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1 Indledning og baggrund 

Egedal Kommune har anmodet COWI A/S om at udarbejde en trafikanalyse med 

belysning af trafikale forhold i forbindelse med skolelukninger i Egedal Kom-

mune. 

Egedal Kommune har 12 folkeskoler fordelt på fire skoledistrikter. Kommunen 

har besluttet at lukke to skoler og flytte elever og medarbejdere til eksisterende 

folkeskoler i kommunen.  

I forbindelse med skolelukningerne er der behov for at få belyst, hvilke trafikale 

konsekvenser skolelukninger og flytning af skoleelever og medarbejdere vil have 

samt hvilke tiltag kommunen kan igangsætte på kort sigt for at forbedre trafik-

forholdene. Analysen dokumenterer hvilken indvirkning på skoleelevernes skole-

vej de kommende skolelukninger vil have. I analysen indgår et afgrænset om-

råde af byen omkring skolerne (ej hele skolens skoledistrikt). Analysen vurderer 

objektivt om de eksisterende veje kan håndtere den ændrede trafik på en sådan 

måde, så de kan betjenes uden indvirkning eller komplikationer for den eksiste-

rende infrastruktur på en trafiksikker måde for specielt lette trafikanter. 

Nærværende notat er afrapportering af analyse af de trafikale forhold i forbin-

delse med skolelukninger og hvilke konsekvenser en skoleændring har for skole-

eleverne når de skal færdes til/fra skolerne. 

1.1 Trafikanalyse 

Trafikanalysen består af tre dele og indeholder: 

› Elevernes potentielt nye skolevej med fokus på 0.-3. klasses elever. 

› Vurdering af skolevejene med henblik på trafiksikkerheden for gående og 

cyklister. 

› Analyse af biltrafikken og dennes påvirkning på det eksisterende vejnet 

samt fokus på ankomstpladserne til Boesagerskolen og Hampelandskolen. 

2 Eksisterende forhold og fakta om skolerne 

Egedal Kommune har besluttet at lukke Søagerskolen i distriktsskole Smørum og 

Toftehøjskolen i distriktsskole Ølstykke. Søagerskolens elever og medarbejdere 

skal fremadrettet gå på Boesagerskolen, mens Toftehøjskolens elever og medar-

bejdere flyttes til Hampelandskolen. Se Bilag A for Smørum og Ølstykke skoledi-

strikt med tilhørende skoler. 

I sommeren 2019 flyttes 0.-3. klasse til Boesagerskolen og Hampelandskolen. 

Flytning af de ældre elever sker først efter sommerferien 2019, altså i 2020-

2022. Hvilke trafikale konsekvenser flytning af de ældre skoleelever vil have er 

ikke belyst i nærværende analyse. 
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2.1 Boesagerskolen 

Boesagerskolen er beliggende på Flodvej 89 i Smørum og huser 0.-9. klassetrin 

(indskoling, mellemtrin og udskoling). Skolen er beliggende i skoledistriktet 

Smørum, som trækker sig over et areal på 31,3 km². Balsmoseskolen er ligele-

des beliggende i samme skoledistrikt. 

De elever, som i dag (skoleår 2018/2019) går i 0.-2. klasse på Søagerskolen, li-

geledes i skoledistrikt Smørum, vil efter sommerferien skulle overflyttes til Boe-

sagerskolen. Det drejer sig om 101 elever som overflyttes. 

Efter sommerferien 2019 vil skolens 829 elever være fordelt på følgende klasse-

trin, som er inkl. de nye elever fra Søagerskolen: 

Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Antal elever 76 80 78 103 53 83 101 78 82 95 

 

På Boesagerskolen er i dag ansat 90 medarbejdere, mens der på Søagerskolen 

er ansat 60 medarbejdere. Det vides p.t. ikke, hvor stor en andel af medarbej-

derne på Søagerskolen, som overflyttes til Boesagerskolen i sommeren 2019. 

2.2 Hampelandskolen 

Hampelandskolen er beliggende på Hampelandvej 7A i Ølstykke og huser 0.-9. 

klassetrin (indskoling, mellemtrin og udskoling). Skolen er beliggende i skoledi-

striktet Ølstykke, som trækker sig over et areal på 25,7 km². Maglehøjskolen er 

ligeledes beliggende i samme skoledistrikt. 

De elever, som i dag (skoleår 2018/2019) går i 0.-2. klasse på Toftehøjskolen, 

ligeledes i skoledistrikt Ølstykke, vil efter sommerferien skulle overflyttes til 

Hampelandskolen. Det drejer sig om 100 elever som overflyttes. 

Efter sommerferien 2019 vil skolens 438 elever være fordelt på følgende klasse-

trin, som er inkl. de nye elever fra Toftehøjskolen: 

Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Antal elever 53 48 58 60 39 35 34 46 25 40 

 

På Hampelandskolen er i dag ansat 39 medarbejdere, mens der på Toftehøjsko-

len er ansat 47 medarbejdere. Det vides p.t. ikke, hvor stor en andel af medar-

bejderne på Toftehøjskolen, som overflyttes til Hampelandskolen i sommeren 

2019. 

3 Del 1 – Potentielle nye skoleveje 

I forbindelse med Egedal Kommunes mobilitets- og trafiksikkerhedsplan er udar-

bejdet kort, som illustrerer elevernes korteste rute mellem skole og hjem. Kor-

tene illustrerer således, hvilken vej flest elever potentielt vil benytte hvis de går 

eller cykler til skole. Ved skolelukning vil nogle skoleelevers rute mellem skole 

og hjem blive ændret. 
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Kort for Boesagerskolen og Hampelandskolen er opdateret for 0.-9. klassetrin 

for næste skoleår 2019/20. Yderligere er udarbejdet to kort, der viser de kom-

mende 1.-3. klasse elevers rute fra hjem til ny skole for de elever, som i dag går 

på skolerne som lukkes og fremadrettet kommer til at gå på Boesagerskolen og 

Hampelandskolen. Kortene er udarbejdet ud fra oplysninger omkring elevernes 

adresser, klassetrin og skoleadresse. Kortene er desuden vedlagt i Bilag B. 

3.1 Boesagerskolen 

Figur 1 viser potentielle skoleruter for de elever (101 børn), som i dag går på 

Søagerskolen, og som efter sommerferien skal gå i 1.-3. klassetrin på Boesager-

skolen. 

 

Figur 1 Potentielle skoleruter for 1.-3. klassetrin for elever som tidligere har gået 

på Søagerskolen og fremadrettet skal gå på Boesagerskolen. 

De 101 skoleelever som overflyttes til Boesagerskolen, vil ankomme til skolen 

primært via stisystem bagom Smørum Centeret (46 børn) og via stisystem nord 

fra skolen (38 børn). Ganske få elever (4 børn) vil ankomme syd fra via Smørum 

Parkvej og Skebjergvej. Ruteberegneren angiver, at potentielt 12 elever ankom-

mer via Smørum Parkvej syd for Skebjergvej. Da der er cykelforbud på denne 

vejstrækning, forventes de 12 elever at benytte stisystem fra Ledøje gennem 

Smørum Golfklub og ikke Smørum Parkvej som ruteberegneren fejlagtig angi-

ver. 
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De primære veje/stier for eleverne, som flytter skole, vil være via Blomsterha-

ven (14 børn), separat sti i eget tracé forløbende mellem Blomsterhaven og 

Flodvej (20 børn), sti i eget tracé nord for Skebjergvej (32 børn) samt via sti fra 

Ledøje gennem golfklubben (15 børn – de angivne 3 på kort samt 12 fra Smø-

rum Parkvej, som ruteberegneren fejlagtig har angivet). 

Figur 2 viser potentielle skoleruter for alle Boesagerskolens 829 elever efter 

sommerferien 2019. 

 

Figur 2 Potentielle skoleruter for 0.-9. klassetrin til Boesagerskolen. Bemærk at de 

26 elever kommende ad Smørum Parkvej syd for Skebjergvej må cykle til 

skolen via stisystem gennem golfklubben, da der er cykelforbud på Smø-

rum Parkvej fra Skebjergvej mod syd til Ledøje. 

Størstedelen af eleverne til Boesagerskolen ankommer fra Smørumnedre by pla-

ceret nord/vest for skolen. Hhv. 303 elever ankommer fra stisystem via Blom-

sterhaven og 209 elever for sti i eget tracé beliggende mellem Blomsterhaven og 

Flodvej. 174 elever samt 26 elever fra Ledøje (angivet på Smørum Parkvej) an-

kommer til skolen fra vest via stisystem nord for Skebjergvej eller Flodvej (35 

børn). 29 elever kommer fra Smørumovre via Skebjergvej og 37 elever fra Bal-

lerup Kommune via Skebjergvej. 

Skoleeleverne som overflyttes fra Søagerskolen til Boesagerskolen vil i høj grad 

benytte de samme skoleveje, som eksisterende skoleelever til Boesagerskolen 

benytter i dag. 
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3.2 Hampelandskolen 

Figur 3 viser potentielle skoleruter for de elever (100 børn), som i dag går på 

Toftehøjskolen, og som efter sommerferien skal gå i 1.-3. klassetrin på Hampe-

landskolen. 

 

Figur 3 Potentielle skoleruter for 1.-3. klassetrin for elever som tidligere har gået 

på Toftehøjskolen og fremadrettet skal gå på Hampelandskolen. Bemærk 

at elever (13 børn) fra syd via byerne Tangbjerg, Svestrup og Værebro 

ikke kan benytte Roskildevej som let trafikant. Disse elever forventes at 

ankomme via Gammel Roskildevej og Ny Toftegårdsvej. 

De 100 skoleelever som overflyttes til Hampelandskolen, vil ankomme til skolen 

primært fra vest via Ny Toftegårdsvej (64+13 børn). Et mindre antal vil have 

rute via Frederikssundsvej (3 børn), Lillevang (7 børn), Gammel Ølstykke (9 

børn) og stien fra Stationsvej (3 børn). 

De 77 (64+13) skoleelever som ankommer til skolen vest fra via Ny Toftegårds-

vej har primær vej/sti via fra boligkvarteret med Ørnebjergvej, Engvej, Violvej 

og Valmuevej (4+7+16 børn) eller fra Udlejrevej, Lærkevej og Rørsangervej 

(13+4+6 børn) og færdes videre fra vejene på separat stisystem i eget tracé og 

i stitunnel under Frederiksborgvej og over Toftehøjskolens skolegård til Ny Tof-

tegårdsvej. 
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Figur 4 Potentielle skoleruter for 0.-9. klassetrin til Hampelandskolen. Bemærk at 

de 20 elever kommende ad Roskildevej/Skolevej må forventes at færdes 

ad Gammel Roskildevej, da der er cykelforbud på Roskildevej. 

Størstedelen af eleverne til Hampelandskolen ankommer fra Gammel Ølstykke 

(229 børn) eller via Ny Toftegårdsvej (137+20 børn). 36 (56-20 fra Roskildevej) 

elever ankommer via Ring Nord. Det er en forskel i 0.-9. klasseeleverne, hvor 

over halvdelen af eleverne ankommer fra syd, mens den primære ankomst for 

de overflyttede elever er fra vest via Ny Toftegårdsvej. 

Eleverne ankommende fra Gammel Ølstykke syd for skolen bør potentielt be-

nytte stisystemet under Ring Nord og den primære vej Ny Toftegårdsvej eller 

stianlægget i eget tracé under Hampelandvej, forbi Ølstykke Kirke og Gammel 

Ølstykke bytorv. 

Flere af skolens elever kommer uden for skoledistriktet og er bosat i Stenløse 

Skoledistrikt primært mellem Frederikssundsvej og Ring Syd. Skoleveje uden for 

Hampelandskolens skoledistrikt er ikke belyst, og et mindre antal af de overflyt-

tede elever bor syd for Frederikssundsvej. 

Skoleeleverne som overflyttes fra Toftehøjskolen til Hampelandskolen vil i høj 

grad benytte de samme skoleveje, som eksisterende skoleelever til Hampeland-

skolen benytter i dag. 
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3.3 Delkonklusion 

De kommende 1.-3. klasse elever som flytter skole efter sommerferien vil få ny 

vej mellem skole og hjem. Undersøgelse af de skoleelever som overflyttes, sam-

menholdt med alle skolernes elevtal viser, at de nye skoleruter allerede benyttes 

i dag af elever til Boesagerskolen og Hampelandskolen, men at især mindre be-

nyttede ruter til Hampelandskolen vil blive primær skolerute for overflyttede ele-

ver fremadrettet. 

Ud fra de potentielle skoleruter for skoleeleverne på Boesagerskolen og Hampe-

landskolen kan børnenes skolevej belyses med henblik på, om de primære veje 

og krydsningspunkter er trygge og sikre at færdes på som skoleelev på gåben 

eller cykel. Denne analyse er belyst i del 2. 

4 Del 2 – Trafikanalyse for gående og cyklister 

Utrygge skoleveje er ofte én blandt flere årsager til, at forældre vælger at køre 

børnene i skole frem for at lade dem gå eller cykle. Det er en ond spiral fordi 

utrygheden på vejene ofte skyldes de mange forældre der kører deres børn i 

skole. 

På baggrund af kortlægning af elevernes nye skolevej til Boesagerskolen og 

Hampelandskolen udpeges de primære ruter og krydsningspunkter til skolerne. 

Udpegning af de primære ruter og krydsningspunkter er angivet på figur 5 (Boe-

sagerskolen) og figur 46 (Hampelandskolen). Kortene er vedlagt i Bilag C. 

De primære ruter og krydsningspunkter er besigtiget på cykel. Der er alene tale 

om ”nye” ruter og krydsningspunkter for de skoleelever som flytter skole. Eksi-

sterende ruter og krydsningspunkter, som ikke berøres i væsentlig grad af sko-

lelukningerne, indgår ikke i besigtigelsen. 

På baggrund af besigtigelsen er eksisterende forhold dokumenteret og rådgiver 

har vurderet ud fra bl.a. tryghed, oversigtsforhold, hastighed, faciliteter mm., 

om ruterne og krydsningspunkterne er trafiksikre og trygge for 0.-3. klasses ele-

ver. Forslag til forbedring af forholdene er angivet. Det kan både være langsig-

tede (måske dyrere) tiltag samt her og nu tiltag, som evt. kan udføres inden 

skolestart. 

Kommunen bør sikre, at stier og veje udpeget som primære ruter er tilstrække-

lig belyst. Det har ikke været muligt at vurdere belysningen på besigtigelsen, 

hvor det alene er konstateret, om der findes belysningsmaster på stierne eller 

ej. Ligeledes bør forvaltningen gennemgå deres plan for glatførebekæmpelse og 

undersøge, om nogle ruter (specielt stier) skal justeres ift. klassificering/priorite-

ring. 
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4.1 Boesagerskolen 

 

Figur 5 Forventede primære ruter og krydsningspunkter i Smørum skoledistrikt for 

Boesagerskolen. Tal og bogstaver forklares nedenfor. 

Henvisning af rutenummer (bogstaver) og kryds numre (tal) fremgår af figur 5. 

Tekst markeret med orange er forslag til tiltag for forbedring at trafikforholdene. 

Generelt er skiltning af stiruterne ikke konsekvent ved brug af fællessti tavle 

(D27) og delt sti tavle (D26). Forkert eller mangelfuld skiltning er ikke angivet i 

analysen. Yderligere er vigepligt (hajtænder) slidt væk ved mange krydsnings-

punkter for stier. Stikrydsninger som mangler vigepligtafmærkning er ikke angi-

vet konsekvent i analysen. Herudover findes skiltning af stiruter i meget ringe 
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grad. Ruteskiltning/henvisningstavler vil gøre det nemmere for alle at finde 

rundt i de mange stier i området. 

Rute A, B, C, D Rute A er fællessti fra Boesagerskolen og mod vest til krydsningspunkt 3, se fi-

gur 6. Stien er langs parkeringspladsen til Smørum Centeret 3,60 m bred og 

med belysning. Efter kryds nr. 1 (stikryds med Flodvej) bliver stien smallere, 

men stien er stadig belyst. 

 

Figur 6 Rute A – Fællessti set mod sydvest mellem kryds nr. 2 og 3. 

Rute B, rute C og rute D er anlagt som rute A vist på figur 6 som fællessti, pri-

mær i eget tracé gennem/langs boligområder. Stierne har belysning. Rute B er 

mellem kryds nr. 3 og kryds nr. 5. Rute C er mellem kryds nr. 3 og kryds nr. 8. 

Rute D er mellem kryds nr. 8 og 10. 

Kryds nr. 1 Rute A’s krydsning af Flodvej (stikvej), se figur 7. Der mangler vigepligtafmærk-

ning (hajtænder) på stierne. Fortov er gennemført, men det anbefales at etab-

lere hajtænder for at styrke vigepligtsforholdene mellem stitrafik og vejtrafik. 

Krydset vurderes ikke trafikfarligt, da oversigt er ok og biltrafikken på Flodvej er 

meget begrænset, da denne del af Flodvej er blind vej med betjening til mindre 

antal boliger. 

  

Figur 7 Kryds nr. 1 – Rute A (fællessti)/Flodvej (stikvej). Foto til venstre er fælles-

stiens tilkobling på Flodvej set mod vest, mens foto til højre er fællesstiens 

tilkobling på Flodvej set mod øst. 
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Kryds nr. 2 Rute A’s krydsning af Flodvej, se figur 8. Der er etableret torontoanlæg med fod-

gængerfelt udformet i zig-zag. Der er ikke cykelfelt i krydset hvorfor cyklister 

bør stå af og trække cyklen (det er forbudt at cykle i en fodgængerovergang). 

Før krydsningen er 5 rumlestriber på tværs over fællesstien som forvarsling. 

Disse er slidt. Hajtænderne ved stiens krydsning bør opmales/genopfriskes. 

Kommunen kan overveje at opsætte bomanlæg og hegn, så cyklister kommer af 

cyklen og trækker over fodgængerfeltet samt får orienteret sig inden man træ-

der ud på Flodvej. Når man kommer fra sydvest og skal krydse Flodvej er over-

sigten ok, hvis man som cyklist/fodgænger står på fortovet. For at forbedre 

oversigtsforhold bør beplantning placeret i stiens hjørner klippes. 

  

Figur 8 Kryds nr. 2 – Rute A (fællessti)/Flodvej. Foto til venstre er fællesstiens 

krydsning af Flodvej set mod sydvest, mens foto til højre er fællesstiens 

krydsning af Flodvej set mod nordøst. 

 Kryds nr. 3 Kryds nr. 3, se figur 9, er krydsningspunkt mellem to fællesstier (rute A, B og C, 

se figur 6). Rute B tilkobles rute A/C i et sving, hvor der ikke er afmærket med 

vigepligtsforhold (hajtænder) og samtidig er begrænset med oversigt rundt i 

svinget på rute A/C. Der bør etableres hajtænder for stitrafik kommende fra syd 

(rute C) og evt. klippe hæk til venstre på figur 9 for at skabe bedre oversigtsfor-

hold i kurven. 
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Figur 9 Kryds nr. 3 – Fællesstier fra rute A, B og C mødes i Y-kryds. Foto er taget 

på rute C set mod øst. 

Kryds nr. 4 Kryds nr. 4 er rute B’s krydsning af Skebjergvej. Krydsningen vurderes sikker, 

da der er gode oversigtsforhold, etableret torontoanlæg med fodgængerfelt, 

stibomme og rumleriller. Rumlerillerne bør dog genopfriskes. Krydset er belig-

gende i byzone, men hastigheden er skiltet op til 60 km/t. 

  

Figur 10 Kryds nr. 4- Stikrydsning (rute B) af Skebjergvej. Foto er taget i sydlig ret-

ning. 

Kryds nr. 5 Kryds nr. 5 er rute B’s tilkobling på Ledøje Nordre Gade/Gadebrøndsvej, se figur 

11. Krydsudformningen er ikke ideel. Ledøje Nordre Gade har vigepligt for trafik 

på Gadebrøndsvej, hvor rute B samtidig tilkobles. Oversigtsforholdene er ringe 

og der var parkerede biler i krydset ved besigtigelsen. Cyklister kan komme med 

god fart grundet fællesstiens fald og hvis de ikke orientere sig ved udkørsel på 

Ledøje Nordre Vej er risikoen for alvorlige uheld stor. Specielt stikrydsets tilkob-

ling bør tydeliggøres. Det anbefales, at der opsættes bomanlæg på stien, for at 

cyklister kommer helt ned i fart inden stiens tilkobling på Ledøje Nordre Vej. 
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Figur 11 Kryds nr. 5 – Rute B’s tilkobling på Ledøje Nordre Gade set fra Gade-

brøndsvej i nordlig retning. 

Cyklister skal ved tilkobling på Ledøje Nordre Vej fortsætte ad Gadebrøndsvej, 

som tilkobles Ledøje Bygade i kryds nr. 6. 

Kryds nr. 6 Der er fortov langs Ledøje Bygade, men ingen cykelfaciliteter, se figur 12. Fæl-

lesstien fortsætter ca. 20 meter øst for Gadebrøndsvej. For at reducere bilister-

nes hastighed på Ledøje Bygade og skabe mere sikker krydsningsmulighed, an-

befales det at etablere to bump hhv. vest for Gadebrøndsvej og øst for fællessti-

ens tilkobling videre mod syd. 

  

Figur 12 Kryds nr. 6 – Gadevangsvej med Ledøje Bydgade. 

Rute B er en rutenummeret og skiltet cykelrute. 

Kryds nr. 7 Rute C’s krydsning af Nøddelunden. Krydsningen vurderes ikke trafikfarlig, da 

der er tale om en krydsning af en blind boligvej med begrænset trafik. Rute C 

tilkobles ved forsætning af T-kryds med en afstand på 15 m, hvor der er fysisk 

ændring af vejen mellem fællesstierne, se figur 13. Vigepligt (hajtænder) på sti-

erne mangler. Hæk langs stien ved tilslutning til Nøddelunden bør klippes, for at 

sikre bedre oversigt. 
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Figur 13 Stikrydsning af Nøddelunden set mod øst. 

Kryds nr. 8 Fællesstien (rute C/D) krydser Råbrovej i torontoanlæg med fodgængerfelt ud-

formet i zig-zag og med steler placeret i øst siden, se figur 14. Der er ingen ste-

ler/bomanlæg fra vest, hvilket anbefales opsat, specielt da fællesstien har et fald 

ned mod Råbrovej. Vigepligt (hajtænder) på stierne mangler.  

 

Figur 14 Kryds nr. 8 – Fællesstis krydsning af Råbrovej set fra øst mod vest. 

Søagerskolen ses til venstre i billedet. 

Kryds nr. 9 Rute D’s krydsning af Dyvelåsen, som er en boligvej forlænget til udbygnings-

område for boliger, se figur 15. Stikrydsningen er forholdsvis ny og fint afmær-

ket med vigepligt for fællesstien ved krydsning af vejen. 
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Figur 15 Kryds nr. 9 – Rute D’s krydsning af Dyvelåsen set i vestlig retning. Bumpet 

til venstre i billedet er sandsynligvis midlertidigt grundet ny udstykning. 

Kryds nr. 10 Rute D’s tilkobling på Skebjergvej. Fællesstien tilkobles i vejens nordlige side, 

hvor der er dobbeltrettet cykelsti, se evt. under ”Skebjergvej”. Der er ingen 

krydsningsproblemer ift. vejtrafikken. Der mangler hajtænder ved fællesstiens 

tilkobling på den dobbeltrettede sti, se figur 16. 

 

Figur 16 Kryds nr. 10 – Fællesstis tilkobling på dobbeltrettet cykelsti langs Ske-

bjergvej. Foto er taget i vestlig retning. 

Skebjergvej Mellem kryds nr. 10 og 12 er der dobbeltrettet cykelsti i nordlig vejside langs 

vejen. Vejen betegnes som trafiksikker for skoleelever. Se figur 17. 

Ved byzone til Smørumovre er etableret bump/hævet flade og hastigheden er 

skiltet ned til 40 km/t. Ca. 100 meter efter byzonetavlen ophæves den dobbelt-

rettede cykelsti og fortsætter i enkeltrettede fællesstier, se figur 18. Stitrafik fra 

vest mod øst, som skal krydse Skebjergvej fra enkeltrettet fællessti til dobbelt-

rettet cykelsti vurderes sikker, da krydsningen sker i hævet flade og hastigheds-

grænsen er 40 km/t. 
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Figur 17 Venstre foto: Skebjergvej med dobbeltrettet cykelsti i nordlig side langs 

vejen. Foto er taget i nordvestlig retning. Højre foto: Skebjergvej set mod 

sydøst i Smørumovre på strækning med enkeltrettede fællesstier. 

 

Figur 18 Hævet flade på Skebjergvej i Smørumovre ved overgangen mellem dob-

beltrettet stier og enkeltrettet stier. Foto er taget i vestlig retning. 

Kryds nr. 11 Nyt kryds til udbygningsområdet for 59 parceller på Dyvelåsen, se figur 19. Det 

er uvist, om vejadgangen er permanent eller kun opretholdes som byggeplads-

adgang. Krydset vurderes sikkert, da den dobbeltrettede cykelsti er trukket ca. 

15 meter tilbage fra Skebjergvej og biltrafik har vigepligt overfor cykeltrafikken. 
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Figur 19 Kryds nr. 11 mellem Skebjergvej og byggepladsvej til udbygning af Dyvel-

åsen taget i nordvestlig retning. 

Kryds nr. 12 T-kryds i blød kurve ml. Skebjergvej og Kirkevangen, se figur 20. Krydset vur-

deres trafiksikkert, da hastigheden er lav og krydsning til/fra Kirkevangen ikke 

er udpeget som skolerute. Oversigtsforhold for bilister er begrænset af, at kryd-

set er placeret i kurve. Det anbefales at opstramme krydset, primært ift. det 

flade højresving mod Kirkevangen. 

 

Figur 20 Kryds nr. 12 – Skebjergvej/Smørum Bygade/Skebjergvej i retning mod 

nord. 

Kirkevangen Kirkevangen er ikke udpeget som primær rute for skolevej. Det anbefales at 

skoleelever fra Smørumovre benytter ruten ad Skebjergvej mod skolen. 

Kirkevangen er anlagt som 2 minus 1 vej med 40 km/t hastighedsgrænse. I øst-

lig side af vejen forløber dobbeltrettet cykelsti, se figur 21, mellem Skebjergvej 

og Tværvej. På strækningen fra Tværvej til stikrydsning vest for Råbrovej er 

stien anlagt som dobbeltrettet fællessti. For at højne sikkerheden for cyklister på 

den dobbeltrettede cykelsti bør der kigges på Smørum Kirkes mange indkørsler 
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(hvert fald 4 stk.). Antal indkørsler bør begrænses og der mangler vigepligtaf-

mærkning fra kirken og over cykelstierne. 

 

Figur 21 Kirkevangen set mod nordøst med 2 minus 1 vejprofil og dobbeltrettet cy-

kelsti. 

Kryds nr. 13 Kryds nr. 13 ligger på Kirkevangen, som ikke er udpeget som primær skolerute. 

Krydset er besigtiget, da det blev påpeget som farligt af skolebestyrelsen i Smø-

rum Skoledistrikt på dialogmøde i foråret 2019. 

Krydset er bro over motortrafikvejen Tværvej, se figur 22. Krydset over broen 

vurderes meget trafikfarligt. Vurderingen bunder i, at lette trafikanter ledes ud 

på kørebanen over broen, på 2 minus 1 vejprofilet. Broen har et tværsnit på 7,5 

m og kantbanen i østlig side er ekstra bred til let trafik. Når to biler skal passere 

hinanden, skal bilerne trække i kantbanerne og på arealet, med den dobbeltret-

tede stitrafik. 

  

Figur 22 Foto til venstre er vest for broen, hvor dobbeltrettet cykelsti ledes ud på 

kørebanen med 2 minus 1 vej-profil. Foto til højre er taget i sydvestlig ret-

ning over broen. 

Den mest sikre løsning er etablering af stibro parallelt med vejbroen, hvor den 

dobbeltrettede cykelsti føres over. Alternativt bør kørsel over broen ensrettes 

(indsnævring til et spor) med B18/B19-tavler. Da broen og dermed indsnævrin-

gen er over en lang strækning, bør der overvejes opsætning af signalregulering. 
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Råbrovej Råbrovej er en 2-sporet vej i byzone med enkeltrettet delt sti langs vejen. Sti og 

kørebane er adskilt af kantsten samt græsrabat med træer, se figur 23. Vejen 

vurderes ikke trafikfarlig. 

 

Figur 23 Råbrovej set i sydlig retning. 

Kryds nr. 14 Rute E (fællessti beliggende syd for Rytterparken) tilkobles Råbrovej. Kryds-

ningspunktet forventes at blive en ny krydsning ifm. skolelukningerne og der er 

ingen sikker krydsningspunkt i dag, se figur 24. Det er i dag ikke muligt at 

krydse Råborvej på cykel idet der ikke er hul i græsrabatten eller ramper ved 

kantsten. Det anbefales, at der etableres et sikkert krydsningspunkt, f.eks. 

krydsningshelle som ved kryds nr. 8, før krydsningen kan betegnes som sikker. 

 

Figur 24 Kryds nr. 14 – Rute E (fællessti) tilkobling på Råbrovej syd for Rytterpar-

ken. 

Rute E Rute E er dobbeltrettet fællessti i eget tracé som er belyst. Fællesstien forløber 

mellem Råbrovej og Lyngkær (boligvej). 
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Rute F Rute F er dobbeltrettet fællessti i eget tracé som er belyst, se figur 25. På noget 

af delstrækningen forløber en natursti i grusbelægning parallelt med rute F. Fæl-

lesstien forløber fra Krydsningspunkt 15 til krydsningspunkt 18 (Flodvej). 

  

Figur 25 Rute F. Foto til venstre er fællesstien i asfalt og med belysning, mens foto 

til højre er naturstien i grusbelægning, som forløber parallelt med hoved-

stien. 

Kryds nr. 15 Krydsningspunkt mellem rute E og F, se figur 26. Vigepligtafmærkning trænger 

til at blive genopfrisket. 

 

Figur 26 Kryds nr. 15 – Stikrydsning mellem fællesstierne rute E og rute F. 

Lyngkær/Rørkær Lyngkær/Rørkær er boligveje. Trafikmængden er begrænset. Rute E tilkobles 

boligvejen Lyngkær/Rørkær, hvor boligvejene er lukket med stiadgang imellem, 

se figur 27. 
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Figur 27 Foto til venstre viser rute E’s tilslutning på Lyngkær taget i vestlig retning. 

Foto til højre viser adskillelse mellem Lyngkær og Rørkær med etableret 

stiadgang. 

Kryds nr. 16 Kryds nr. 16 er boligvejen Rørkær (stikvej) tilslutning til hovedvejen Rørkær. 

Der er tale om boligveje med begrænset trafik og fine oversigtsforhold. Krydset 

vurderes ikke trafikfarligt. 

Kryds nr. 17 Rørkærs tilslutning på Flodvej. Det er et vigepligtsreguleret T-kryds, se figur 28. 

Krydset vurderes ikke trafiksikkert, da Flodvej er en bred vej med megen trafik 

og kan være svær at krydse for skoleelever selvom oversigtsforholdene fra Rør-

kær er ok. Der bør etableres et sikkert krydsningspunkt. 

 

Figur 28 Kryds nr. 17 – Rørkærs tilslutning på Flodvej. Foto er taget i nordvestlig 

retning. 

Flodvej Flodvej er en 2-sporet vej, som er en af de primære vejforbindelser i Smørum. 

Kørebanen er 8 meter bred og der er ikke anlagt cykelfaciliteter langs vejen. Der 

er 1,5 m fortov i begge vejsider i stenbelægning adskilt fra kørebanen med 

græsrabat. 

Vejen vurderes ikke trafiksikker for skolebørn. Der bør etableres cykelfaciliteter 

langs vejen minimum på strækningen fra krydset Kirkevangen/Smørumnedrevej 

(kryds nr. 19) til fællesstiens (rute A, kryds nr. 2) krydsning af Flodvej. 
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Kryds nr. 18 Ved fællesstiernes, rute F og rute G, krydsning af Flodvej ud for børneinstitutio-

nerne, er anlagt sikker krydsning i form af torontoanlæg med fodgængerfelt i 

zig-zag, se figur 29. Fodgængerfeltet trænger til at blive genopfrisket. 

  

Figur 29 Foto til venstre af fodgængerfelt, som er slidt. Foto til højre er rute F’s til-

kobling på Flodvej taget i vestlig retning. 

Kryds nr. 19 T-krydset Flodvej/Kirkevangen/Smørumnedrevej. Krydset forventes ikke benyt-

tet af skolebørn. Der er ingen sikker krydsningspunkt, se figur 30. 

  

Figur 30 Kryds nr. 19 – Smørumnedrevejs tilkobling på Flodvej/Kirkevangen i skarp 

kurve. Foto til venstre viser kurvens forløb mod sydøst ad Flodvej, mens 

foto til højre er Smørumnedrevej set mod syd. 

For bilister kommende ad Kirkevangen og som skal svinge mod Smørumnedre-

vej er der utilstrækkelig med oversigt i kurven. 

Rute G Rute G er dobbeltrettet fællessti med belysning. 

Kryds nr. 20 Det forventes ikke, at skoleelever færdes langs med Smørumnedrevej. Skole-

børn som bor vest for Smørumnedrevej kan krydse vejen sikkert i kryds nr. 20, 

hvor rute H (fællessti) tilkobles ved et bump/hævet falde, se figur 31. Vige-

pligtsafmærkning (hajtænder) på rute H skal genopfriskes. 
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Figur 31 Smørumnedrevej set mod syd ved kryds nr. 20, hvor rute H tilkobles. 

Rute H Dobbeltrettet fællessti forløbende fra Smørumnedrevej til Rendebæksvej (rute 

I), se figur 32. Der er ingen belysning langs stien, hvilket bør etableres. 

 

Figur 32 Rute H set i østlig retning. 

Rute I Rute I er Rendebæksvej, som er en meget smal og rolig boligvej uden faciliteter 

for lette trafikanter. Rute I tilkobles rute K, som forløber fra Blomsterhaven til 

Boesagerskolen. 

Rute J Rute J er dobbeltrettet fællessti, som tilkobles Smørumnedrevej i krydset med 

Kong Svends Vej. Krydset er ikke vurderet som primært krydsningspunkt, men 

er på dialogmøde med skolebestyrelsen angivet som kryds, hvor vigepligtsfor-

holdene er svære at forstå. 

Rute K Rute K er dobbeltrettet delt sti, se figur 33. Ruten forløber fra kryds nr. 23 med 

Blomsterhaven til Boesagerskolen, hvor flere af de andre stiruter tilkobles på 

rute K undervejs. 
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Figur 33 Dobbeltrettet delt sti mellem Rendebæksvej og Boesagerskolen. 

Kongeåsen Kongeåsen er en bred primær lokalvej uden faciliteter for lette trafikanter, se fi-

gur 34. På Kongeåsen tilkobles flere boligveje. Let trafik er henledt til stisystem, 

som tilkobles for enden af boligvejene. For at vejen kan betegnes som trafiksik-

ker skal der etableres stifaciliteter langs vejen. 

 

Figur 34 Kongeåsen set mod sydøst. 

Rute L Rute L er sti for enden af Kongeåsen ved Kong Svends Høj, som forløber ned til 

Kildedal Station (uden for skoledistriktet). Stien er anlagt som dobbeltrettet fæl-

lessti med belysning, se figur 35. 
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Figur 35 Fællessti forløbende fra Kongeåsen til Kildedal Station. Foto er taget i 

nordlig retning. 

Kryds nr. 21 Stien til Kildedal (rute L) tilkobles Kongeåsen i kryds nr. 21. Stien tilkobles i en 

skarp kurve på Kongeåsen, hvor der et anlagt en hævet flade. Lysningen på den 

hævet flade vurderes for lav. 

Kryds nr. 22 Rundkørsel på Blomsterhaven med krydsning af Smørumnedrevej, Kongeåsen 

og Erantishaven, se figur 36. Der er fodgængerfeltet over alle vejben, men ikke 

cykelfaciliteter. For at rundkørslen kan vurderes som sikker for skoleelever bør 

der etableres cykelbane i cirkulationsarealet. 

 

Figur 36 Kryds nr. 22 – Rundkørsel uden cykelfaciliteter. Foto er taget i sydøstlig 

retning. 

Blomsterhaven Blomsterhaven er en 2-sporet 7 m bred vej med smalle kantbaner (op til 80 cm) 

og SF-sten i kanten af kørebanen, se figur 37. 
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Figur 37 Blomsterhaven ved kryds nr. 23 (underføring af delt sti) set mod nordvest. 

Vejen kan ikke betegnes trafiksikker for skolebørn, da vejen er primær lokalvej 

jf. klassificering af kommunens vejnet og der ikke er faciliteter for gående og 

cyklister. Det formodes, at skolebørn som bor sydvest for Blomsterhaven kan 

benytte stisystemet (rute K) til Boesagerskolen. Skolebørn nordøst for Blomster-

haven bør være tilknyttet Balmoseskolen, men forventes at færdes langs Blom-

sterhaven, hvis de går på Boesagerskolen. For at vejen kan vurderes trafiksik-

ker, skal der etableres stifaciliteter langs vejen. 

Fra underføringen af rute N til Smørum Parkvej er anlagt dobbeltrettet cykelsti i 

nordlig side af vejen. 

Kryds nr. 23 Kryds nr. 23 på Blomsterhaven er stiunderføring af rute K. Skal man fra Blom-

sterhaven til stien eller omvendt er der etableret trapper pga. terrænforskel. Det 

er vanskeligt for skolebørn at komme til/fra Blomsterhaven og stianlægget med 

cykel. 

Kryds nr. 24 Kryds nr. 24 på Blomsterhaven er stiunderføring af rute N ude af niveau. Der er 

etableret ramper mellem Blomsterhaven og rute N, så gående og cyklister kan 

komme til/fra vejen og stien. Busstoppestedet Latyrushaven (Blomsterhaven) er 

placeret ved krydsningen. Krydsningen vurderes trafiksikker, da den er ude af 

niveau med vejen. Let trafik fra stien, som ønsker at fortsætte af Blomsterhaven 

mod vest, kan komme fra stien til vejen ligeledes via ramper nord for underfø-

ringen. 

Rute M Rute M er fællessti mellem Blomsterhaven ved Latyrushaven og rute K (dobbelt-

rettet delt sti). Rute M kan benyttes af let trafik fra Blomsterhaven som skal til 

Boesagerskolen, så de undgår rute N, med smalle ramper fra Blomsterhaven til 

stien. 

Rute N Rute N er dobbeltrettet delt sti. Ruten forløber fra Balsmoseskolens stisystem, 

under Blomsterhaven i kryds nr. 24 og tilkobles rute K (dobbeltrettet delt sti) 

umiddelbart før Boesagerskolen. 
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Kryds nr. 25 Kryds nr. 25 er krydsningen af Georginehaven/Astershaven med Blomsterhaven, 

se figur 38. Krydsningen benyttes af skoleelever, som færdes på rute P og rute 

O. Krydset vurderes ikke sikkert, da der ikke er noget krydsningspunkt. 

 

Figur 38 Kryds nr. 25 – Georginehaven og Astershavens tilkobling på Blomsterha-

ven. Foto er taget i vestlig retning fra Georginehaven. 

Rute O Rute O er dobbeltrettet fællessti mellem stisystem ved Balsmoseskolen og til-

kobling til Astershaven og Blomsterhaven, se figur 39. 

 

Figur 39 Fællessti (rute O) mellem stisystem til Balsmoseskolen og Astersha-

ven/Blomsterhaven. Foto er taget i sydlig retning. 

Rute P Rute P er forlængelse af rute O, hvor man fra Blomsterhaven mod syd kører ad 

Georginehaven, som fortsætter i en sti rundt om boligbebyggelse og tilkobles 
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rute K (dobbeltrettet delt sti) ud for Boesagerskolen. Fællesstien for rute P er 

ikke belyst og for at gøre stien mere tryg og sikker, anbefales det, at stien bely-

ses. 

Kryds nr. 26 Kryds nr. 26 er indkørsel til ankomstpladsen. Ankomstpladsen belyses i afsnit 

5.2.1. Figur 40 viser, at der er placeret store hvide sten med påmalet bogstaver 

langs Flodvej, hvor der står ”Boesagerskolen”. Stenene er vanskelige at er-

kende, når man kommer som bilist til skolen ad Flodvej. 

 

Figur 40 Kryds nr. 26 ved ankomstpladsens indkørsel fra Flodvej. Foto er taget i 

nordvestlig retning. 

Krydset er ikke trafiksikkert for let trafik, da der ikke er nogle krydsningsheller 

og man skal krydse Flodvej, som er kategoriseret som primær lokalvej. Som ud-

gangspunkt skal meget få skoleelever krydse Flodvej ved ankomstpladsen, hvis 

de benytter de angivne primære ruter og krydsningspunkter på figur 5. Skole-

elever fra Skebjergvej fra Ballerup vil dog ankomme af Flodvej fra Smørum 

Parkvej og skal færdes i krydset. Det drejer sig om 4 skolebørn som overflyttes 

fra Søagerskolen til Boesagerskolen og i alt 37 børn fra 0.-9. klassetrin (se evt. 

figur 1 og figur 2). Krydsningen er kun farlig, når de skal fra skole og hjem. Det 

anbefales, at skoleeleverne trækker cyklen langs nordligt fortov til kryds nr. 27, 

hvor de sikkert kan komme videre via signalregulering, stikryds og sikre kryds-

ninger. 

Smørum Parkvej Der er enkeltrettet fællesstier langs Smørum Parkvej med græsrabat og 60 

km/t, se figur 41. Vejen betegnes som sikker skolevej. 
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Figur 41 Smørum Parkvej set mod nord på strækningen mellem krydset med Flod-

vej og Skebjergvej. 

Som tidligere beskrevet er der forbud mod cyklister fra rundkørslen med Ske-

bjergvej (kryds nr. 28) og mod syd. 

Kryds nr. 27 Signalanlæg mellem Flodvej og Smørum Parkvej, se figur 42. Der er fodgænger-

felter over nordligt og vestligt vejben og blå cykelfelter over alle tre vejben. Let 

trafik skal anmelde sig, når de skal krydse Smørum Parkvej. 

De blå cykelfelter er slidt og trænger til opfriskning. Det bør overvejes, om alle 

cykelbaner skal afmærkes med blå felter, da mere end ét blåt cykelfelt reduce-

rer den sikkerhedsmæssige effekt. Yderligere bør der kigges på det nordlige felts 

overgang til Flodvej, som leder cyklister ind i græsrabat mellem kørebane og 

fortov. Der kan være tvivl om fortovet er fællessti eller fortov, da belægningen 

er i asfalt. For at undgå, at cyklister færdes videre af Flodvej på fortovet, bør 

opsættes D22-tavle ved fortovets start og cyklister bør via det blå cykelfelt ledes 

ud på kørebanen. 
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Figur 42 Kryds nr. 27 - Signalanlægget Smørum Parkvej / Flodvej set mod syd. 

Kryds nr. 28 Krydsningspunktet er rundkørslen mellem Skebjergvej og Smørum Parkvej, se 

figur 43. Der er tilbagetrukket cykelsti rundt omkring rundkørslen fra østligt til 

vestligt vejben. Det er de lette trafikanter, som har vigepligten ved krydsning af 

vejben. Krydsningspunktet vurderes trafiksikkert. 

 

Figur 43 Kryds nr. 28 – Rundkørslen Skebjergvej/Smørum Parkvej. 

Skebjergvej Fra Ballerup kommunegrænse til rundkørslen med Smørum Parkvej (kryds nr. 

28) er der anlagt enkeltrettet fællesstier og hastighedsgrænsen er 80 km/t. Da 

der er gode stifaciliteter og stierne er adskilt af græsrabat, betegnes vejen som 

sikker skolevej. 
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Figur 44 Skebjergvej mod vest ved kommunegrænsen med enkeltrettet fællesstier i 

begge vejsider. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. 

På Skebjergvej mellem kryds nr. 10 og kryds nr. 28 (Smørum Parkvej) er der 

dobbeltrettet cykelsti i nordlig side langs vejen, se figur 45. Stien er kun 1,8 m 

bred, hvor vejreglerne har som normkrav at dobbeltrettede fællesstier minimum 

skal være 2,5 m bredde. Stien langs Skebjergvej mellem kryds nr. 10 og 28 er 

ikke udpeget som primær skolerute. 

 

Figur 45 Skebjergvej set mod øst ud for kryds nr. 4. Langs nordlig side af vejen for-

løber dobbeltrettet cykelsti. Hastighedsgrænse er i byzone 60 km/t. 
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4.2 Hampelandskolen 

 

Figur 46 Forventede primære ruter og krydsningspunkter i Ølstykke skoledistrikt for 

Hampelandskolen. Tal og bogstaver forklares nedenfor. 

Henvisning af rutenummer (bogstaver) og kryds numre (tal) fremgår af figur 46. 

Tekst markeret med orange er tiltag, som bør forbedres. 

Generelt er skiltning af stiruterne ikke konsekvent ved brug af fællessti tavle 

(D27) og delt sti tavle (D26). Forkert eller mangelfuld skiltning er ikke angivet i 

analysen. Yderligere er vigepligt (hajtænder) slidt væk ved mange krydsnings-

punkter for stier. Stikrydsninger som mangler vigepligtafmærkning er ikke angi-

vet konsekvent i analysen. Herudover findes skiltning af stiruter i meget ringe 

grad. Ruteskiltning/henvisningstavler vil gøre det nemmere for alle at finde 

rundt i de mange stier i området. 

Rute A Sti mellem Stationsvej i nord og parkeringsplads til SFO ved skolen. Stien er 

dobbeltrettet fællessti med belysning, se figur 47. 



 

 

     

 34  TRAFIKALE FORHOLD VED SKOLELUKNINGER I EGEDAL KOMMUNE 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A122864/Documents/03 Project documents/Notat - Trafikale forhold ved skolelukninger i Egedal Kommune.DOCX 

 

Figur 47 Rute A – Sti til Stationsvej set i nordlig retning. 

Kryds nr. 1 Krydset er rute A (fællessti) tilkobling på SFO’s parkeringsplads til Hampeland-

skolen ved Ny Toftegårdsvej, se figur 48. Tilkoblingen til p-pladsen sker hen-

sigtsmæssigt ift. oversigt. Dog mangler der vigepligtslinje (hajtænder) ved sti-

udmundingen. Skoleelevernes videre færden til skolen er dog ikke tryg og sik-

ker, da skoleeleverne skal ind over parkeringspladsen hvor der vil være bak-

kende biler især ved ankomst om morgenen. 

  

Figur 48 Kryds nr. 1 - Rute A’s tilkobling på vejadgangen for parkeringspladsen til 

SFO. 

Det mest hensigtsmæssige vil være at føre stien nord om parkeringspladsen, så 

skoleelever slet ikke er i konflikt med bilister. En billigere løsning vil være at lave 

gennembrud i hækken mellem adgangsvejen til p-plads og stien syd om p-plads 

til SFO, se figur 49. Gennembrud i hækken skal suppleres med asfalt i græsra-

bat. 
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Figur 49 Kryds nr. 1 – markering af behov for gennembrud i hækken. 

Kryds nr. 2 Krydset er rute A (fællessti) tilkobling på Stationsvej nord for S-togs banen, se 

figur 51. Stikrydsningen vurderes sikker da oversigten er god, selvom hastig-

hedsgrænsen er 60 km/t og da trafikmængden er begrænset. Dog trænger vige-

pligtslinje (hajtænder) at blive genopfrisket, se figur 50. 

  

Figur 50 Kryds nr. 2 – Rute A’s tilkobling på Stationsvej umiddelbart efter S-togs 

banen. 

Stationsvej På Stationsvej er der skiltet med 60 km/t og trafikmængden på vejen er be-

grænset. Vejen er afmærket som 2 minus 1 vej, dog ikke på en strækning af ca. 

200 m i krydset ved tilkobling af stien. Der er ikke forvarslet om, at vejen ind-

snævres via advarselstavle A43 som krævet i vejafmærkningsbekendtgørelsen. 

  

Figur 51 Stationsvej ved rute A’s tilkobling. Foto til venstre er oversigten fra stien 

set mod nordvest og foto til højre er oversigten fra stien set mod sydøst. 

Kryds nr. 3 Kryds mellem vejadgang til SFO’s p-plads og Ny Toftegårdsvej. Krydset vurderes 

ikke trygt og sikkert, da vejadgangen er smal, oversigten for bilister er dårlig og 
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krydset sker over en dobbeltrettet delt sti, som kommer op til vejen fra syd 

(stejl rampe og dermed niveauforskel) og let trafik kan være svær at erkende. 

  

Figur 52 SFO’s p-plads tilkobles Ny Toftegårdsvej. Foto til venstre er set mod syd, 

mens foto til højre er set mod nordvest. 

Stierne på begge sider af krydset er ikke afmærket med D26 tavler omkring delt 

sti forløb. Samtidig er stiafmærkningen og bilisternes afmærkning i krydset slidt. 

Det anbefales, at der etableres ny belægning i krydset over stianlægget og at 

cyklister pålægges vigepligten frem for bilister. Alternativt bør der afmærkes 

med blåt cykelfelt over vejadgangen til p-pladsen. 

Ny Toftegårdsvej På Ny Toftegårdsvej er hastighedsgrænsen 60 km/t. Fra kryds nr. 3 med adgang 

til SFO’s p-plads og mod vest til kryds nr. 4 er der anlagt dobbeltrettet delt sti 

med belysning i nordlig side af vejen, se figur 53. Fra kryds nr. 4 og videre mod 

vest til Frederiksborgvej (kryds nr. 6) er enkeltrettet stianlæg langs begge sider 

af vejen. 

 

Figur 53 Ny Toftegårdsvej med dobbeltrettet delt sti langs nordlig side af vejen. 

Kryds nr. 4 Kryds mellem Ny Toftegårdsvej, Østervej og Carl Hansens Allé. Krydset er vige-

pligtsreguleret. Øst for krydset er anlagt fodgængerfelt over vejen i forbindelse 

med overgangen fra enkeltrettet fællessti/delt sti til dobbeltrettet delt sti i ve-

jens nordlige side, se figur 54. 
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Figur 54 Kryds nr. 4 – Ny Toftegårdsvej/Østervej/Carl Hansens Vej. 

Der mangler tavler omkring, at dobbeltrettet sti starter/slutter og erstattes af 

enkeltrettet stier i begge vejsider. Oversigten i krydset med Østervej vurderes 

fin. Det anbefales eventuelt at etablere overkørsel med gennemkørt fortov og 

cykelsti over Østervej, for at sikre at bilisterne orientere sig tilstrækkeligt og 

sænker deres hastighed. I krydset med Carl Hansens Allé er allerede etableret 

overkørsel. Overkørslen er i brosten, som ikke er optimalt ift. tilgængelighed el-

ler at cykle/gå over. Det anbefales at overkørslens belægning udskiftes til en 

jævn belægning. 

Kryds nr. 5 Signalanlæg mellem Ny Toftegårdsvej og Gammel Roskildevej. Signalanlægget 

er trafikstyret for biltrafik og med trykknap for anmeldelse af fodgængere, se fi-

gur 55. På Gammel Roskildevej er der enkeltrettede cykelstier (fællesstier) i 

begge vejsider. 
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Figur 55  Kryds nr. 5 – Signalanlæg mellem Ny Toftegårdsvej og Gammel Roskilde-

vej. Foto til venstre er taget i retning mod øst. Foto til højre er det vestlig-

ste vejben af Ny Toftegårdsvej, hvor afmærkning af cykelstien mangler, 

hvorfor cyklister kan blive klemt af biler. 

Belægningen er meget medtaget af flere forskellige lappearbejder og afmærk-

ningen er slidt. Yderligere kunne krydset trænge til at blive fejet. Der er ikke af-

mærket med cykelfelter (blå felter eller freisleben) gennem krydset, selvom der 

er cykelstier/baner frem mod krydset i alle fire vejben.  

Det anbefales at: 

› Krydset fejes 

› Der etableres nyt slidlag i krydset 

› Al afmærkning i krydset genopfriskes. 

› Der afmærkes med cykelbaner (enten blå cykelfelter eller freisleben) gen-

nem krydset for at højne cyklisters sikkerhed 

› Af cykelstier/baners start i frafarterne afmærkes, så cyklister ikke føler sig 

klemt af bilister 

› Det sikres, at alle stoplinjer trækkes 5 meter tilbage i forhold til cyklisternes 

stoplinjer. 

› At midterhelle på Ny Toftegårdsvej (vest) forlænges frem til stoplinje frem 

for spærreflade. Spærreflade kan skyldes tidligere overkørsel til Rådhus-

vænget, som nu er lukket. 

Kryds nr. 6 3-benet rundkørsel mellem Ny Toftegårdsvej og Frederiksborgvej. Der er cykel-

bane langs cirkulationsarealet og fodgængerfelt over Ny Toftegårdsvej og Frede-

riksborgvej (nord). Fodgængerfeltet over Frederiksborgvej (syd) er lukket med 

betonklodser. Det anbefales at lukningen gøres permanent, da oversigt på det 

sydøstligste hjørne er meget dårlig. Rundkørslen vurderes ellers trafiksikker. 
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I rundkørslen tilkobles rute B på Ny Toftegårdsvej mellem det sydlige og østlig-

ste vejben. 

Rute B Rute B er dobbeltrettet fællessti ind over Toftehøjskolens matrikel og bindeled 

mellem rute D ved kryds nr. 8 (stiunderføring under Frederiksborgvej) og kryds 

nr. 6 (rundkørsel ml. Ny Toftegårdsvej og Frederiksborgvej) 

Frederiksborgvej Frederiksborgvej er en 2-sporet vej. Fra Udlejrevej til Ny Toftegårdsvej er der 

ikke stifaciliteter langs vejen, men fra Ny Toftegårdsvej og til Rute D er forlø-

bende en dobbeltrettet fællessti i eget tracé i vestlig side af vejen, se figur 59. 

Fra Ny Toftegårdsvej og mod nord til Ørnebjergvej (kryds nr. 7) er der cykelba-

ner i begge vejsider og fortov i vestlig vejside. Der mangler cykelsymboler i cy-

kelbanerne. Grene fra træer langs cykelbanerne er tæt på/lavt nede over cykel-

banerne og trænger til at blive beskåret. 

Kryds nr. 7 Rundkørsel mellem Frederiksborgvej og Ørnebjergvej, se figur 56. Der er fod-

gængerfelt over alle fire vejben og cykelbane langs cirkulationsarealet, som er 

malet blå hele vejen rundt. Krydset vurderes sikkert. 

 

Figur 56 Kryds nr. 7 – Rundkørsel mellem Frederiksborgvej/Ørnebjergsvej. Foto er 

taget i østlig retning fra Ørnebjergvej. 

Ørnebjergvej mm. Ørnebjergvej, Engvej, Violvej, Solsikkevej, Valmuevej og Lavendelvej er alle bo-

ligveje med øvrige boligveje tilkoblet. Området er et større boligområde, hvor 

der er 40 km/t hastighedszone (rød zonetavle). Zoneområdet er relativ stort, 

hvorfor supplering af zonetavler bør overvejes. Der er forskellige hastigheds-

dæmpende foranstaltninger i området i form af hævede flader, bump, ve-

jindsnævringer mm., se figur 57 og figur 58. Der er fortov langs alle vejene, 

men ikke cykelfaciliteter. 
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Figur 57 Ørnebjergvej set mod vest. Bump ses i midten af billedet. 

Ørnebjergvej har smalle kantbaner på ca. 50 cm bredde og er derfor for smalle 

til cyklister. Vejen har ikke midterstribe. Kørebanen er ca. 7 m bred til kørsel i 

begge retninger. Øvrige veje er ca. 6 m brede. Det kan overvejes at etablere 

midterstribe på Ørnebjergvej eller alternativt 2 minus 1 vej for at reducere ha-

stigheden/skabe bedre forhold for cyklister. Et andet alternativ er at lave kant-

banerne 1 m brede og dermed bedre egnede til cyklister, hvormed kørebanen 

indsnævres til 6 m som vurderes tilstrækkeligt. Vejreglerne anbefaler dog, at cy-

kelbaner er 1,5 m brede. 

  

Figur 58 Foto af eksempel på vejkryds og boligvej i villakvarteret. 

Vejene i boligområdet vurderes ikke trafikfarlige. 

Rute C Let trafik fra det store villakvarter kan komme på stinettet (rute B og rute D) via 

Ryttervænget og rute C. Ved brug af stinettet kan man komme til Ny Tofte-

gårdsvej uden at skulle færdes på Frederiksborgvej (tunnel ved Toftegårdskolen, 

kryds nr. 8). 

Rute C er sti mellem Ryttervænget og rute D, sti langs Frederiksborgvej, se figur 

59. Vigepligten (hajtænder) på rute C skal genopfriskes. 
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Figur 59 Foto til venstre er stien langs Frederiksborgvej ml. kryds nr. 6 og 8 set 

mod nord. Foto til højre er rute C (Ryttervænget) tilkobling på rute D (fæl-

lessti fra Frederiksborgvej). 

 Kryds nr. 8 Krydset er stitunnel under Frederiksborgvej, så let trafik kan komme via fælles-

sti (rute D) og boligområdet ved Ørnebjergvej til området ved Toftehøjskolen 

(rute B). Se figur 60. 

  

Figur 60 Foto til venstre er stitunnel under Frederiksborgvej for rute D set mod øst. 

Foto til højre er rute D set mod nord forløbende langs Frederiksborgvej. 

Rute D Rute D er dobbeltrettet fællessti med belysning, se figur 61. 

 

Figur 61 Rute D – Dobbeltrettet fællessti set mod sydvest efter kryds nr. 8. 
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Kryds nr. 9 Kryds nr. 9 er rute D’s tilkobling på Karmstensvej. Ved krydsningspunktet ind-

snævres køresporet til én vognbane via helleanlæg med steler. Cyklister føres 

bagom vejindsnævringen via cykelbaner, se figur 62. 

 

Figur 62 Kryds nr. 9 – Rute D/Karmstensvej set mod vest. 

Karmstensvej Karmstensvej forbinder Udlejrevej med det store boligområde med Ørnebjergvej 

mm. 40 km/t zonetavler er opsat syd for Lærkevej og dækker kryds nr. 9, se fi-

gur 63. Det bør overvejes at afmærke vejen med midterlinje, der kan være med 

til at reducere bilisternes hastighed. 

 

Figur 63 Karmstensvej ved start af 40 km/t zone set mod nord. 

Udlejrevej Udlejrevej er en 2-sporet vej, som er facadeløs. På strækningen fra Uglevej til 

kryds nr. 11 (Udlejrevej til rute E/F) er der anlagt sti i sydlig side af vejen. Stien 

har ikke tavler, hvorfor det ikke fremgår, om stien er fortovsareal eller fællessti, 

se venstre foto på figur 64. 
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Figur 64 Udlejrevej og stianlæg langs vejen. Foto til venstre er den vestligste 

strækning med stianlæg i sydlig side af vejen. Foto til højre er den 

østligste del af strækningen med dobbeltrettet sti i nordlig side af vejen. 

Begge foto er taget i østlig retning. 

På Udlejrevej fra kryds nr. 11 (rute E/F) og mod øst til Gammel Roskildevej er 

anlagt dobbeltrettet sti i nordlig side af vejen, se figur 64. 

Kryds nr. 10 Vigepligtsreguleret T-kryds. Sti langs Udlejrevej i sydlig side af vejen fra vest til-

kobles via en ujævn rampe uden afmærkning, se figur 65. Krydset vurderes tra-

fikfarligt for skolebørn, da Udlejrevej er vanskelig at krydse. Som primært kryds 

til i skoledistriktet bør krydset bygges om, så let trafik trygt og sikkert kan 

krydse Udlejrevej fra stianlægget, f.eks. ved anlæg af krydsningshelle. 

 

Figur 65 T-krydset Udlejrevej/Karmstensvej set mod øst. 

Kryds nr. 11 Kryds nr. 11 er krydsningspunktet hvor sti i sydlig side af Udlejrevej ændres til 

dobbeltrettet sti i nordlig side langs Udlejrevej. Samtidig føres rute E og rute F i 

en stitunnel under Udlejrevej, se figur 66 og figur 67. Krydsningen vurderes ikke 

sikker, da der ikke er sikre krydsningspunkter omkring stisystemet langs Udlej-

revej og skiftet sker over stitunnelen for rute E/F. Der bør etableres en sikker 

overgang mellem stien i sydlig vejside og nordlig vejside langs Udlejrevej. Der 

mangler generelt skiltning (stitavler og henvisningstavler) af stiforløbet og hvor-

dan cyklister skal færdes mellem kryds nr. 9-11. 
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Figur 66 Foto til venstre viser dobbeltrettet cykelsti i nordlig side langs Udlejrevej, 

hvor stien slår et knæk bag bebyggelse og tilkobles kryds nr. 9 med Karm-

stensvej. Foto til højre er Udlejrevej set i vestlig retning øst for stitunnel-

len. 

  

Figur 67 Foto til venstre er taget over stitunnellen i vestlig retning, hvor den sydlige 

sti stopper ved sidevejen inden broen. Foto til højre er taget fra stikvejen 

langs rute E/F i nordlig retning. 

Rute E og F Rute E og F er delt sti med belysning forløbende fra rute D/kryds nr. 9 med 

Karmstensvej og under Udlejrevej og Frederikssundsvej ude af niveau, se figur 

68. 

Kryds nr.12 Rute E og F’s krydsning af Udlejrevej i stitunnel. Grundvandet står højt, hvilket 

betyder at der sker vandsamling i tunnellen og stien er mudret, se figur 68. 
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Figur 68 Rute E/F’s krydsning af Udlejrevej i stitunnel. 

Kryds nr. 13 Rundkørsel mellem Udlejrevej og Frederiksborgvej, se figur 69. Den dobbeltret-

tede cykelsti langs nordlig side af Udlejrevej forløber ligeledes nord om rund-

kørslen, hvor cyklister er pålagt vigepligten for biltrafik. Der er cykelforbud på 

Frederiksborgvej mod syd. 

  

Figur 69 Foto af rundkørslen mellem Udlejrevej og Frederiksborgvej. Foto til venstre 

er taget i sydlig retning, mens foto til højre er stianlægget gennem rund-

kørslen taget i nordøstlig retning. 

Kryds nr. 14 Krydset er mellem Udlejrevej og Gammel Roskildevej, se figur 70. Det er et T-

kryds, hvor den dobbeltrettede sti langs Udlejrevej fortsætter som sti på bro 

over Roskildevej. Krydset har knækket prioritet i en skarp kurve mellem Udlejre-

vej og Gammel Roskildevej syd. Gammel Roskildevej nord tilkobles i en overkør-

sel over den dobbeltrettede sti fra vest til øst. 
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Figur 70 Foto af kryds nr. 14 set fra Udlejrevej mod øst (venstre foto). Højre foto er 

set i vestlig retning med den dobbeltrettede sti krydsende Gammel 

Roskildevej nord til højre i billedet. 

Gammel Roskildevej Gammel Roskildevej er udpeget som primær rute mellem kryds nr. 14 (Udlejre-

vej) og kryds nr. 5 (Ny Toftegårdsvej). Der er stier i begge sider langs vejen. 

Bro over Roskildevej Stien over Roskildevej er på en bro. Stien er anlagt som fællessti. 

 

Figur 71 Fællessti over Roskildevej for enden af Udlejrevej. Foto er taget i østlig ret-

ning. 

Lillevang Broen over Roskildevej tilkobles i østlig side Lillevang. Lillevang er en lukket vej, 

hvorfor stikrydsningens tilkobling ikke vurderes farlig, se figur 72. 
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Figur 72 Foto til venstre viser Lillevang set mod øst, mens foto til højre viser stibro-

ens tilkobling på Lillevang set mod vest. 

Kryds nr. 15 Kryds nr. 15 er det 4-benet vigepligtsregulerede kryds mellem Ring Nord/Lille-

vang og Kærgårdsvej, se figur 73. I krydset er der anlagt to krydsningsheller 

som støttepunkter for lette trafikanter på hver side af sidevejene. Der er cykel-

forbud på Ring Nord i sydlig retning. Krydset vurderes ikke trafikfarligt da cykli-

ster til og fra Lillevang har vigepligt. 

Afmærkningen i krydset er dog slidt, bl.a. vigepligtslinje (hajtænder) på sideve-

jene og afstribning mellem krydsningshellerne. Afmærkning i krydset bør genop-

frisket. 

  

Figur 73 Foto til venstre er taget fra Lillevang i østlig retning mod Kærgårdsvej. 

Foto til højre er taget på det sydøstligste hjørne i retning mod nord af Ring 

Nord. 

Ring Nord Ring Nord er en 2-sporet vej uden faciliteter for lette trafikanter. Hastigheds-

grænsen er 60 km/t, se figur 74. 

Vejen vurderes trafikfarlig som skolevej grundet den høje hastighed og trafik-

mængde. Der bør anlægges cykelfaciliteter langs vejen, hvis vejen skal være 

primær rute for skoleelever kommende fra Udlejrevej via Lillevang. 
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Figur 74 Foto af Ring Nord set i nordlig retning. 

Kryds nr. 16 Rundkørsel mellem Ring Nord og Ny Toftegårdsvej, se figur 75. Der er cykelba-

ner rundt omkring cirkulationsarealet men ingen fodgængerfelter. 

  

Figur 75 Kryds nr. 16 – Rundkørsel mellem Ring Nord og Ny Toftegårdsvej. 

Ny Toftegårdsvej Ny Toftegårdsvej mellem kryds nr. 3 (indkørsel til p-plads for SFO) og Hampe-

landvej er uden fortov eller cykelsti til lette trafikanter, se figur 76. Vejen er ikke 

trafiksikker, og der bør etableres stifaciliteter eller adgang til stisystem omkring 

Ring Nord (rute K). 

 

Figur 76 Ny Toftegårdsvej mellem Ring Nord og SFO. Vejen har ikke stifaciliteter, 

hvorfor cyklister er henledt til kørebanen. Foto er taget i nordvestlig 

retning. 
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Rute G Rute G er stisystem ved Hampelandskolen og Ring Nord gennem ”stjernetegns-

kvarteret” og videre til Ølstykke Kirke i stituneller under Ring Nord og Hampe-

landvej, se figur 77. Stisystemet er anlagt som dobbeltrettet delt sti fra Hampe-

landskolen om mod syd til krydsning af rute I, mens stien er dobbeltrettet fæl-

lessti fra rute I og videre mod syd til Ølstykke Kirke. 

  

Figur 77 Foto af delt sti ved Hampelandskolen. 

Rute H Stianlæg gennem Bryggetorvet. Ved krydsning af Niels Olsens Vej er cyklisterne 

pålagt vigepligt og der er opsat bomanlæg, se figur 78. Stianlægget tilkobles sti, 

som forløber langs Frederikssundsvej og med overføring af Dronning Dagmars 

Vej. 

 

Figur 78 Rute H – stikrydsning af Niels Olsens Vej. 

Kryds nr. 17 Rute G og H’s krydsning af Københavnsvej. Krydsningen sker i en hævet flade 

med anden belægning end Københavnsvej og der er stibomme fra syd, se figur 

79. 
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Figur 79 Kryds nr. 17 -Stikrydsning af Københavnsvej. Venstre foto er set mod nord 

og højre foto er set mod øst.  

Kryds nr. 18 Rute J’s tilkobling på Kærgårdsvej. Kærgårdsvej indsnævres til et spor ved 

stikrydsningen og der er opsat stibomme ved stien. Se figur 80. 

 

Figur 80 Kryds nr. 18 – Tilkobling af rute J på Kærgårdsvej. Foto er taget i nord-

vestlig retning. 

Rute I Dobbeltrettet fællessti i eget tracé mellem rute J og rute G/H. Stiens krydsning 

af Hampelandvej sker ude af niveau i stitunnel. 

Kryds nr. 19 Stikrydsning i tunnel under Ny Toftegårdsvej. 

Rute J Dobbeltrettet fællessti fra Kærgårdsvej og gennem boligområde nordvest for Ny 

Toftegårdsvej til tilkobling af rute K. 

Rute K Rute K er dobbeltrettet fællessti fra Kærgårdsvej og gennem boligområde mod 

nord med underføring ude af niveau af Ring Nord og Ny Toftegårdsvej. 
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5 Del 3 – Trafikanalyse for bilister 

Der er stort fokus på skolebørns trafiksikkerhed og deres oplevede tryghed ved 

at færdes til og fra skole. Især om morgenen opleves det ofte utrygt for børnene 

(og forældrene), fordi der er megen trafik. Dette er ofte én blandt flere årsager 

til, at mange forældre vælger at køre deres børn til skole. 

Ved ankomstpladserne til de to skoler må det forventes, at der fremadrettet vil 

være mere pres på parkeringspladserne og mere trafik på vej- og stinettet om-

kring skolerne. Ankomstpladserne ved de to skoler er besigtiget i morgenmyl-

dretiden op til ringetid. På baggrund heraf er foreslået tiltag, der vil mindske det 

trafikale kaos på ankomstpladserne fremadrettet. Tiltagene har fokus på adskil-

lelse af trafikantgrupper (lette og hårde trafikanter og hvor man færdes) og på 

om parkeringspladserne kan indrettes mere optimalt. Tiltagene er beskrevet og 

illustreret via diagrammer/illustrationer/simple skitser. Der er ikke udarbejdet 

konkrete projekttegninger eller anlægsoverslag. 

Der analyseres ikke på, om parkeringspladser til skolerne skal udvides som kon-

sekvens af større antal skoleelever og medarbejdere. 

5.1 Adgangsveje 

Nærværende afsnit er en beskrivelse af de overordnede trafikveje, som Smørum 

og Ølstykke skoledistrikter er flankeret af. Oversigtskort over kommunens vej-

net, stinet og signalanlæg er vedlagt i Bilag D (vejnet), Bilag E (cykelstinet) og 

Bilag F (signalanlæg). 

Egedal Kommune har ingen oplysninger omkring hvor mange af eleverne som 

bliver kørt i skole i bil og hvor mange af medarbejderne der ankommer i bil. 

Den ekstra biltrafik til Boesagerskolen og Hampelandskolen vurderes ikke at 

være en belastning på det eksisterende vejnet ved ankomst af de primære ad-

gangsveje angivet i afsnit 5.1.1 og 5.1.2 nedenfor. 

5.1.1 Boesagerskolen 

Den primære ankomst til Boesagerskolen i bil sker via ankomstpladsen ud til 

Flodvej eller parkeringspladsen bag Smørum Centeret. 

De adgangsveje som bilisterne vurderes at ville anvende til og fra skolen er 

Flodvej, Smørumnedrevej, Kongeåsen, Blomsterhaven, Smørum Parkvej, Råbro-

vej og Skebjergvej for skoleelever i Smørum by. Skoleelever fra Ballerup an-

kommer via Skebjergvej, Smørum Parkvej og Flodvej. Skoleelever i bil fra Le-

døje ankommer via Smørum Parkvej og Flodvej, mens skoleelever fra Hove og 

Smørumovre forventes at ankomme via Nonnemosen, Smørum Bygade, Ske-

bjergvej, Smørum Parkvej og Flodvej. Se figur 81. 
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Figur 81 Primære adgangsveje for bilister til Boesagerskolen. 

Nonnemosen betegnes som trafikvej, fordeling land i kommunens vejklassenet. 

Smørum Bygade, Smørum Parkvej og Skebjergvej er klassificeret som sekundær 

trafikvej, mens Flodvej, Smørumnedrevej, Blomsterhaven og Kongeåsen er klas-

sificeret som primær lokalvej. Råbrovej er sekundær lokalvej. 

5.1.2 Hampelandskolen 

Den primære ankomst til Hampelandskolen i bil sker via ankomstpladsen ved 

SFO’en ud til Ny Toftegårdsvej eller ankomstpladsen på Hampelandvej. 

De adgangsveje som bilisterne vurderes at anvende til og fra skolen er Ny Tofte-

gårdsvej, Hampelandvej, Ring Nord, Frederikssundsvej, Dronning Dagmars Vej, 

Frederiksborgvej, Udlejrevej, Karmstensvej, Gammel Roskildevej, Skrædderbak-

ken og Værebrovej. Skoleelever fra Gammel Ølstykke ankommer via Dronning 

Dagmars Vej, Frederikssundsvej, Ring Nord, Ny Toftegårdsvej og Hampelandvej. 

Skoleelever fra Ølstykke Stationsby/Udlejre ankommer via Udlejrevej, Karm-

stensvej, Frederiksborgvej og Ny Toftegårdsvej, mens skoleelever fra Tangbjerg 

og Svestrup ankommer via Værebrovej, Skrædderbakken, Gammel Roskildevej 

og Ny Toftegårdsvej. Se figur 82. 
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Figur 82 Primære adgangsveje for bilister til Hampelandskolen. 

Frederikssundsvej betegnes som trafikvej, gennemfart land i kommunens 

vejklassenet. Værebrovej og Skrædderbakken betegnes som trafikvej, fordeling 

land. Udlejrevej er klassificeret som sekundær trafikvej. Frederiksborgvej, Ny 

Toftegårdsvej, Ring Nord og Dronning Dagmars Vej kategoriseres som primær 

lokalvej, mens Gammel Roskildevej, Hampelandvej og Karmstensvej er klassifi-

ceret som sekundær lokalvej. 
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5.2 Ankomstplads 

Flytning af skoleelever, specielt de mindre årgange, forventes at generere mere 

trafik på ankomstpladserne ved Boesagerskolen og Hampelandskolen om mor-

genen inden ringetid. Afsnit 5.2.1 og 5.2.2 redegør for besigtigelse af skolernes 

ankomstpladser samt forslag til tiltag, der kan mindste det trafikale kaos på an-

komstpladserne fremadrettet. 

5.2.1 Boesagerskolen 

Ankomstpladserne til Boesagerskolen, se figur 83, er besigtiget torsdag den 25. 

april 2019 kl. 7.30-8.15. Nedenfor er angivet observationer fra besigtigelsen 

med væsentligste foto som understøtning. 

 

Figur 83 Luftfoto af Boesagerskolen fra 2018. 

Ankomstpladsen benyttes til af- og påsætningspladser, korttidsparkering for for-

ældre samt langtidsparkering for medarbejdere og forældre. Pladsen er indrettet 

med vinkelret parkering med indkørsel mod øst og udkørsel mod vest på Flod-

vej, se figur 84. Pladsen er ikke inddelt med kys & kør areal, korttidsparkering 

og langtidsparkering eller pladser reserveret til medarbejdere.  
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Figur 84 Luftfoto fra 2018 af ankomstpladsen ud mod Flodvej på Boesagerskolen. 

› Skiltning af skolen ud mod Flodvej er dårlig. For udefrakommende er det 

svært at erkende, at skolens parkeringsplads er placeret umiddelbart efter 

signalanlægget med Smørum Parkvej. En tydeligere skiltning vil reducere 

trafik, som kører forgæves eller laver pludselige opbremsninger/svingma-

nøvre, da man har svært ved at se/erkende, hvor man kører ind til P-plad-

sen. 

› Flere cyklende børn kommer fra indkørslen fra Flodvej med tilhørende far-

lige situationer/konfliktpunkter med bilister. Ud fra udpegning af primære 

skoleveje og krydsningspunkter burde der være begrænset med børn, som 

ankommer fra Flodvej (kun børn fra Smørum Parkvej/Ballerup). Information 

omkring primære ruter og krydsningspunkter til skolen kan medføre, at 

færre børn ankommer ind over ankomstpladsen. 

› Børn bliver sat af i hele parkeringspladsens længde. Flest afsættes dog ved 

det midterste hul i hækken, hvor der er bomme. 

› Der blev observeret kortvarig tilbagestuvning fra signalkryds med Smørum 

Parkvej forbi indkørsel til skolen og dermed problemer ved venstresving ud 

fra parkeringspladsen. 

› Maks. 50 børn blev afleveret i bil ml. kl. 7:45-8:05 på parkeringspladsen ud 

mod Flodvej. 

› Cykelparkering er placeret langt fra indgange. 

› Kl. 7:55 var der roligt på p-pladsen med masser af ledige pladser. 

› Lidt over kl. 8 var der 37 parkerede biler + 5 der afsatte børn. Pladsen har 

en kapacitet til ca. 50 parkerede biler. 

› Midt på dagen blev der også observeret flere ledige pladser. 

› Der er oversigtsproblemer ved udkørsel fra parkeringspladsen. Fjer-

nelse/nedklipning af beplantning langs Flodvej kan hjælpe på bedre over-

sigtsforhold. 

› Det bør også klippes hæk ved indkørslen, så indkørende kan se om der er 

gående/cyklende. 

› Det anbefales, at der etableres afmærket kys & kør areal med tilhørende 

gangarealer, så afsatte skoleelever ikke skal færdes bag bakkende biler. 
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Figur 85 Foto til venstre: P-pladsen kl. 7:40 i østlig retning. I baggrunden ses en 

skoleelev løbe på løbehjul over ankomstpladsens vejadgang fra indkørslen. 

Foto til højre: P-pladsen kl. 7:55 med meget ledig kapacitet. 

  

Figur 86  Foto til venstre: Elever afsættes ud for hullerne til skolegården af forældre, 

som ikke parkerer, men holder i manøvrearealet. 

Foto til højre: P-pladsen kl. 08:05. Der er stadig ledige pladser. Pladsen er 

ikke indrettet med gangarealer og af- og påsætningspladser, hvorfor folk 

færdes på manøvrearealet og bag bakkende biler. 

 

Figur 87 Foto af udkørsel fra ankomstpladsen taget i sydlig retning. Oversigtsforhol-

dene ved udkørslen er dårlige til begge sider, hvorfor den grå bil er kørt 

helt ud på fortovet langs Flodvej for at kunne orientere sig. 
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Forslag til forbedringstiltag her og nu på ankomstpladsen er angivet på figur 88. 

 

Figur 88 Skitse med forslag til her-og-nu tiltag på ankomstpladsen mod Flodvej. 

Ankomstpladsen bag Smørum Centeret er en offentlig tilgængelig parkerings-

plads, som benyttes til af- og påsætningspladser, korttidsparkering for forældre 

samt langtidsparkering for medarbejdere og forældre til Boesagerskolen. Plad-

sen er indrettet med skråparkering med indkørsel mod syd og udkørsel mod 

nord, altså kørsel mod uret, se figur 89. Pladsen er ikke inddelt med kys & kør 

areal, korttidsparkering og langtidsparkering eller pladser reserveret til medar-

bejdere. Der er til gengæld anlagt to handicapparkeringspladser op mod den 

gennemgående fællessti tættest på stierne og skolens indgang.  

Ankomstplads bag 

Smørum Centeret 
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Figur 89 Luftfoto fra 2018 af ankomstpladsen bag Smørum Centeret ved Boesager-

skolen. Det bemærkes, at luftfoto er taget under anlægsarbejde af bebyg-

gelse nord for parkeringspladsen. Pladsen er i dag reetableret, så der er 

fire rækker parkering. 

› Pladsen har skråparkering, som ikke er tydeligt afmærket. Pladsens kapaci-

tet kan optimeres, hvis pladserne afmærkes. 

› Pladsen indeholder ikke en afmærkning der tilgodeser af- og påsætnings-

pladser til skolen. Der bør arbejdes videre med en indretning, som i højere 

grad tilgodeser skolens behov, bl.a. så man trygt/sikkert kan sætte sine 

børn af og så medarbejdere ikke benytter parkeringspladserne tættest på 

skolen. Det kan f.eks. være kys & kør areal og markering af gangbaner. 

› Pladsen mangler kys & kør areal – under besigtigelsen stoppede flere midt i 

manøvreareal for enden af pladsen og afsatte elever og blokerede for andre 

samt skabte farlige situationer. 

› Der er ikke ind- og udkørselsforbud ved pladsens to vejadgange eller ens-

retning af pladsen. Der bør arbejdes med en ensretning, når parkering sker 

som skråparkering, så tilkørselsmanøvre til pladserne tilgodeser. Samtidig 

skal ensretning bevirke, at to bilister ikke skal passere hinanden på de 

snævre manøvreveje. 

› Oversigten ved udkørsel er begrænset af beplantning, som foreslås fjer-

net/klippet ned. 

› Der er placeret to handicapparkeringspladser tættest på skolen. Pladserne 

benyttes af flere til af- og påsætning, hvorfor restriktionerne ikke overhol-

des af forældre. Det bør undersøges, om pladserne kan flyttes til et mere 

hensigtsmæssigt sted. Ved undersøgelse af, om pladserne kan flyttes, skal 

det belyses, om pladserne er tiltænkt centeret, boligbebyggelsen eller sko-

len. 

› Mellem parkeringspladsen og fællessti langs parkeringspladsen er anlagt 

plantebed. Der er i dag etableret et par gennembrud i plantebedet med as-

faltbelægning, så det er muligt at komme fra parkeringspladsen og ind på 

fællesstien. Der bør etableres flere gennembrud i plantebedet med asfaltbe-

lægning, så eleverne ikke skal færdes langs bakkende biler, men kan 

komme hurtigt ind på fællesstien. 

› For enden af parkeringspladsen mødes flere stier på kryds og tværs ud for 

skolen samt tilkobling af en ensrettet sti/vej øst for parkeringspladsen. Det 

fremgår ikke tydeligt, hvem der har vigepligt for hvem. Vigepligtsforhold for 

de forskellige stiers krydsning bør fremgå tydelig. 
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› Parkeringspladsen har tilstrækkelig kapacitet om morgenen inden ringetid 

samt midt på dagen, hvor omkring halvdelen af pladserne var anvendt. 

› Cykelparkering nordvest for skolen er mindre stativer, som ikke er fastmon-

teret. Behovet for cykelparkeringen var større end antal stativer. Der bør 

etableres flere cykelstativer ved en permanent/fast løsning. 

 

Figur 90 Parkeringspladsen bag Smørum Centeret taget i vestlig retning. Foto viser 

fællessti nord for parkeringspladsen til højre i foto og parkeringspladsen til 

venstre i foto. 

  

Figur 91 Foto til venstre: Taget i vestlig retning af den nordligste parkeringsrække. 

Til højre i foto er de to handicap p-pladser. En almindelig bil benytter den 

ene handicap p-plads.  

Foto til højre: Taget i vestlig retning af den sydligste parkeringsrække. 
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Figur 92 Foto taget fra parkeringspladsen i nordøstlig retning, hvor de tre fælles-

stier mødes inkl. ensrettet vej/sti og adgang til/fra parkeringspladsen. Der 

er ingen vigepligtafmærkning i stikrydset. 

  

Figur 93 Foto til venstre: Restriktioner på handicapparkeringspladser overholdes 

ikke og benyttes af forældre til af- og påsætning samt korttidsparkering. 

Foto til højre: Taget i vestlig retning af den nordligste parkeringsrække. 

Foto viser, at pladserne ikke er afmærket, hvilket kan reducere pladsens 

kapacitet. 
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Figur 94 Foto af nordligste del af parkeringspladsen og fællesstien taget fra Flodvej i 

østlig retning. Pladsen er ikke afmærket med ind-/udkørselsforbud, ensret-

ning etc. 

  

Figur 95 Foto til venstre: Beplantning begrænser oversigten ved den sydligste ind-

kørsel. Foto er taget i nordlig retning. 

Foto til højre: Beplantning begrænser oversigten ved den nordligste udkør-

sel. Foto er taget i sydlig retning. 
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Figur 96 Foto til venstre: Bed mellem parkeringsplads og fællessti. Der er få huller i 

plantebedet til at kunne komme fra parkeringsplads og ind på stien. 

Foto til højre: Foto af den nordligste parkeringsrække taget i vestlig ret-

ning. Foto viser, at forældre med børn må gå bag bakkende køretøjer på 

manøvrevejen. 

  

Figur 97 Foto til venstre: Taget i nordvestlig retning i svinget mellem de to parke-

ringsrækker. Arealet længst mod øst i svinget benyttes til parkering for af-

sætning af elever (grå bil) og handicapparkering benyttes (sorte biler). 

Foto til højre: Taget for enden af parkeringspladsen ved fællesstien i sydlig 

retning. Forældre parkerer/afsætter elever i svinget mellem de to parke-

ringsrækker og skaber faglige situationer, da oversigten i svinget er dårlig 

og kørsel forbi vanskeliggøres. Samtidig benyttes arealet i svinget som 

gangbane mellem den sydligste parkeringsrække og skolen. 

Forslag til forbedringstiltag her og nu på ankomstpladsen er angivet på figur 98. 
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Figur 98 Skitse med forslag til her-og-nu tiltag på ankomstpladsen bag Smørum 

Centeret. 

5.2.2 Hampelandskolen 

Ankomstpladserne til Hampelandskolen, se figur 99, er besigtiget tirsdag den 

30. april 2019 kl. 7.30-8.15. Nedenfor er angivet observationer fra besigtigelsen 

med væsentligste foto som understøtning. 

 

Figur 99 Luftfoto af Hampelandskolen fra 2018. 

Hampelandskolen 

Ring Nord 

SFO 
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Ankomstpladsen benyttes til af- og påsætningspladser, korttidsparkering for for-

ældre samt langtidsparkering for medarbejdere og forældre. Brugerne er pri-

mært de mindre klassetrin samt til SFO. Pladsen er indrettet med vinkelret par-

kering med ind- og udkørsel til Ny Toftegårdsvej, se figur 100. Pladsen er ikke 

inddelt med kys & kør areal, korttidsparkering og langtidsparkering eller pladser 

reserveret til medarbejdere. Arealet i nordsiden er grusbelagt. 

 

Figur 100 Luftfoto fra 2018 af ankomstpladsen ud mod Ny Toftegårdsvej for Hampe-

landskolen. 

› Der er en enkelt handicapplads i den sydligste række. Pladsen er placeret 

ved det gennembrud i beplantningsbæltet, hvor der er trapper, hvilket ikke 

er hensigtsmæssigt ift. kørestolsbrugere mm. Pladsen blev ikke benyttet af 

en handicapbil under besigtigelsen, men blev få gange benyttet som afsæt-

ningsplads. Det bør overvejes, om pladsen kan flyttes til den nordlige par-

keringsrække længst mod øst, så kørestolsbrugere kan benytte den brede 

rampe til SFO/skole. 

› Sti fra Stationsvej (fra nord) tilkobles i parkeringspladsen. De cyklister/gå-

ende, som kommer ad stien og skal til skolen, færdes ind over parkerings-

pladsen bag bakkende biler. Det kan skabe faglige situationer og give 

utryghed. Situationen kan undgås, hvis der etableres hul i beplantningsbe-

det mellem manøvrevej og sti langs SFO ud for stationsstiens tilkobling. Det 

kan være svært for bilister at erkende, at der er et lille barn i hullet i be-

plantningsbedet, hvorfor det anbefales at en større del af beplantningen be-

skæres/fjernes end kun lige til gennembruddet af beplantningsbedet. 

› Udkørsel fra p-plads til Ny Toftegårdsvej er meget dårlig, da vejen er smal 

(5 m), dårlige oversigtsforhold og større stigning i vejen op mod krydset. 

Der vurderes ingen umiddelbar løsning på, at vejen er smal og stigningen, 

men oversigtsforholdene kan forbedres en smule, hvis beplantning i krydset 

fjernes/klippes ned. 

› Vigepligtsforholdene i krydset mellem p-plads og Ny Toftegårdsvej er ikke 

afmærket optimalt. Afmærkningen er meget slidt, og belægningen i dårlig 

stand. Yderligere er der grus i rabathjørnerne, pga. svingende biler til/fra p-

pladsen. Det anbefales, at rabathjørner asfalteres og cyklisterne på den 

dobbeltrettede cykelsti pålægges vigepligten. Alternativt bør der afmærkes 

Ankomstplads fra 

Ny Toftegårdsvej 



 

 

     

TRAFIKALE FORHOLD VED SKOLELUKNINGER I EGEDAL KOMMUNE  65  

http://projects.cowiportal.com/ps/A122864/Documents/03 Project documents/Notat - Trafikale forhold ved skolelukninger i Egedal Kommune.DOCX  

med blåt cykelfelt over indkørslen til p-pladsen, så bilister har mere fokus 

på den dobbeltrettede stitrafik. 

› Pladsen har ingen afsætningsbane. De fleste elever følges dog ind af foræl-

dre, hvorfor det ikke vurderes nødvendigt. 

› Kapaciteten på pladsen kan optimeres, hvis pladserne afmærkes og plad-

serne i den nordlige række etableres i asfaltbelægning og afmærkes (de er i 

dag etableret i grusbelægning). 

› Pladsen fyldes godt op ved ringetid, men der er stadig en håndfuld ledige 

pladser, hvis man er villig til at holde længst væk fra indgang. 

› Cykelparkering foran SFO er et afmærket asfaltareal uden cykelstativer. Af-

mærkningen er ikke særlig tydelig og cyklerne kan nemt vælte i blæst, da 

de placeres hulter til bulter. Der bør etableres cykelstativer og areal bør op-

mærkes igen, så cykler ikke placeres på stiens gangareal. 

  

Figur 101 Foto til venstre: Taget i sydlig retning ved parkeringspladsens afslutning 

ud for SFO. Der er indkørselsforbud fra p-pladsens adgangsvej til SFO. 

Foto til højre: Parkeringspladsen i østlig retning kl. 07:45. Der er god ka-

pacitet. 

  

Figur 102 Foto til venstre: Vejen til parkeringspladsen med tilkobling til Ny Tofte-

gårdsvej taget i sydvestlig retning. Dobbeltrettet delt sti forløber langs til-

kørslen. Adgangsvejen er smal (5 m) og med fællessti langs nordvestlig 

vejside. Til venstre på foto ses beplantning i form af hæk, som adskiller 

vejen og fællesstien til SFO. 

Foto til højre: Foto taget i sydvestlig retning. Foto viser, at vejadgangen er 

anlagt med en stigning og vejen er smal, så en indkørende bil har vanske-

ligt ved at passere, når en udkørende bil holder og afventer manøvre. 
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Figur 103 Foto til venstre: Taget i sydlig retning på Ny Toftegårdsvej. Grundet dår-

lige oversigtsforhold må bilister køre helt frem til overkørslen og blokerer 

for trafik på den delte sti. 

Foto til højre: Parkeringspladsens vejadgang med tilkobling på Ny Tofte-

gårdsvej. Foto er taget i sydlig retning. Afmærkningen er slidt og der er 

grus i rabathjørnerne grundet snævre svingarealer til/fra parkeringsplad-

sen. 

  

Figur 104 Foto til venstre: Taget i nordøstlig retning i svinget på adgangsvejen til 

parkeringspladsen. Vejen er smal, svinget skarpt og hæk til adskillelse af 

fællesstien til SFO gør, at oversigten i svinget er dårligt og det er vanske-

ligt for to køretøjer at passere hinanden. 

Foto til højre: Der er stadigvæk få ledige plaser kl. 08:02. Foto er taget i 

østlig retning. 
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Figur 105 Foto til venstre: Parkeringspladsen taget i vestlig retning. Bilister som par-

kerer i den nordligste række skal krydse p-pladsen. Det vurderes ok, da 

hovedparten af elever blev fulgt ind til skolen. Pladserne i den sydligste 

række kan overvejes at blive reserveret til afsætning, hvor der etableres et 

gangareal mellem plantebed (hæk) og p-pladser, så fodgængere ikke skal 

færdes bag bakkende biler. 

Foto til højre: Sydlig parkeringsrække mod SFO. Foto illustrerer, at hvis 

pladserne afmærkes, kan kapaciteten optimeres en smule. 

   

Figur 106 Foto til venstre: Handicapparkeringspladsens afmærkning er slidt. Pladsen 

er placeret ved gennembrud i plantebed, hvor der er etableret trapper, 

hvilket ikke er hensigtsmæssigt for en gangbesværet/kørestolsbruger. 

Foto til højre: Cykelparkering foran SFO. Afmærkning af p-arealet er slidt 

og der er ingen cykelstativer, hvormed risiko for at cyklerne vælter ud på 

gangareal er større. 
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Figur 107 Foto til venstre: Fællesstien set i østlig retning mellem SFO (bygning til 

højre) og parkeringsplads (bag hæk til venstre). Belægningen er meget 

ujævn og trænger til nyt slidlag. 

Foto til højre: Taget i sydlig retning fra stationsstien. Foto illustrerer, at let 

trafik fra stien til skolen skal krydse adgangsvejen til p-plads og cykle bag 

parkerede biler, da der ikke er gennembrud i hækken og asfaltbelægning 

til fællesstien langs SFO. 

Forslag til forbedringstiltag her og nu på ankomstpladsen er angivet på figur 

109. 

 

Figur 108 Skitse med forslag til her-og-nu tiltag på ankomstpladsen fra Ny Tofte-

gårdsvej ved SFO. 

Ankomstpladsen benyttes til af- og påsætningspladser, korttidsparkering for for-

ældre samt langtidsparkering for medarbejdere og forældre. Pladsen er indrettet 

Ankomstplads fra 

Hampelandvej 
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med skråparkering med kørsel mod uret og med ind- og udkørsel tilkoblet 

samme sted på Hampelandvej, se figur 109. Pladsen er ikke inddelt med kys & 

kør areal, korttidsparkering og langtidsparkering eller pladser reserveret til med-

arbejdere. Der er etableret to handicap p-pladser i det nordvestligste hjørne 

tættest på indgang til skolen. 

 

Figur 109 Luftfoto fra 2018 af ankomstpladsen med ankomst fra Hampelandvej. 

› Ensretning af pladsen respekteres ikke – afmærkning med pile er slidt, 

hvorfor de bør etableres på ny og der bør sættes tavler op med ensretning. 

› Adgangsvejen til p-plads er smal, hvilket reducerer kapaciteten når der er 

to biler som skal passere hinanden hver sin vej. Det er dog også med til at 

holde bilisternes hastighed nede. 

› Der er dårlig oversigt ved udkørsel fra p-pladsen. Det anbefales at klippe 

hæk (naboens) og nedlægge en p-plads tættest på udkørslen. 

› Der er en farlig tilslutning af sti ved børnehus Tryllefløjten. Der er ingen 

oversigt for bilerne på Hampelandvej om der er lette trafikanter på stien. 

Det anbefales, at hækken langs med stien klippes ned/fjernes. 

› Arealet langs den nordlige ende op mod skolen anvendes som afsætnings-

plads. Arealet er ikke markeret som kys og kør bane. Det anbefales at area-

let afmærkes, for at sikre etablering af gangarealer og at arealet ikke be-

nyttes til langtidsparkering eller lignende. 

› Pladsen har tilstrækkelig kapacitet under nuværende forhold - 41 afmær-

kede inkl. handicap. Midt på dagen var der flere ledige pladser, bl.a. hele 

den vestligste række. Midt på dagen blev der observeret, at arealet mod 

nord, som om morgenen var benyttet til af- og påsætningsareal, blev be-

nyttet til langtidsparkering med vinkelret parkering af en håndfuld bilister. 
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Figur 110 Foto til venstre: P-pladsens østligste parkeringsrække kl. 07:48. Der er 

flere ledige pladser. 

Foto til højre: P-pladsens vestligste parkeringsrække kl. 07:50. Folk må 

færdes bag parkerede biler på manøvrevejen. 

   

Figur 111 Foto til venstre: Indkørsel til p-pladsen. Vejadgangen er smal og pilaf-

mærkning med ensretning er næsten helt slidt væk. 

Foto til højre: P-pladsen i vestlig retning med handicapparkering til højre i 

fotoet. Afmærkningspile med ensretning er næsten helt slidt væk. 

  

Figur 112 Foto til venstre: Bilist afsætter skoleelev i manøvrearealet ved indgang fra 

p-plads til skolen kl. 7:50, hvor der er ledig kapacitet. 

Foto til højre: Parkeringspladsen set fra syd mod nord kl. 07:50. 
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Figur 113 Hampelandvej set mod vest med skolens parkeringsplads helt fremme ved 

den grå bil. Ved færdselstavlerne i venstre side af foto tilkobles til Hampe-

landvej, hvor oversigt til/fra stien er utilstrækkelig pga. høj hæk helt ud til 

vejen. 

Forslag til forbedringstiltag her og nu på ankomstpladsen er angivet på figur 

114. 

 

Figur 114 Skitse med forslag til her-og-nu tiltag på ankomstpladsen fra Hampeland-

vej. 
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6 Fokuspunkter 

Nærværende notat omhandler analyse af de trafikale forhold i forbindelse med 

skolelukninger i Egedal Kommune. Analysen er udarbejdet på baggrund af sko-

lernes forventede antal elever efter sommerferien 2019, besigtigelse af an-

komstpladser og primære ruter og krydsningspunkter samt eksisterende sti- og 

vejnet. 

Nærværende kapitlet er en opsamling af ovenstående analyser med forslag til, 

hvad Egedal Kommune bør have fokus på (arbejde videre med) af trafikale tiltag 

i forbindelse med skolelukningerne. 

For at gøre skoleelevernes rute til skole mere tryg og sikker anbefales det at ar-

bejde videre med følgende overordnede tiltag: 

› At skolerne/forvaltningen udarbejder flyvers, hvor de primære ruter og 

krydsningspunkter ml. hjem og skole fremgår. Informationen skal under-

bygge hvilke ruter og kryds som er mest sikre at færdes på til skole og evt. 

hvilke ruter som frarådes, da de vurderes som ikke sikker skolevej. 

› At adfærd på ankomstpladserne kan forbedres ved at skolerne udarbejder 

en trafikpolitik. 

Del 2 (besigtigelse af skoleveje) har resulteret i overordnede opmærksomheds-

punkter ved Boesagerskolen og Hampelandskolen i forhold til trafikale tiltag, 

som kommunen bør arbejdere videre med, for at forbedre skoleelevernes vej 

mellem skole og hjem. Afsnit 6.1 og 6.2 er en liste over de fokusområder, hvor 

primære ruter og kryds vurderes trafikfarlige, hvilket der bør være fokus på at 

forbedre i forbindelse med skolelukningerne. Generelle tiltag såsom genopfrisk-

ning af afmærkning, beskæring af beplantning, opsætning af bomanlæg o. lign. 

indgår ikke i opsamlingen. Ligeledes indgår heller ikke tiltag til forbedring af 

skolernes ankomstpladser, da det ofte er mindre anlægstiltag/driftsopgaver, 

som er illustreret på figur 88, figur 98, figur 108 og figur 114. Opmærksomheds-

punkterne er illustreret på kort, som er vedlagt i Bilag H. 

Henvisning af rutenummer (bogstaver) og kryds numre (tal) i afsnittene neden-

for fremgår af figur 5 og figur 46 og beskrevet i afsnit 4.1 og 4.2. Tekst marke-

ret med orange de lokaliteter tiltagene omfatter. 
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6.1 Boesagerskolen 

 

Figur 115 Kort med fokuspunkter for Boesagerskolen. 
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Kryds nr. 14, rute E (fællessti beliggende syd for Rytterparken) tilkobles Råbro-

vej. Det anbefales, at der etableres et sikkert krydsningspunkt, f.eks. kryds-

ningshelle som ved kryds nr. 8, før krydsningen kan betegnes som sikker. 

Kryds nr. 17, som er Rørkærs tilslutning til Flodvej er et vigepligtsreguleret 

kryds uden krydsningspunkt. Der bør etableres et sikkert krydsningspunkt for let 

trafik. 

Der er ingen cykelfaciliteter langs Flodvej, som er en af de primære vejforbindel-

ser i Smørum. Der bør etableres cykelfaciliteter på strækningen minimum fra 

krydset Kirkevangen/Smørumnedrevej (kryds nr. 19) til fællesstiens (rute A) 

krydsning af Flodvej. 

Rute H, som er dobbeltrettet fællessti forløbende fra Smørumnedrevej til Rende-

bæksvej (rute I) har ingen belysning langs stien, hvilket bør etableres. 

Kongeåsen er en bred boligvej uden stifaciliteter langs vejen. For at vejen kan 

betegnes som trafiksikker skal der etableres stifaciliteter langs vejen. 

Rundkørsel på Blomsterhaven med krydsning af Smørumnedrevej, Kongeåsen 

og Erantishaven (kryds nr. 22) har ingen cykelfaciliteter. For at rundkørslen kan 

vurderes som sikker for skoleelever bør der etableres cykelbane i cirkulations-

arealet. 

Blomsterhaven er en 2-sporet vej med smalle kantbaner. Vejen kan ikke beteg-

nes trafiksikker for skolebørn, da der ikke er faciliteter for gående og cyklister. 

For at vejen kan vurderes trafiksikker, skal der etableres stifaciliteter langs ve-

jen. 

Kryds nr. 23 på Blomsterhaven er stiunderføring af rute K ude af niveau. Det er 

vanskeligt for skolebørn at komme til/fra Blomsterhaven og stianlægget med cy-

kel i krydsningspunktet. Der bør etables ramper. 

Krydsningen af Georginehaven/Astershaven med Blomsterhaven (kryds nr. 25). 

Krydset vurderes ikke sikkert, da der ikke er noget krydsningspunkt. 

Rute P er Georginehaven, som fortsætter af en sti rundt om boligbebyggelse og 

tilkobles rute K (dobbeltrettet delt sti) ud for Boesagerskolen. Fællesstien for 

rute P er ikke belyst og for at gøre stien mere tryg og sikker, anbefales det, at 

stien belyses. 

Kirkevangens krydsning over motortrafikvejen Tværvej vurderes meget trafik-

farlig. Den mest sikre løsning er etablering af stibro parallelt med vejbroen, hvor 

den dobbeltrettede cykelsti føres over. Alternativt bør kørsel over broen ensret-

tes med B18/B19-tavler. 
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6.2 Hampelandskolen 

 

Figur 116 Kort med fokuspunkter for Hampelandskolen. 

Signalanlægget mellem Ny Toftegårdsvej og Gammel Roskildevej trænger gene-

relt til en genopfrisk og trafikteknisk og sikkerhedsmæssig gennemgang. 

Vigepligtsreguleret T-kryds mellem Udlejrevej og Karmstensvej (kryds nr. 10). 

Krydset vurderes trafikfarligt for skolebørn, da Udlejrevej er vanskelig at krydse. 

Krydset bør ombygges, så let trafik trygt og sikkert kan krydse Udlejrevej fra 

stianlægget, f.eks. ved anlæg af krydsningshelle. 

Kryds nr. 11 er krydsningspunktet hvor sti i sydlig side af Udlejrevej ændres til 

dobbeltrettet sti i nordlig side langs Udlejrevej. Samtidig føres rute E og rute F i 

en stitunnel under Udlejrevej. Der bør etableres en sikker overgang mellem 

stien i sydlig vejside og nordlig vejside langs Udlejrevej. 

Ring Nord er 2-sporet vej uden stifaciliteter og hastighedsgrænsen er 60 km/t. 

Vejen vurderes trafikfarlig som skolevej grundet den høje hastighed og trafik-

mængde. Der bør anlægges cykelfaciliteter langs vejen, hvis vejen skal være 

primær rute for skoleelever kommende ad Udlejrevej. 

Langs Ny Toftegårdsvej (kryds nr. 3 ved indkørsel fra SFO) til Hampelandvej er 

ikke anlagt fortov eller cykelsti til lette trafikanter. Vejen er ikke trafiksikker, og 

der bør etableres stifaciliteter eller adgang til stisystem omkring Ring Nord (rute 

K). 
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Bilag A Kortbilag Skoledistrikter Smørum og Ølstykke 
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Bilag B Kortbilag Potentielle ruter til skolerne 
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Bilag C Kortbilag Forventet primære ruter og 

krydsningspunkter for gående og cyklister 
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Bilag D Kortbilag Vejnet 
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Bilag E Kortbilag Cykelstinet 
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Bilag F Kortbilag Signalanlæg 
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Bilag G Kortbilag Primære adgangsveje for bilister 
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Bilag H Kortbilag Fokuspunkter 
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