000
Skolen på Grundtvigsvej 350.000

Børneambassaden H.C. Ørsteds Vej 150.000

Elever som trafikeksperter 190.000

Pulje til skolerne 250.000

Vurdering af skoleveje med henblik på etablering af cykelstier eller cykelbaner 150.000

Delpulje: Tilgængelighed 1.525.000
Tine Brylds Plads 410.000

Danas Plads – gennemgående fortov 150.000

Falkoner Plads – generelle forbedringer 50.000

Godthåbsvej-Vagtelvej, lydsignal 90.000

Roskildevej-Dalgas Boulevard – forbedringer 150.000

Roskildevej-Nordens Plads – lydsignal 25.000

Sankt Thomas Kirke – overkørsel og ramper 170.000

Smallegade-Frederiksberg Bredegade – lydsignal 35.000

Stiforbindelse ved K.B. Hallen 145.000

Akutte borgerhenvendelser 100.000

Tilpasninger af eksisterende ledelinjer 200.000

Delpulje: Planlægning og datagrundlag 400.000
Trafiktællinger, stedfæstelse af uheldsdata, abonnement på uheldsdata, uheldsrapport mv 400.000

Total 5.085.000


