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Resume 
 

Som opfølgning på kommunens trafiksikkerhedsplan er der gennemført en trafikfaglig inspektion af 

et udsnit kommunens stinet (ca. 25 %) med fokus på funktionalitet, belægningskvalitet og evt. 

afvigelser i forhold til vejreglerne. Inspektionen har i store træk fulgt anvisningerne i ”Håndbog i 

cykelstiinspektion”1.  

 

Der er registreret 127 lokaliteter med forskellige typer af problemer og 10 udvalgte strækninger 

med akut eller snarligt behov for belægningsforbedringer. Det undersøgte udsnit af stinettet er for 

en overvejende del temmelig slidt, og giver således ikke optimal sikkerhed, fremkommelighed og 

komfort for cyklisterne. For at sikre stinettet kvalitet fremover, bør der sættes ind med en 

gennemgribende genopretning i form af nødvendige reparationer og slidlagsarbejder.  

 

Inspektionen viser dog, at Albertslund Kommune, på trods af en lang række forbedringsmuligheder, 

har et yderst velfungerende og sikkert stisystem.  

 

Der er betydelig forskel på, hvor der sker cyklistuheld, og hvor der er utryghed. En sammenligning 

mellem det separerede cykelstinet og stier langs trafikveje med blandet trafik viser, at det separate 

stinet kun har 5-10 % af de registrerede uheld. Derimod er der større andel utryghed på det 

separerede stinet.  

 

Der er kun i mindre grad sammenhæng mellem de steder, som inspektionen har udpeget som 

”farlige lokaliteter” og de steder, hvor der rent faktisk sker uheld. Det bekræfter, at 

cykelinfrastrukturen generelt er i god, og at uheld, og en betydelig del af utrygheden, derfor skyldes 

trafikantadfærden.  

 

For at råde bod på dette misforhold, kan kommunen vælge at styrke cyklist- og 

trafikundervisningen i folkeskolerne, samt støtte initiativer for forældrenes cykling sammen med 

børn. 

Desuden vil der være gode muligheder for at opnå bedre trafiksikkerhed med ny cykelplanlægning 

med enkeltrettede stier langs trafikvejene, istedet for de dobbeltrettede stier, som løbende er skyld 

i mange uheld og utryghed.   

 

Albertslund Kommune har, med det veludbyggede stinet, en unik ressource som det kan betale sig 

at investere i for at fastholde Albertslunds stærke brand som cykelkommune, og som et værdifuldt 

aktiv for ny bosætning. 

                                                
1 Håndbog i Cykelstiinspektion. Cyklistforbundet, 2010.  
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1. Indledning 
 

Som opfølgning på anbefalingen i Albertslund Kommunes Trafiksikkerhedsplan om gennemførelse 

af en stiinspektion af kommunens cykelstinet har kommunen iværksat en inspektion, som er blevet 

gennemført i uge 21 – 23, 2018. 

 

Inspektionen er gennemført efter ”Håndbog i stiinspektion”.  

Stiinspektionen har haft fokus på stier i eget trace og udvalgte stier langs trafikveje. Der har i 

mindre grad været fokus på de store trafikkryds, da disse håndteres i kommunens 

trafiksikkerhedsplan.   

 

Baggrund 

 

Albertslund Kommune har et stort og veludbygget stinet med separate stier, som ofte er ført over 

eller under krydsende trafikveje.  

 

Derfor er det muligt for alle cyklister, store som små, at bevæge sig rundt på cykel til alle vigtige 

rejsemål uden at komme i kontakt med biltrafikken.  

 

Stinettet består af trafiksikre hovedstier, der forbinder boligkvarterer med centrale rejsemål i 

kommunen og lokale stier, som leder cyklister rundt i de mange boligområder.  

 

Kommunen har en omfattende cykeltrafik, som stiller store krav til stinettets kvalitet og sikkerhed.  

 

Formål 

 

Opgavens primære formål er at gennemføre en trafikfaglig inspektion af et udsnit af kommunens 

stinet med et kritisk blik på funktionalitet, belægningskvalitet og evt. afvigelser i forhold til 

vejreglerne.  



 

2. Metodebeskrivelse 
 

 

I forbindelse med udbud af inspektionsopgaven fremlagde Albertslund Kommune en 

afgrænsning af stinettet, som skulle indgå i inspektionen. 

 

 
Figur 1 Planlagt stinet til inspektion, ca. 36 km svarende til godt 25 % af Albertslunds samlede cykelstinet på 140 km.  
Inspektionen er planlagt så der er god dækning af hovedstier med relativt meget cykeltrafik, cyklist- og knallertuhelds, 
samt utryghed. Blå er hovedstier. Orange er tilkørsel til skolerne.  



Jens Falk Trafikrådgivning. Juli 2018 

 6 

 

 

 

Fokusområder for inspektionen 

 

En gennemgang af hele cykelstinettet vil være for økonomisk omfattende, derfor 

planlægges inspektionen med god dækning af hovedstier og stier som fører til skolerne. 

Stierne er udpeget bland strækninger med relativt meget cykeltrafik, uheld og utryghed.  

Inspektion gennemgår i alt 36 km svarende til godt 25 % af Albertslunds samlede 

cykelstinet på 140 km.  

 

Albertslund Kommune ønsker, at stiinspektionen har fokus på følgende stier og 

stistrækninger: 

 

• Strækninger med uheld og utryghed iht Trafiksikkerhedsplanen.  

• Strækninger på nuværende Supercykelstier: 

                 Trippendalstien, Snebærstien, Galgebakken, Gl. Landevej 

  

• Kommende Supercykelsti ad Roskildevej gennem Albertslund 

  

• Hovedstistrækninger: 

o Tværstien vest 

o Storetorv i Hyldespjældet/Damgårdsstien 

o Sydstien/ Kanalen 

o Tilkørselsveje til alle 5 skoler; en privat lilleskole samt 4 kommunale skoler. 

(Det blev aftalt, at tilkørselsveje skulle afgrænses med en 600 meter radius 

omkring hver enkelt skole. På denne baggrund er der udlagt et primært 

skolestinet, som forbinder størstedelen af boligområderne med 

folkeskolerne og den private Albertslund Lilleskole).  

 

Inspektionen er gennemført i lyse dagtimer uden nedbør.  

 

Som led i planlægningen af stiinspektionen blev der udarbejdet et kort, som viste stinettet 

i undersøgelsen, samt uhelds og utryghedslokaliteter.   

Registrerede uheld og utryghed, samt såkaldte ”hot-spots”, hvor Albertslund Kommunes 

forvaltning har kendskab til hyppige konflikter, kan inddrages i forbindelse med 

forvaltningens efterfølgende prioritering af indsatsområder.  
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Inspektionen er gennemført efter den anbefalede fremgangsmåde i ”Håndbog i 

cykelstiinspektion” (Cyklistforbundet, 2010). Lokaliteter, hvor der registreres et problem 

kategoriseres i følgende kategorier: 

 

• Fremkommelighedsproblem  

• Farlig lokalitet  

• Problem med beplantning  

• Mangelfuld skiltning eller afstribning  

• Lokal hullet eller ujævn (under 25 m)  

• Belægningskvalitet A: Kræver snarlig udbedring  

• Belægningskvalitet B: Kræver udbedring inden for et par år. 

 

 

Siden 2010, hvor inspektionshåndbogen udkom, er der udviklet en App – Giv et praj - som 

via smartphones kan anvendes til at melde om fejl og mangler til kommunens vejafdeling. 

”Giv et praj” blev hyppigt benyttet under inspektionen.  

 

Den største del af strækningerne bestod af dobbeltrettede stier i eget trace. Den øvrige 

inspektion foregik på enkelt- og dobbeltrettede stier langs kommunale veje, og i enkelte 

større kommune- og statsvejskryds 

Skulle der være usikkerhed om lokalisering kan excel-databasen (inspektionsresultat.xlsx), 

hvor lokaliteter er stednavngivet, være en hjælp.  

 

 

Resultater i WEBGIS 

Alle inspektionsresultater er illustreret af fotos, som ved hjælp af GPS lokalisering er 

kortlagt med god præcision, og tilføjet i kommunens WEBGIS. (Punkternes placering på 

kortet i GIS svarer til fotografens placering, det vil sige nogle få meter fra motivet).   

 

 

Guide: Anvendelse af inspektionsresultater 
 

Inspektionsresultaterne er tilgængelige via forskellige digitale databaser. Afhængigt af 

behovet kan man søge og udvælge informationer de forskellige steder.   

 

• Excel: Her findes alle stamoplysninger fra hver enkelt lokalitet. Det er Lokalitets ID 

med beskrivelse af problemtype, lokalitetsbeskrivelse, kategorisering, 

løsningsforslag.   
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I Excel er det muligt at sortere efter tema og søgeord. Ligeledes er det muligt at 

udvælge de enkelte stistrækninger.  

 

• WEB GIS: Der er oprettet GIS data lag med alle undersøgelsens resultater, herunder 

kategorierne i stiinspektionen (for punkter og strækninger). Hvert enkelt punkt 

indeholder basisinformationer og foto.  

Ligeledes er uheldsdata for cykel og knallert opdateret med perioden 2014 til 

primo 2018.  

 

• Fotomapper: Fotos med unikke ID er samlet i arkiver for hver stistrækning. 

Albertslundruten (Supercykelsti) er sammensat af forskellige stier, som er samlet i 

samme arkiv.   
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3. Resultater af inspektionen 
 

Hovedindtrykket af den undersøgte del af stinettet er, at belægningen mange steder virker slidt.  
Ifølge ”Manual til tilstandsregistrering af cykelstier” (bilag 1) har hoveddelen af det undersøgte 

stinet en tilstandskarakterer på 4-5, hvilket svarer til beskrivelsen dårligt til meget dårligt),  
 
Karakteristikken for karakter 4-5 er ifølge Samkom: ”Belægninger er ujævne på grund af sætninger, 

revner og huller. Hertil kommer et stort antal asfaltreparationer. Belægninger har mange steder 

sætningsskader og nedbrudte belægninger. Der er markant tab af bindemiddel og stioverflader 

virker ru” 

 

Med karaktererne 4-5 gives en forventet restlevetid på mellem 5 og 20 % af en nyetableret sti. Det 

betyder, at en stor del af det undersøgte stinet inden for en kortere årrække bør gås efter og have 

nye slidlag.  

Det kan således også konstateres, at stinettets tilstand ikke giver optimal sikkerhed, 

fremkommelighed og komfort for cyklisterne.  

 

Inspektionen har udpeget 127 lokaliteter i de fem inspektionskategorier. Hertil kommer 10 

strækninger på i alt 6,3 km med særlig slidt belægning. Den kommende supercykelsti langs 

Roskildevej er inkluderet i de udpegede strækninger. Resultater er samlet i bilag 2.  

 

Kommunens trangfølgeplan kan evt. justeres med inputs fra stiinspektionen.  

 

Uheld og utryghed 

Der er et begrænset sammenfald mellem stiinspektionens problemlokaliteter og steder, hvor der 

sker cykeluheld. Andelen af cyklistuheld på det separerede stinet er 5 - 10 %. (Bestem ved 

gennemgang af uheldskort- og beskrivelser). 

Der er således registreret relativt få uheld på det inspicerede stinet i eget trace. Her er 

modsvarende en relativt høj andel af markeringer af utryghed.  

 

Langt de fleste uheld sker på vejnettet, hvor cykler og knallerter er blandet med motoriseret trafik. 

Uheldsdata for perioden 2011 til 2018 viser, at cyklistuheld ofte sker i kryds, særligt med 

dobbeltrettede cykelstier, og ved overkørsler som krydser cykelstien fra fx virksomheder og 

boligveje. Fx er der langs Herstedvestervej, mellem Roskildevej og Skallerne, 7 sidevejskrydsninger 

af den dobbeltrettede cykelsti. Uheldskortet for Herstedvestervej viser fx, at der siden 2011 

gennemsnitligt er sket et personskadeuheld pr. år som følge af krydsende trafik over 

dobbeltrettede cykelstier.  
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Knallertuheld adskiller sig fra cykeluheld, idet 30 - 40 % er lokaliseret på det separerede stinet, 

hvilket er paradoksalt, da knallertkørsel som hovedregel er forbudt her.   

 

3.1 Registrering af lokaliteter 

Inspektionen har udpeget 127 lokaliteter i de fem inspektionskategorier. Desuden blev appen ”Giv 

et praj” benyttet til mellem 40 og 50 registreringer af huller, skiltefejl og generende beplantning.  

 
 

Signatur i 

Webgis 

Inspektionskategori Antal Problemtype2 

 

  

1.Fremkommelighedsproblem 0 Afvigelse 

2 Fejl 

8 Anmærkning 

 

  

2.Farlig lokalitet 23 Afvigelse 

12 Fejl 

13 Anmærkning 

 

  

3.Problem med beplantning 0 Afvigelse 

0 Fejl 

4 Anmærkning 

 

  

4.Mangelfuld skiltning eller afstribning 0 Afvigelse 

9 Fejl 

38 Anmærkning 

 

  

5.Lokal hullet eller ujævn 0 Afvigelse 

18 Fejl 

0 Anmærkning 

Tabel 1 Samlet resultat af stiinspektionen, opgjort på kategorier og problemtyper 

 

                                                
2 Afvigelse 

Et problem registreres som en ”afvigelse” når det er i strid med gældende vejregler.  

Dette problem har – eller vil kunne få – væsentlige konsekvenser for fremkommeligheden og trafiksikkerheden. (eks: 

faste genstand på eller nær stien) 

Fejl 

Et problem registreres som en ”fejl”, når det er uheldigt i forhold i til eksempelvis fremkommelighed og sikkerhed, men 

dog ikke er i strid med gældende vejregler. (eks: dårlig reetablering, større huller, nedslidt vejafmærkning) 

Anmærkning 

Et problem registreres som en ”anmærkning”, når det kan give nedsat funktionalitet eller fejl i brug af vej- og stinet. 

Anmærkninger er ikke i strid med gældende vejregler, men kan erfaringsmæssigt give nedsat funktionalitet, sikkerhed 

og fremkommelighed. (eks: slidte skilte, beplantning over sti, eller unødvendig stibom). 
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Tabel 1 viser de 5 kategorier med registrering af punktmæssige problemer og antallet af 

registreringer på de forskellige typer af problemer.  

 

Inspektionen viser, at ”farlig lokalitet” og ”mangelfuld skiltning og afstribning”, begge med godt 37 

% af de registrerede problemer, udgør de hyppigste problemer på den undersøgte del af stinettet. 

Kategorien ”farlig lokalitet” tæller 48 lokaliteter, heraf 23 som afviger fra vejreglerne.  

 

Såvel ”problem med beplantning”, ”skiltning og afstribning” og ”lokal hullet eller ujævn” udgør 

antalsmæssigt mindre dele af problemerne, men i disse kategorier er et betydeligt antal også blevet 

rapporteret under inspektionen via ”Giv et praj”.  

 

Figur 2 viser lokalisering af de registrerede lokaliteter med forskellige typer af problemer.  

 

 
Figur 2.  Langs den inspicerede del af stinettet er der 127 punktregistreringer af afvigelser, fejl og anmærkninger inden for de fem 
inspektionskategorier.  Alle punkter med fotos findes i Albertslunds kommunes WEBGIS. 

  

 

  

Signaturforklaring
Hovedsti strækning

Tilkørsel til skole

Længere ujævn belægning

Fremkommelighedsproblem

Farlig lokalitet

Problem med beplantning

Mangelfuld skiltning og afstribning

Hullet eller ujævn belægning under 25 m
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3.3 Registrering af strækninger 

 

Belægningerne på den inspicerede del af stinettet bærer præg af at være slidt, med mange 

småhuller, tværs- og langsgående sprækker, ru overflade med manglende bindemiddel, ujævne 

kanter, huller og mange reparationer 

 

En udbedring af de mange vedligeholdelsesparate stier vil medføre en ekstraordinær stor udgift for 

kommunen. Derfor begrænses indsatsen til 10 strækninger, med behov for meget snarlig udbedring 

(belægningskvalitet A) eller behov for udbedring inden for ca. 2 år (belægningskvalitet B) - med 

fokus på skoler og supercykelstier (nuværende og kommende).  

 

 

 

Figur 3 Cykelstinettet i Albertslund Kommune er mange steder meget slidt. På kortet vises en anbefaling af stistrækninger, hvor der i 
første omgang kan prioriteres at udlægge nye slidlag og udbedring af ujævne kanter, mv.  

 

Af det undersøgte stinet findes stedvist dele af, eller hele stistrækninger, som har almindeligt eller 

højt niveau (jf. bilag 1 – stiklassifikation) med få skader og jævn og intakt belægning.  

 

Det gælder: 

En mindre del af Damgårdsstien. En del af Tværstien. En del af Herstedvesterstien. En mindre del af 

Holsbjergstien, nord for Roskildevej. Stort set hele stistrækningen mellem Damgårdssti og 

Holsbjergvej/ Holsbjergstien.  
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4.3 Eksempler på lokaliteter og typiske problemer  
 

 

For de fem kategorier vises her nogle typiske eksempler på problemer. Den samlede registrering 

findes i bilag 2.  

 

 

A: Fremkommelighed 

Forhold med betydning for fremkommelighed, fx dårlige op- og nedkørsler, overflødige eller 

uheldigt placerede bom-anlæg, samt manglende eller dårligt udformede støtteheller, dårlig 

vejafvanding og ujævn overflade.  

  
Eksempler fra Albertslund på nedsat fremkommelighed. Grønningestien: En række utidssvarende 

brostensrumlefelter, tilsyneladende uden virkning og mere til gene. Stadionstien: Et dæksel med 

høje kanter til gene for sikkerhed og fremkommelighed.  
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B: Farlig Lokalitet 

 

  

Denne kategori vedrører fejl og mangler, som øger uheldsrisikoen for cyklister, fx en rist, der 

vender forkert, særligt store huller, dårlig oversigt og faste genstande for tæt på cykelstien.  

Eksempler på farlige lokaliteter. Damgårdsstien:  Faste genstande for tæt på cykelsti. Roskildevej: 

Overkørsel uden markering af vigepligt eller opmærksomhed på cyklister.    

 

 

C: Beplantning 

 

  

Eksempler på problem, som følge af beplantning. Snebærstien (billede Sne4). Vigepligtstavle er 

skjult. Snebærstien (Sne5). Oversigt ved møde med Supercykelsti. 
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D: Problem med mangelfuld skiltning og afstribning 

 

  
Eksempler på problem med skiltning og afmærkning. Herstedvesterstien (Billede hv1) : 

Midterlinje slidt, skjult og delvis dækket af reparation.  Tværstien (billede Tv12). Ikke 

overensstemmelse mellem påbudstavle for færdsel cyklist/fodgænger og afstribning.  

 

E: Lokal hullet eller ujævn 

 

  
Eksempler på problem med lokalt hullet og ujævn sti. Gl Landevejssti ved Blomsterkrogen (Billede 

S12) : Trippendalstien ved Hirsehusene (billede S14).   



Jens Falk Trafikrådgivning. Juli 2018 

 16 

 

4. Handlingsplan 

Prioritering 

Efter samråd med kommunens forvaltning anbefales det at prioritere indsatsen for stinettet efter 

princippet ”farlige lokaliteter først”.  For nogle få af de farlige lokaliteter er der også konstateret 

uheld og utryghed. (Dette fremgår af projektlisten, bilag 2).  

Den bagvedliggende dataregistrering gør det muligt at sortere resultater fra inspektionen efter 

behov – og evt. på tværs af kategorier. Det kan med fordel udnyttes, hvis der skal laves en samlet 

indsats, fx for afstribning og skilte på vej og sti. Så kan der sammensættes en ”pakke” til 

gennemførelse, med mulighed for god og effektiv ressourceudnyttelse.   

 

Der er også muligt at sortere efter hhv. drifts- og anlægsopgaver i det tilfælde, at der ønskes 

budgettering af mindre eller større anlægsopgaver.  

 

 

4.1 Eksempler på temaer til handlingsplan 
 

Som grundlag for at kunne omsætte de mange registrerede problemer til konkret handling foreslås 

en række temaer, som kommunen kan vælge. Første tema omhandler de farlige lokaliteter, som har 

første prioritet.  

 

Tema 1: Færre farlige lokaliteter - bedre cykelsikkerhed og skoleveje 

 

Der er blevet udpeget 58 ”farlige lokaliteter”.  En stor del af de farlige lokaliteter er klassificerede 

som ”afvigelser”, hvilket betyder, at trafikarealerne ikke overholder vejreglerne og dermed 

begrænser trafiksikkerheden.  

 

Eksempler på farlige lokaliteter og tiltag i Albertslund:   

 

1) Faste genstande, som er mindre end de krævede 30 cm fra cykelsti-kanten.  

Genstande fjernes eller der afstribes med kantafmærkning og/ eller refleks.  

 

2) Snævre tunneller med, eller ved, sving.  

Der afstribes med fuldt optrukken midterlinje, og pile med retningsvisning gennem tunneller for 

cyklerne.  
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3) Ringe oversigtsforhold i kryds på grund af beplantning 

Beplantning skæres væk, eller reduceres i højden. 

 

4) Mangelfuld afmærkning af vigepligt og synliggørelse af cyklister ved sideveje og indkørsler.  

Afstemt med lokale forhold og trafikmængder sikres krydsninger af cykelstien bedst muligt, eller 

der anlægges overkørsler.  

 

Blandt de farlige lokaliteter vil flere steder kunne udbedres via driften med forholdsvis begrænset 

økonomisk indsats.  

 

Tema 2: Belægning, fremkommelighed og komfort 

Dette tema rummer udlægning af slidlag, som skal udbedre slitage på stinettet og samtidig forbedre 

fremkommeligheden, fx fjernelse af brostensrumlefelter i stikryds. som er om uegnede og hæmmer 

fremkommeligheden og komforten.   

 

Tema 3: Beplantning og synlige skilte  

Regulering af beplantning så skilte bliver synlige igen.  

 

Tema 4: Skilteindsats  

Der er brug for udskiftning af et større antal af kommunens primære skilte, som angiver stinavne, 

og vejvisning til centrale og vigtige rejsemål, station, mv.  Flere skilte har været udsat for graffiti, 

eller er blot blevet utydelige gennem årene. Disse kan vælges ud fra inspektionsdata.   

 

Tema 5: Supercykelstitema – Roskildevej 

Sikkerhed og fremkommelighed. Bedre belægning. Fremrykning af busstop. Prioritering af cyklister i 

kryds, skiltning, og belægning af ny supercykelsti på Roskildevej. (skal der afsættes budget til 

cyklistservice (fx vand, pumpe, fodhviler og værktøj)  
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5. Generelle anbefalinger 
 

Albertslund Kommune har et stort og veludbygget stinet, som på fortrinlig vis giver et stort og bredt 

udsnit af kommunens borgere en god mobilitet til hverdags og fritids formål. Cyklister, både børn 

og voksne, kan cykle til alle vigtige rejsemål. Stinettet er ofte ført under krydsende trafikveje og det 

er muligt at bevæge sig rundt på cykel, stort set uden at komme i kontakt med biltrafikken.  

 

Under inspektionen er der, foruden punkt- og strækningsobservationer, gjort en række generelle 

betragtninger om cykelinfrastrukturen og cyklistadfærd, samt om værdien af selve cyklismen for 

Albertslund Kommune.  

 

De generelle anbefalinger udspringer af inspektionsresultaterne fra godt 25 % af stinettet, men 

vurderes at være gældende generelt for hele stinettet i kommunen.  

 

 

Faste genstande 

  

Under inspektionen er der lagt vægt på at notere alle såkaldte ”faste genstande”. Her er tale om 

genstande, som er placeret på, eller nær cykelstien, og således ikke overholder vejreglens 

afstandskrav på 30 cm. Det kan være skilte- og lysmaster, bomme og andet byrumsinventar. Faste 

genstande kan virke tilforladelige og ubetydelige når de betragtes på en klar og lys dag, men man 

skal forestille sig samme steder i mørke og på tidspunkter med nedsat sigtbarhed eller skarpt 

generende sollys. Her er risikoen for påkørsel større og uheldsrisikoen forøget.  

 

Der anbefales en sammenhængende indsats med afmærkning og synliggørelse af faste genstande, 

da det for relativt små midler hurtigt kan være med til at forhindre at cyklister udsættes for fatale 

eneuheld. Projektlisten indeholder forslag til afmærkning på hver enkelt lokalitet.  
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Skiltning og afmærkning  

 

Der er udbredt uoverensstemmelse mellem skiltningen og afmærkningen af fælles- og delte stier. 

Desuden er udbredt mangel af skiltning for dobbeltrettet cykeltrafik på stier med både fodgængere 

og cyklister, som færdes dobbeltrettet.   

 

I forbindelse med udlægning af nye belægninger bør man samtidig sikre sig, at der er sammenhæng 

mellem valg af færdselsmåde på stien (delt eller fælles) og skiltning, herunder undertavle for 

dobbeltrettet cykeltrafik.  

 

Anbefalingen til Albertslund Kommune er at opdatere den gode men også slidte afmærkning af 

vigepligtsforhold, samt løbende at sikre gode oversigtsforhold i T-kryds, særligt hvor cyklister 

ankommer til krydset gennem tunnel med konstruktion direkte til primærstien.  

 

 

Trafikpolitik, adfærd og kampagner 

 

Når man ser bort fra stedvise fejl og mangler kan stinettet betragtes som godt og sikkert. Uheld og 

utryghed, skyldes således i mindre grad cykelinfrastrukturen, og måske i højere grad cyklisternes 

adfærd. Iagttagelser af trafikadfærden langs det undersøgte stinet viser, at cyklisternes adfærd øger 

risikoen for uheld, og skaber utryghed for andre cyklister og gående. Blandt de hyppigste visuelle 

registreringer er unge cyklister, som ikke orienterer sig ved stikryds, og voksne hurtigt kørende 

cyklister, som ikke afpasser farten til forholdene.  

 

Det er vanskeligt at opnå sikker og tryg trafik gennem drift og anlæg alene. Der bør også fokuseres 

på at styrke trafikanternes viden om færdselsregler og god cykeladfærd med kampagner, 

undervisning og træning. Her er skolerne og familierne naturligvis helt centrale for en effektiv og 

fokuseret indsats.  

 

Albertslund Kommune bør øge fokus på cyklistadfærd i kommunens trafikpolitik og skabe det 

nødvendige grundlag og ressourcer, så det bliver muligt at forbedre adfærden gennem læring og 

træning.  
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Forslag til fokusområder  

 

• Alle børn skal besøge og lave cykeløvelser på legeteket.  

• Der afsættes tid/ timer i undervisningsplanen til cykelundervisning, og dette skal gentages i 

ind-, mellem- og udskoling, med de forskellige udfordringer der hører til de forskellige 

aldersgrupper.  

Ældre elever kan være med til at lære de yngre om cykling. (evt. koblet til 

færdselsundevisning).  

 

• Der gennemføres kampagne med fokus på at forældre skal cykle sammen med børn.  

 

• Der skal stadig gennemføres cykelprøve. (3. og 6. klasse) 

 

 

”På klokke med Albertslund”  

 

Rigtig mange cyklister benytter klokken og giver et lille klimt i forbindelse med krydsning på steder 

med risiko for sammenstød med andre cyklister og fodgængere. Det er en god adfærd på steder 

med snævre pladsforhold og ringe oversigtsforhold. Denne adfærd kan understøttes yderligere 

med kampagneindsats med henblik på god klokkeskik. 
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De dobbeltrettede stier  

 

De dobbeltrettede cykelstier langs trafikveje i Albertslund er en torn i øjet for sikkerheden og for 

cyklingens image, og skaber stor utryghed. Der er brug for nye enkeltrettede stier flere steder i 

kommunen, fx langs Herstedvestervej og Herstedøstervej.  

 

Dobbeltrettede cykelstier i byzone, med krydsende trafik, er evindeligt anledning til cyklistuheld. 

Uheldskortet for Herstedvestervej viser fx, at der de seneste 8 år gennemsnitligt er sket et 

personskadeuheld pr. år, heraf flere som følge af krydsende trafik over dobbeltrettede cykelstier.  

Den danske trafikkultur rummer ikke den nødvendige opmærksomhed på, at der nogle steder kan 

komme cyklister fra to retninger på samme side i et kryds.  

 

 
 

Det anbefales at opdatere cykel- eller trafiksikkerhedsplanlægningen med ny cykelinfrastruktur - 

enkeltrettede stier i stedet for dobbeltrettede – for at forbedre sikkerheden for cyklisterne langs 

trafikvejene.   

 

Det vurderes, at kommunen, i kraft af øget trafiksikkerhed på relativ kort sigt kan opnå besparelser 

på sundhedsudgifterne, som følge af færre personskadeuheld.  
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Mere sikre af krydsninger og overkørsler  

 

Inspektionen af et udpluk af stinettet i Albertslund Kommune viser et større antal ”farlige 

lokaliteter”, ca. 20 i alt, i form af krydsninger med sideveje og udkørsler fra private ejendomme, 

uden tydelig markering af vigepligten, dæmpning af hastigheden af den krydsende trafik, eller 

tydelige opmærksomhed på cyklister. 

 

Der sker løbende uheld ved krydsninger, og derfor er der et stort potentiale for at øge sikkerhed og 

tryghed ved at styrke overkørsler ved indkørsler og lokale sideveje.   

 

Der foreslås en strategi for forbedring af overkørsler. Første skridt kan være en udvælgelse af 

indsatsområder (fx erhvervsområde). Derpå kan der vælges overkørsels klasse. Se tabel 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der foreslås det viste koncept i tabel 2, bestående af to klasser af overkørsler med vejledende 

minimumskrav. Hver enkelt klasse viser ambitionen det enkelte sted, afstemt med den enkelte 

lokalitets karakteristika (trafikmængde- og art og infrastruktur).  

 

Overkørselskonceptet kan lette planlægning og evt. udbud af anlæg af overkørsler, hvor der skal 

trafiksikres ved et større antal overkørsler (fx de mange langs Roholmvej). Strategien kan dermed 

være en huskeliste, som kan bidrage til mest mulig sikkerhed og tryghed for pengene. 

 

 

 

Minimumskrav  

Funktionsmæssigt og 

juridisk 

Overkørsel klasse A  

 

Overkørsel klasse B  

 

Vigepligtstavle   

Vigelinje (hajtænder)  X 

Brostens/flise bånd X X 

Gennemført fortov X  

Gennemført cykelsti X  

Cykelsymbol  X 

Blåt cykelfelt   

Punkteret 30 cm 

kantlinje mellem 

kørespor (evt. rabat) og 

cykelsti 

X X 

Tabel 2 Forslag med standardiserede minimumskrav til overkørsler, delt i to klasser. Strategien anvendes i forbindelse med 
etablering og opgradering af overkørsler til sideveje og tilkørsler til parkering, ejendomme og grunde, tankstationer, mv. 
Der henvises i øvrigt til regelsamlingen (Vejkryds i byer - Vejdirektoratet). 
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Eksempler på overkørsler 

 

Der er mange variationsmuligheder af overkørsler. Herunder findes to udvalgte eksempler på 

anlæg. 

 

 
Klasse A overkørsel. Gennemført cykelsti og fortov.  

Til lokaliteter med forholdsvis meget cykeltrafik, og evt. mange fodgængere. Prioriterer cyklister og 

fodgængere.  

 

 

 
Eksempel på klasse B overkørsel.  

Overkørsel klasse B: Til lokaliteter med relativt få cyklister og fodgængere, men behov for bedre 

sikkerhed. Cyklisterne prioriteres.  
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Branding og bosætningsstrategi 

 

Cyklingen er helt afgørende og unik for Albertslunds daglige funktion som by og kommune. Der 

cykles konstant på kommunens stinet, hvor trafikken i omfang ofte kan minde om biltrafikken på 

det omkringliggende vejnet.  

 

Trafiksikkerhed er en meget vigtig parameter for bosættelse, og det unikke stinet gør derfor 

Alberslund til en meget attraktiv kommune for børnefamilier. Stinettet giver sikkerhed og tryghed 

for lette trafikanter, er et stærkt kort, hvis kommunen ønsker flere tilflyttere.     

 

Det helt afgørende og unikke er, at børn kan cykle på egen hånd fra en meget tidlig alder. Udover 

den øvelse og udvikling det giver børnene i at mestre deres eget liv og færdsel i området, giver det 

også stor værdi for forældrene, som bliver mindre pressede i hverdagen, fordi børn kan cykle på 

egen hånd i en tidligere alder. 

 

Albertslund Kommune kan tiltrække nye og flere borgere ved at vise kommunen frem fra ”sti-siden” 

som en strategi i forbindelse med ny byudvikling eller fortætning. Oplevelsen af den helt 

integrerede by- og trafikplanlægning, som har en helt særlig kvalitet, vil være meget attraktiv i en 

tid, hvor biltrafikken vokser stærkt på vejene, og for de familier, som evt. ikke ønsker bilejerskab.   

  

Kommunen kan invitere til guidede rundture for potentielle tilflyttere, og ejendomsmæglere kan 

motiveres til at tage cyklen sammen med kunder ved fremvisning. Derved opnås også, at de 

besøgende bliver ambassadører og kan viderebringe gode oplevelser i Albertslund kommune til 

andre interesserede.    

 

Knallerkørsel 

 

Knallertkørsel er en udfordring i mange kommuner. Albertslund Kommune er ingen undtagelse. Der 

sker relativt mange uheld med knallerter, også flere steder på det separerede stinet, hvor 

knallertkørsel er forbudt.  

 

Albertslund Kommune bør overveje en fokuseret indsats, der bør kunne baseres på best-practice og 

erfaringer fra andre kommuner. 
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Bilag 1 – Manual til tilstandsregistrering af cykelstier 
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Bilag 2 – Samlet projektkatalog 
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A: Fremkommelighedsproblem 
ID Lokalitet Udstrækning Problem Problemtype Forslag til 

tiltag 
Kategorisering Uheld Utryghed Cyklist 

antal 
Løsningsforslag 

SC7B Trippendalsstien x Stadionsti - Supercykelsti bør 
gennemføres 

Fremkommelighed Driftstiltag anmærkning 
   

Gennemførelse af 
cykelsti, så det er 
fodgængere der skal 
vige 

DAM2 Damgårdsstien  - 3-4 cm 
kantopspring 

Fremkommelighed Driftstiltag anmærkning 
   

Afløbsrist løftes 

DAM5 Damgårdsstien  x Ulfbuen 
 

Samling af broen 
ved metalskinner 
har 3 cm kant 

Fremkommelighed Driftstiltag anmærkning 
   

Samles med bitum i 
sprække 

DAM8 Damgårdsstien x 
Kærgårdsstien 

 
Cykelsti skal 
krydse fortov 
henover kant.  

Fremkommelighed Mindre 
anlæg 

Fejl 
   

Cykelsti føres 
igennem fortov*** 

STAD2 stadionstien 
 

Brønddæksel 
giver 2-3 kant 

Fremkommelighed driftstiltag Fejl 
   

Kant udlignes med 
asfalt 

STAD6 stadionstien x tværstien 
 

Shunt opstået ved 
slid af græs 

Fremkommelighed mindre 
anlæg 

andet 
   

Shunt kan befæstes, 
så højresvingende 
kan flette ind på 
Tværstien. Det vil 
mindske konflikten i 
krydset, og forbedre 
fremkommeligheden 

GR4 Rumlefelt på Grønningstien 
 

Rumlefeltet har 
ingen effekt på 
sikkerhed, 
tværimod.  

Fremkommelighed Mindre 
anlæg 

anmærkning 
   

Brostensrumlefelt 
annulleres, og der 
asfatlteres i stedet. 
Højtænder på 
udkørsel fra lokalsti 

GR5 Rumlefelt på Grønningstien x 
veststien 

 
Rumlefeltet har 
ingen effekt på 
sikkerhed, 
tværimod.  

Fremkommelighed Mindre 
anlæg 

anmærkning 
   

Brostensrumlefelt 
annulleres, og der 
asfatlteres i stedet. 
Højtænder på 
udkørsel fra lokalsti 

GR6 Rumlefelt på Grønningstien x 
veststien 

 
Rumlefeltet har 
ingen effekt på 
sikkerhed, 
tværimod.  

fremkommelighed mindre 
anlæg 

anmærkning 
   

brostensrumlefelt 
annulleres, og der 
asfatlteres i stedet. 
Højtænder fornyes 
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på udkørsel fra 
lokalsti 

Rv1 Roskildevej nær kryds ved 
Herstedvestervej/Vridsløsevej 

 
Ikke optimal 
fremkommelighed 
for cyklister på 
supercykelsti.  

Fremkommelighed Større 
anlæg 

anmærkning 
   

Der anlægges 
busperron på min. 2 
m. og forlægning af 
cykelsti-fortov på en 
kort strækning. (evt. 
mindre flytning af 
buslæskur) 

Rv11  Roholmsvej x Roskildevej 
 

Ikke optimalt 
forhold mellem 
grønt til cyklister 
og bil. Skifter 
samtidig.  

Fremkommelighed  driftstiltag anmærkning 
   

Stopstreg for bilister 
justeres/ eller 
cyklister gives grønt 
før biler 
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B: Farlige lokaliteter 
 

ID Lokalitet 
 

Udstrækning Problem Problemtype Forslag til tiltag Kategorisering Uheld Utryghed Cyklist 
antal 

Løsningsforslag 

SC8 Trippendalsstien x 
Risbystien 

- Faste genstande 
(3 master) i 
stikryds.  

Farlig 
lokalitet 

Driftstiltag Afvigelse 
   

Master markeres med 
tydelige refleks + 
kantafmærkning (30 cm 
afstand) 

SC12 Trippendalsstien x 
Kærmosevej 

- Højresving lige 
efter udkørsel af 
viadukt øger risiko 
for kollistion med 
modkørende 

Farlig 
lokalitet 

Driftstiltag anmærkning 
 

1 
 

Markering af bane med pil 
ud af viadukt 

SC13 Trippendalsstien  - Lukket byrum 
skaber utryghed 

Farlig 
lokalitet 

Mindre anlæg fejl 
   

Stedvis trappe som giver 
mulighed for at søge væk 
fra stien 

SC23 Fabriksparken 
Busstop 

 
Fast genstand Farlig 

lokalitet 
driftstiltag Afvigelse 

   
Afmærkning med kantlinje 

SC24 Fabriksparken 
Busstop 

 
Fast genstand Farlig 

lokalitet 
driftstiltag AFvigelse 

   
Afmærkning med kantlinje 

DAM3 Damgårdsstien x 
Birkelundsstien 

 
Lygtemaster for 
tæt på sti 

Farlig 
lokalitet 

Driftstiltag Afvigelse 
   

Kantafmærkning af sti, 
med 30 cm afstand 

DAM7 Damgårdsstien  
 

Stolpeportal står 
for tæt ved 
cykelstien i begge 
sider 

Farlig 
lokalitet 

driftstiltag Afvigelse 
 

1 
 

Der påføres 
kantafmærkning, så der er 
30 cm til faste genstande + 
refleks på stolper 

DAM9 Damgårdsstien  x 
Birkelundsstien 

 
Ved højresving fra 
Damgårdsstien, 
ringe oversigt 

Farlig 
lokalitet 

driftstiltag anmærkning 
   

Bedre oversigt med 
tilbageskæring af 
vegetation, samt fuld 
optrukken 
højresvingsbane med pil 
for kørselsretning 
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DAM10 Damgårdsstien  x 
Herstedvesterstien 

 
Bomanlæg udgør 
en 
sikkerhedsrisiko, 
særlig i mørke 

Farlig 
lokalitet 

driftstiltag AFvigelse 
   

Enten skal bomme 
afmærkes med reflekser 
og kantafmærkning, eller 
fjernes, hvis de evt. ikke 
anvendes længere 

STAD1 Stadionstien x 
Grønningstien 

 
Faste genstande 
(1 mast) i stikryds.  

Farlig 
lokalitet 

driftstiltag/ 
mindre anlæg 

afvigelse 
   

Mast flyttes til 30 cm fra 
stikant (h eller v side) 

ALDI Cykelparkering 
nær Aldi i 
Egelundcenter 

 
2 stk betonklodser 
(1 er tiltet). Disse 
giver ingen 
mening, og yderst 
kan skade cyklist 

farlig 
lokalitet 

driftstiltag anmærkning 
 

1 
 

Yderste klods placeres et 
bedre sted eller fjernes,  

Rv4 Roskildevej 251. 
Overkørsel til P 
Christensen og 
Wittrup Hotel  

 
Vigepligt ikke 
tydelig nok. 
Derved alvorlig 
risiko for 
cykeluheld ved 
ind- og udkørsel 

farlig 
lokalitet 

mindre anlæg fejl 
   

Overkørsel, klasse  B  

Rv5 Roskildevej 249 
Overkørsel til 
Honda og Citroen   

 
Roskildevej 249 
usikker overkørsel 
og ringe oversigt 
pga pylon ved 
Honda og Citroen 
.  

farlig 
lokalitet 

mindre anlæg fejl 
   

Overkørsel Klasse B  

Rv6 Roskildevej midt 
mellem 
Vridsløsevej og 
Enighedsvej på 
sydsiden af 
Roskildevej 

 
Gittermast for tæt 
på cykelsti. Kort 
indsnævring af 
cykelsti 

farlig 
lokalitet 

driftstiltag afvigelse 
   

Der afstibes med kantlinje, 
så der er 0,3 m til 
gittermast. Gittermast 
afmærkes med refleks.  
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Rv7 Roskildevej 157 
Overkørsel til G4S    

 
Vigepligt ikke 
tydelig nok, da her 
er alvorlig risiko 
for cykeluheld ved 
ind- og udkørsel 

farlig 
lokalitet 

mindre anlæg anmærkning 1 
knallert 

1 
 

 Overkørsel klasse B 

Rv8 Roskilde 149 
 

Vigepligt ikke 
tydelig nok, da her 
er alvorlig risiko 
for cykeluheld ved 
ind- og udkørsel 

farlig 
lokalitet 

driftstiltag anmærkning 
   

Overkørsel klasse B 

Rv9 Roskilde 145 
 

Vigepligt ikke 
tydelig nok, da her 
er alvorlig risiko 
for cykeluheld ved 
ind- og udkørsel 

farlig 
lokalitet 

driftstiltag anmærkning 
   

Overkørsel klasse B 

RO3 Lokal stis 
tilslutning til 
Roholmssti 

 
Bom mangler 
reflekser 

Farlig 
lokalitet 

driftstiltag afvigelse 
   

Der påføres tydelige 
reflekser synlige fra begge 
sider.  

RO5 Roholmsti ved 
Teglmosevej - 
Skriverhusene. 

 
Risiko for 
sammenstød i 
smal viadukt 

farlig 
lokalitet 

driftstiltag anmærkning 
 

1 
 

Der afmærkes for 2 
færdselsretninger med 
fuldt optrukken 10 cm 
midterlinje og pil for 
trafikretning i hver cykel 
"kørebane" 

RO7 Roholmsti ved 
Teglmosevej - 
Skriverhusene. 

 
Risiko for 
sammenstød i 
smal viadukt 

farlig 
lokalitet 

driftstiltag anmærkning 
   

Der afmærkes for 2 
færdselsretninger med 
fuldt optrukken 10 cm 
midterlinje og pil for 
trafikretning i hver cykel 
"kørebane" 
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RO8 Roholmsti ved 
Teglmosevej - 
Skriverhusene. 

 
Fast genstand 
midt på cykelsti 

farlig 
lokalitet 

driftstiltag afvigelse 
   

Mast flyttes væk fra sti til 
rabat (0,3 fra stikant) 

RO11 ved busstop nær 
tværsti 

 
Fast genstand 
midt på cykelsti 

farlig 
lokalitet 

driftstiltag afvigelse 
   

Der påføres 
kantafmærkning (0,3 m 
fra) og tydelige refekser 

RO13 Roholmsvej ud for 
Zarges (I) 

 
Mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig 
lokalitet 

mindre anlæg fejl 
   

Overkørsel klasse B 

RO14 Roholmsvej ud for 
Zarges (II) 

 
Mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig 
lokalitet 

mindre anlæg fejl 
   

Overkørsel klasse B 

RO15 Roholmsvej ud for 
det danske 
madhud 

 
Mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig 
lokalitet 

mindre anlæg fejl 
   

Overkørsel klasse B 
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RO16 Roholmsvej ud for 
HRP 

 
mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig 
lokalitet 

mindre anlæg fejl 
 

1 
 

Overkørsel klasse B 

RO17 Roholmsvej ud for 
HRP  

 
mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig 
lokalitet 

mindre anlæg fejl 
   

Overkørsel klasse B 

RO18 Roholmvej ud for 
Reneault 

 
mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig 
lokalitet 

mindre anlæg fejl 
   

Overkørsel klasse B 

RO19 Roholmvej x 
Roskildevej 
(bagvedliggende 
parallelvej) 

 
mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig lok mindre anlæg fejl 1 
knallert 

  
Klasse A overkørsel  

RO20 Roholmvej 2 ud 
for Vestauto 

 
mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig lok drifts anmærkning 
   

Overkørsel klasse B 
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RO21 Roholmvej 4 ud 
for Hunters game  

 
mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig lok drifts anmærkning 
 

2 
 

Overkørsel klasse B 

RO22 Roholmvej x 
Rørvang 

 
mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig lok mindre anlæg fejl 2 
  

Klasse A overkørsel 

RO23 Roholmsvej 8 
overfor djursvang 

 
mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig lok mindre anlæg fejl 
   

Overkørsel klasse B 

RO24 Roholmsvej 8 ved 
Flugger 

 
mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig lok drifts anmærkning 1 
  

Overkørsel klasse B 

RO25 Roholmsvej 
 

mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig 
lokalitet 

drift fejl 
   

Overkørsel klasse B 

RO26 Roholmsvej 14 ved 
Aj 

 
mangelfuld 
markering af 
vigepligt og 
opmærksomhed 
på cyklister 

farlig 
lokalitet 

mindre anlæg fejl 
   

Overkørsel klasse B 
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Tv1 Tværstien nær 
Degnehusen 

 
fast genstand tæt 
på cykelsti 

farlig 
lokalitet 

driftstiltag afvigelse 
   

Sten flyttes eller males 
hvid 

Tv2 Tværstien nær 
Hirsehusesne 

 
Uheldig og usikker 
krydsning ved 
Herstedøstervejen 
ved gennembrud i 
hegn 

farlig 
lokalitet 

mindre anlæg Afvigelse 
   

Der lukkes, eller etableres 
cykelnfrastruktur på tværs 
af Herstedøsterej 

Tv9 Tværstien ved 
Skole 

 
Fast genstand  farlig 

lokalitet 
driftstiltag afvigelse 

   
Lampe flyttes til 
træplantet område med 
brostenslægning 

Tv10 Tværstien ved 
skole 

 
Nedsat oversigt 
ved udkørsel fra 
lokalsti til tværsti 

farlig 
lokalitet 

mindre anlæg fejl 
   

Der etableres lille anlæg, 
evt . Blot afmærkning, som 
får cyklister til at øge 
afstand til muren. Derved 
åbnes let bedre oversigt / 
synlighed af udkørende 
cyklister 

Hv2 Herstedvestervej 
ved veststien 

 
Vejvisning 
mangler. Fast 
genstand 

Farlig 
lokalitet - 
Mangelfuld 
skiltning 

driftstiltag anmærkning 
   

Kantafmærkning og 
refleks. Evt. vejvisning. 
Hvor kan man komme hen 
herfra? 

Hv3 Herstedvestervej - 
Roskildevej 

 
1.Efter at have 
trukket over i 
nordlig retning 
informeres 
cyklisten ikke om 
færdselsregel. 
2.Stopstreg skjiult 

farlig 
lokalitet - 
Mangelfuld 
skiltning 

driftstiltag anmærkning 
   

1. Der opsættes skilt for 
dobbeltrettet cykling ved 
udkørsel (hvor der er en 
1/2 masterest). 

Hols1 Holsbjergstien  
 

Faste genstand Farlig 
lokaltet 

driftstiltag anmærkning 
   

Faste genstande fjernes da 
de ikke har en funktion  

Hols2 Holsbjergstien ved 
Nyvej 

 
Faste genstand + 
tavle viser ikke 
dobbeltrettet 
cykeltrafik 

Farlig 
lokaltet + 
mangelfuld 
skiltning 

driftstiltag anmærkning 
   

Steler/ ledelys monteres 
med tydelig refleks.. Der 
skiltes for dobbeltrettet 
cykeltrafik UD 21,1 

Hols3 Holsbjergstien  x 
holsbjergvej 

 
Faste genstande Farlig 

lokaltet 
driftstiltag anmærkning 

   
Alle faste genstande 
afmærkes med refklekser 
og gives evt. signalfarve 
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Hede1 Hedemarkssti. 
Hele strækning 

ca 700 m Faste genstande farlig 
lokalitet 

driftstiltag afvigelse 
   

faste genstande afmærkes 
med tydelige reflekser 

K3 Kanalgaden Hele gaden, 
ca 1700 m 

Faste genstande Farlig 
lokalitet 

driftstiltag Afvigelse 
   

Alle faste genstande 
afmærked med tydelig 
refleks, gerne hvid. 
Lampemaster, stelere, 
plantekasser, mv.  

k4 Kanalgaden 
 

fast genstand farlig 
lokalitet 

driftstiltag afvigelse 
   

Er indeholdt i K3 

K5 Kanalgaden nær 
Sydstiens passage 

 
Risiko for at køre i 
kanal 

farlig 
lokalitet 

Driftstiltag fejl 
   

Der opsættes spærrebom 
N45: Eller skilt, som viser 
at cykler skal holde mod 
venstre, og eller stelere 

Gl1 Gl. landevejssti 
ved 
Blomsterkrogen 

 
Bomholder 
beskadiget, og 
placering midt i 
sti.  

farlig 
lokalitet 

driftstiltag fejl 
   

Rettes/skilftes tydelig 
refleks 
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C: Problem med beplantning 
ID Lokalitet Udstrækning Problem Problemtype Forslag til tiltag Kategorisering Uheld Utryghed Cyklist 

antal 
Løsningsforslag 

SC16 Poppelsti, 
Bymosestien/ 
viadukt 

 
Skilt skjules af høj 
vegetation 

Problem med 
beplantning 

Driftstiltag anmærkning 
   

Vegetation klippes 
ned/ skilthøjde 
øges for at undgå 
problem 
fremadrettet 

STAD4 stadionstien x 
tværstien 

 
Beplantning har 
bredt sig ind over 
sti 

Problem med 
beplantning 

driftstiltag anmærkning 
   

Beplantning 
skæres tilbage 

GR1 Grønning sti 
(nordligt) 

 
Oversigt nedsat på 
grund af 
beplantning 

Problem med 
beplantning 

driftstiltag anmærkning 
   

Bevoksning 
reduceres (i 
krydsets 
sydøsthjørne)  

RO1 Kryds ved 
Trippendalssti 

- Nedsat oversigt 
pga  veg 

Problem med 
beplantning 

driftstiltag fejl 
   

Beskæring 

He1 Herstedvesterstien 
ved overskørsel til 
Radius 

 
Dårlig 
opmærksomhed 
og 
oversigtsforhold   

Problem med 
beplantning 

driftstiltag anmærkning 
   

Beskæring 

Sne4 Snebærsti ved Gl 
Landevejsti 

 
Vegetation skjuler 
vigepligtstavle 

Problem med 
beplantning 

driftstiltag anmærk 
   

Beskæring 

Sne5 Snebærsti x med 
Trippendalsti 

 
Vegetation 
begrænser 
oversigten 

Problem med 
beplantning 

driftstiltag fejl 
   

Beskæring 

Sne6 Snebærsti x med 
Trippendalsti 

 
Vegetation 
begrænser 
oversigten 

Problem med 
beplantning 

driftstiltag fejl 
   

Beskæring 
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D: Mangelfuld skiltning og afstribning 
 

ID Lokalitet Udstrækning Problem Problemtype Forslag til tiltag Kategorisering Uheld Utryghed Cyklist 
antal 

Løsningsforslag 

SC1 Trippendalssti x 
Vejlådalssti 

- Skilt ulæseligt pga 
graffiti 

Mangelfuld 
skiltning 

Driftstiltag anmærkning 
   

Udskiftning af skilt 

SC3 Trippendalssti x 
Grønningsstien 

- Skilt svært at se Mangelfuld 
skiltning 

Driftstiltag anmærkning 
   

passende rotering 
af skilt 

SC4 Trippendalsstien x 
rondel 4 

- Fuld optrukken linje Mangelfuld 
afstribning 

Driftstiltag anmærkning 
   

brudt af linje til 
svingbevægelse 

SC5 Rondel 4 x 
Trippendalsstien 

- Vejvisning svær at 
følge  

Mangelfuld 
skiltning 

Driftstiltag anmærkning 
   

Skilt til visning af 
venstresving* 

SC6 Trippendalsstien x 
Stadionsti 

- Skilt falmet Mangelfuld 
skiltning 

Driftstiltag anmærkning 
   

Opfriskning af skilt 

SC7A Trippendalsstien x 
Stadionsti 

- Der er tvivl om 
færdselarters 
placering 

Mangelfuld 
skiltning 

Driftstiltag anmærkning 
   

D26 og UD 21,1 

SC10 Trippendalsstien  - Vejvisning svær at 
følge  

Mangelfuld 
skiltning 

Driftstiltag Fejl 
   

Tydeligere skiltning. 
Afmærkning med 
retningspil* 

SC14 Trippendalssti - T-kryds uden 
vigepligtsmarkering 

Mangelfuld 
afstribning 

Driftstiltag anmærkning 
   

Afstribning af 
vigelinje 
(trekanter)** 

SC15 Trippendalssti 
 

Den mekaniske 
effekt af rumleriller 
er svag 

Mangelfuld 
afstribning 

Driftstiltag Fejl 
   

Rumleriller øges 

SC17 Fabriksparken x 
Smedeland 

 
Cykelsymboler 
slidte 

Mangelfuld 
afmærkning 

driftstiltag anmærkning 
   

Opfriskning af 
symboler 
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SC18 fabriksparken x 
Smedeland 

 
Manglende 
synlighed og 
opmærksomhed på 
krydsende cyklister 

Mangelfuld 
afmærkning 

driftstiltag Fejl 
   

Der males blåt 
cykelfelt gennem 
hele krydsningen og 
cyklistsymboler 

SC19 Fabriksparken 
ml.Smedeland 
kommunegrænsen 

 
Uklar markering af 
cyklister og vigepligt 

Mangelfuld 
afmærkning 

driftstiltag Fejl 
   

Overkørsel klasse B 

SC20 Fabriksparken 
ml.Smedeland 
kommunegrænsen 

 
Uklar markering af 
cyklister og vigepligt 

Mangelfuld 
afmærkning 

driftstiltag anmærkning 
   

Overkørsel klasse B 

SC21 Fabriksparken 
ml.Smedeland 
kommunegrænsen 

 
Uklar markering af 
cyklister og vigepligt 

Mangelfuld 
afmærkning 

driftstiltag anmærkning 
   

Overkørsel klasse B 

SC22 Fabriksparken x 
Smedeland 

 
Misvisende vigelinje 
og manglende 
fodgængerovergang 

Mangelfuld 
afmærkning 

driftstiltag Fejl 
   

Cyklister mod vest 
ad Fabriksparken 
undtages for signal, 
hvorefter 
tilkørende fra 
Smedeland viger 
for cyklister ad 
Fabriksparken.  

DAM1 Damgårdsstien x 
Nordstien (Alb.nord) 

- Skilt er skjult og 
slidt 

Mangelfuld 
skiltning 

Driftstiltag anmærkning 
   

Skilt repareres/ 
skiftes 

DAM4 Damgårdsstien  x 
Tværstien 

 
Skilt er tilsmudset  Mangelfuld 

skiltning 
Driftstiltag anmærkning 

   
Skilt rengøres 

DAM6 Damgårdsstien x  
Godthåbsstien 

 
Skilt for delt sti er 
skævt, og forkert 
idet der er fortov 
med kantsten 

Mangelfuld 
skiltning 

Driftstiltag anmærkning 
   

Opretning af 
skiltemast og skift 
af skilt til D21 med 
UD 21,1 

DAM11 Damgårdsstien  x 
Hertedvester stræde 

 
Skilt er skævt mangelfuld 

skiltning 
driftstiltag anmærkning 

   
Skilt rettes 

STAD5 stadionstien x 
tværstien 

 
Nedslidt vigelinje Mangelfuld 

afstribning 
driftstiltag anmærkning 

   
Vigelinje 
genopfriskes 
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GR3 Grønning sti ved 
krydsning af lokalsti 

 
Der skiltes for delt 
sti, men stien 
mangler tydelig 
opdeling (gammel 
sten evt. asfalteret) 

Mangelfuld 
skiltning og 
afstribning 

driftstiltag fejl 
   

Skilt skiftes, eller 
stien pålægges nyt 
slidlag og der 
afstribes for delt sti.  

GR7A Grønningsti lige efter 
krydsning med 
Toftkærstien 

 
Skiltning for delt sti 
stemmer ikke med 
afstribningen 

Mangelfuld 
skiltning og 
afstribning 

driftstiltag anmærkning 
   

Markeres for 
opdeling. Tavle 
forsynes med 
undertavle for 
dobbeltrettet 
cykeltrafik. 

T1 Rampeanlæg i 
Egelundcenter 

 
Folk uden 
lokalkendskab har 
svært ved at 
orientere sig  

Mangelfuld 
skiltning og 
afstribning 

driftstiltag anmærkning 
   

Der opsættes 
vejvisning 

T2 Rampeanlæg i 
Egelundcenter/viadukt 
Roskildevej' 

 
Servicevejvisning til 
Roskildevej 

mangelfuld 
skiltning og 
afstribning 

driftstiltag anmærkning 
   

Der opsættes 
vejvisning 

T3 Rampeanlæg i 
Egelundcenter/ 

 
servicevejvisning til 
Roskildevej 

mangelfuld 
skiltning og 
afstribning 

driftstiltag anmærkning 
   

der opsættes 
vejvisning 

Rv12 Roskildevej 2 Cirkle K 
 

Manglende 
synlighed og 
opmærksomhed på 
krydsende cyklister 

Mangelfuld 
afmærkning 

driftstiltag Fejl 
    

Rv13 Roskildevej  18 b 
Cirkle K 

 
Manglende 
synlighed og 
opmærksomhed på 
krydsende cyklister 

mangelfuld 
afmærkning 

driftstiltag Fejl 
    

RO2 Lokal stis tilslutning til 
Roholmssti 

 
Rumleriller og 
hajtænder slidtte 

Mangelfuld 
afstribning 

driftstiltag anmærkning 
   

Rumleriller og 
vigelinje opdateres 

RO4 Roholmsti ved 
Teglmosevej - 
Skriverhusene. 

 
Skilt skjult og 
mangler tilknytning 
til geografien i 
Albertslund 

Mangelfuld 
skiltning/ 
afstribning 

driftstiltag anmærkning 
   

Skilt udvides med 
Albertslund C og 
Station 
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RO6 Roholmsti ved 
Teglmosevej - 
Skriverhusene. 

 
Skilt er 
uhenstigtsmæssigt 
placeres oppe på 
skrånende sti 

Mangelfuld 
skiltning/ 
afstribning 

driftstiltag anmærkning 
   

Skilt rykkes tættere 
på det trebenede 
stikryds (så man 
ikke først skal op ad 
bakken for at 
orientere sig) 

RO9 Ved Tværstien 
 

Utydeligt/ falmet 
skilt 

Mangelfuld 
skiltning/ 
afstribning 

driftstiltag anm 
   

Skilt opdateres 

RO10 Ved Tværstien 
 

Utydeligt/ falmet 
skilt 

Mangelfuld 
skiltning/ 
afstribning 

driftstiltag anmærkning 
   

Skilt udskiftes 

RO12 ved busstop nær 
tværsti 

 
Utydeligt/ falmet 
skilt 

Mangelfuld 
skiltning/ 
afstribning 

driftstiltag anmærkning 
   

Skilt udbedres 

Tv3 Tværstien når kryds 
med Roholmstien 

 
Mangler skilt med 
delt sti 

mangelfuld 
skiltning 

driftstiltag anmærkning 
   

Skilt opsættes 

Tv4 Tværstien når kryds 
med Roholmstien 

 
Rute 67 skilt 
overmalet 

mangelfuld 
skiltning 

driftstiltag anmærkning 
   

Skilt skiftes/ renses 

Tv5 Tværstien når kryds 
med Roholmstien 

 
Tværstiskilt graffiti mangelfuld 

skiltning 
driftstiltag anmærkning 

   
Skilt skiftes/ renses 

Tv6 Tværstien ved 
Fiskerhusene 

 
Tværstiskilt graffiti mangelfuld 

skiltning 
driftstiltag anmærkning 

   
Skilt skiftes/ renses 

Tv7 Tværstien ed 
Morelgården 

 
Manglende skilt ved 
ændret påbud for 
delt til fællessti 

mangelfuld 
skiltning 

driftstiltag anmærkning 
   

Skilt opsættes 

Tv8 tværstien ved 
Herstedvester Skole 

 
Manglende 
afmærkning for delt 
sti og vigelinje fra 
tilstødende lokalsti 

mangelfuld 
afmærkning 

driftstiltag anmærkning 
   

Afmærkning 
gennemføres 

Tv11 Tværstien ved Skole 
 

Manglende klarhed 
af vigepligt 

mangelfuld 
afmærkning 

driftstiltag anmærkning 
   

Der afmærkes med 
vigelinje 
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Tv12 Tværstien ved 
Margerittens kvt.  

 
Ikke korrekt 
overensstemmelse 
mellem skilt og 
afstribning  

mangelfuld 
skiltning og 
afmærkning 

driftstiltag anmærkning 
   

Valg af 
påbudstavle, og 
passende 
afstribning 

Hv1 Herstedvestervej ved 
Egelund 

 
Midter delelinje 
slidt og dækket af 
overfladereparation 

mangelfuld 
afmærkning 

driftstiltag anmærkning 
   

Valg af 
påbudstavle, og 
passende 
afstribning 

Sne1 Snebærsti ved 
Skovskrænt 

 
C84 skilt er uheldigt 
placeret lige ved 
sidesti. Skaber tvivl 
om rute 

mangelfuld 
skiltning 

driftstiltag anmærk 
   

Skllt flyttes 50 m 
mod nord 

Sne2 Snebærsti ved gang-
cykelrute "Rødt skilt"  

 
Skilt utydeligt mangelfuld 

skiltning 
driftstiltag anmærk 

   
skilt fornys 

Sne3 Snebærsti x Gl 
landevejvssti 

 
Skilt skult af 
vegetation og mast 

mangelfuld 
skiltning 

driftstiltag anmærk 
   

Skilt flyttes så det 
bliver mere tydeligt 

K1 Kanalgaden v. 
vridsløsevej 

 
graffiti på skilt Mangelfuld 

skiltning 
driftstiltag anmærkning 

   
Skilt renses / skiftes 

K2 Kanalgaden v. 
vridsløsevej 

 
Overflødigt knallert 
skilt 

mangelfuld 
skiltning 

driftstiltag anmærkning 
   

Gammel skilt kan 
flyttes 

K5 Kanalgaden nær 
Sydstiens passage 

 
Risiko for at køre i 
kanal 

Mangelfuld 
skiltning 

Driftstiltag fejl 
   

Der opsættes skilt, 
som viser at cykler 
skal holde mod 
venstre 
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E: Problem med lokale huller og ujævnhed.  
 

ID Lokalitet Udstrækning Problem Problemtype Forslag til tiltag Kategorisering Uheld Utryghed Cyklist 
antal 

Løsningsforslag 

SC11 Trippendalsstien 
x Kærmosevej 

- Slidt 
belægning 
i viadukt. 
Småhuller 
ved 
til/frafart 

Lokal hullet 
eller ujævn 
belægning 

Driftstiltag anmærkning 
   

Stevist nyt slidlag 

GR2 Grønning sti på 
rampe op fra 
viadukt ud for 
skolen 

 
Hul, 
diameter 
ca 20 cm 

Lokal hullet 
eller ujævn 
belægning 

driftstiltag fejl 
   

Hul lappes 

Rv2 Roskildevej, nær 
kommunegrænse 
Tåstrup, lige 
efter busstop 

 
let hullet 
og 
sprækker 
på 
inderste 
del af sti 

Lokal hullet 
eller ujævn 
belægning 

driftstiltag anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 

S1 Damgårdsstien Ml. Birkelundssti og tværsti Hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

driftstiltag anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 

S2 Damgårdsstien Ml. Birkelundssti og tværsti Hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

driftstiltag anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 

S3 Damgårdsstien Ml. Birkelundssti og tværsti Hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

driftstiltag anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 

S4 Damgårdsstien ml godthåbstien og 
kærmosestien 

Hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

driftstiltag anmærkning 
   

 
Lokal udbedring af dårlig sti 

S5 Damgårdsstien ml godthåbstien og 
kærmosestien 

Hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

driftstiltag anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 
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S6 Trippendalsstien ved viadukt Herstedvesterstien Hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

driftstiltag anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 

S7 Trippendalsstien Ml. Roholmstien og 
Snebærstien 

Hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

driftstiltag anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 

S8 Trippendalsstien Ml. Roholmstien og 
Snebærstien 

Hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

driftstiltag anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 

S9 Trippendalsstien Ml. Roholmstien og 
Snebærstien 

Hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

driftstiltag anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 

S10 Trippendalsstien Ved Elmehusen Hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

driftstiltag anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 

S11 Trippendalsstien Ved Elmehusen Hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

driftstiltag anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 

S12 Gl. Landevejssti Ved Blomsterkrogen Hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

driftstiltag anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 

S14 Trippendalsstien  ved Hirsehusen Hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

drifts anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 

S16 Tværstien Ved Birkelundsparken hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

drifts anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 

S17 Tværstien ved Margerittens kvt hullet og 
ujævn 

lokal 
ujævn/hullet 
belægning 

drifts anmærkning 
   

Lokal udbedring af dårlig sti 
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Bilag 3 – Tilkørsel til Albertslund Lilleskole 
 
 
På baggrund af henvendelser om utryg skolevej fra borgere med børn i Albertslund Lilleskole er der 
gennemført en gennemkørsel af den primære skolevej gennem Herstedøster.  
 

 
Orange markering viser den inspicerede skolevejsstrækning.  
 
 

Målforhold 1:3000
Dato 03-07-2018
Udskrevet af Jens Falk

Signaturforklaring
Hovedsti strækning

Tilkørsel til skole

Længere ujævn belægning
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Der er registreret en fejl, SK1.   
 
 
Der foreslås følgende løsning:  
 
Herstedøstervej:  

• Der gennemføres de nødvendige ændringer af chikaner på den del af Herstedøstervej, som 
vil indgå i en rute til skolen. Cyklister skal kunne passere indenom/ langs kantsten, uden at 
skulle presses tæt på biltrafikken.  
 

• Der kan anlægges en hævet flade ved krydsning, hvor stien krydser med vejen.  
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Herstedøstervej/ Herstedøstergade 
 

 
Krydset skiltes med advarselstavle, skolebørn, og der kan afmærkes med stort skoleskilt på 
kørebanen (ill. Herunder).  
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Herstedøstergade/ Herstedøster Skolevej 
 

 
 
 
Det foreslås at knække prioriteten, så cyklister har fortrinsret fra Herstedøstergade til Herstedøster 
Skolevej. Vigelinje og gennemgående kantafmærkning, som markerer svinget. Afmærkning af 
cykelbane, samt gerne cykelsymboler.  
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Bilag 4 Løsning af ”hot-spot” ved supercykelsti 
 
I forbindelse med supercykelstien – Albertslundruten – opstår der kritiske situationer mellem krydsende 
cyklister og fodgængere.  
Der er benyttet en ny vejafmærkning med såkaldte hensynszoner. Disse zoner er blevet evalueret.  
 

 
Figur 4: Afmærkning af hensynszone består af sammensatte symboler og virkemidler.  

 
Vigtige resultater af evalueringen:  
Brugerne forstår – for det meste – intentionen med afmærkningen, og mener, at formålet er at gøre 
opmærksom på, at vi skal tage hensyn til hinanden, herunder få en mere sikker trafik i området. 
 
Generelt set peger den samlede evaluerings resultater dog på, at hensynszonerne har begrænset effekt på 
adfærden. Det skyldes blandt andet, at afmærkningen kan tolkes på mange måder, og ikke helt tydeligt 
fortæller brugerne, hvad de bør gøre, når de ser afmærkningen. Det kan også skyldes, at afmærkningens 
placering i asfalten gør den svær at nå at læse og reagere på for cyklister i fart.  
Evalueringen anbefaler, at man trækker på velkendte symboler og koder, når man effektivt vil 
adfærdsregulere.  
 
Jens Falk Trafikrådgivning viser inspiration til en mulig løsning (findes ved Nyboder Skole i København). Her 
trækkes på velkendte symboler med mærkbare rumleriller og det velkendte A 22 (før og efter rumleriller) og 
fodgængerovergang (kan erstattes af gult lys med blink). Det er næppe den endelige løsning, som fletter ind i 
princippet om høj fremkommelighed for supercyklister, men eksemplet kan evt. videreudvikles til formål i 
Albertslund Kommune.  
 
 

 
 


