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Intro
Furesø Kommune besluttede i 2021 at få udført en gennemgang af en del af kommunens signalanlæg, med
henblik på at optimere trafikafvikling og fremkommelighed, samt forbedre trafiksikkerheden. En sådan
gennemgang – også kaldet en ’Signalscreening’ – kan erfaringsmæssigt medføre store gevinster for både
trafiksikkerheden og fremkommeligheden, ofte med en relativ lille indsats, fordi signalerne ofte blot kan
optimeres ved indstilling til nutidens trafikfordeling og gældende sikkerheds- og mellemtider.
RAW Mobility har i efteråret 2021 gennemført en signalscreening af 17 signalanlæg i Furesø Kommune.
Nærværende rapport sammenfatter screeningen, og giver et samlet overblik over resultatet og
anbefalingerne.
Hvad er en signalscreening?
Formålet med screeningen er, at ’tage temperaturen’ på kommunens signalanlæg, med henblik på at
optimere anlæggene.
Der ligger et stort potentiale i at optimere de enkelte signalanlæg, der i mange tilfælde, fungerer på samme
måde som da de blev idriftsat for 20-30 år siden, hvilket sjældent er hensigtsmæssigt. Så frem for at bygge
sig ud af de trafikale udfordringer, kan man ’dreje på knapperne’ i signalanlægget og ofte opnå et
tilstrækkeligt resultat, så evt. større udbygninger kan udskydes nogle år eller helt undgås. Prisen er normalt
væsentligt mindre ved en optimering. Dermed er de samfundsøkonomiske nøgletal normalt gode ved
gennemførelse af signaloptimeringer.
Derudover vil man via screeningen ’fange’ mange andre forhold der bør afklares/rettes – fx forhold der
strider mod vejreglerne, tilgængelighedsforhold, nedslidt afmærkning, manglende dokumentation ol.
Signalscreeningen omfatter følgende faser:

1. Forventningsafstemning
2. Signalgennemgang
3. Stamblade
4. Afrapportering
1. Forventningsafstemning med kommunen.
2. Signalgennemgang/trafikteknisk gennemgang af udvalgte signalanlæg.
3. Stamblade for hvert signalanlæg med status og løsningsforslag til optimering ud fra udvalgte
parametre.
4. Afrapportering og anlægsoverslag for de enkelte løsningsforslag.
Rapporten er bygget op omkring stambladene for de enkelte anlæg. Stambladene kan evt. efterfølgende
vedlægges dokumentationen for de enkelte signalanlæg. På den måde vil løsningsforslagene være synlige,
når der planlægges i forhold til andre projekter i eller nær signalanlæggene.

Omfang og metode
Signalscreeningen omfatter følgende 17 signalanlæg udvalgt af Furesø Kommune.
Ballerupvej - Jonstrupvangvej
Bistrupvej - Paltholmvej
Fiskebækvej - Skovgårds Alle
Frederiksborgvej - Fiskebækvej
Gl. Hareskovej - Skovmosevej
Jonstrupvej - Mølledalen
Kirke Værløsevej - Jomfrubakken
Kirke Værløsevej, Fodgængerfelt
Paltholmvej - Borgmester Jespersensvej
Paltholmvej - Gammelgårdsvej
Skovgårds Allé - Fodgængerfelt
Skovgårds Allé - Stiager
Skovlinien - Lille Værløsevej
Skovløbervangen - Hejrebakken
Slangerup - Lillevangsvej
Slangerupvej - Hørmarken
Stavnsholtvej - Borgmester Jespersens Vej
Forventningsafstemning
Under forventningsafstemningen, blev det aftalt at fokus for besigtigelsen skulle være trafikafvikling og
fremkommelighed samt trafiksikkerhed. Derudover skulle der være særligt fokus på placeringen af signaler i
forkant/bagkant af krydset. Endelig skulle andre forhold noteres som geometri, afmærkning, signalmateriel
mv. Umiddelbare driftsmæssige mangler ved anlæggende er løbende meddelt kommunen, således at disse
forhold kan udbedres gennem den løbende drift.
Det blev endvidere aftalt at signalgennemgangen skulle omfatte 1 times besigtigelse i morgen- og
eftermiddagsmyldretiden i alle 17 anlæg i tidsrummene kl. 7:15-8:15 og kl. 15:15-16:15.
Signalgennemgang
Gennemgangen af de enkelte anlæg er udført på hverdage (tirsdag-torsdag) uden for ferieperioder. Forud
for besigtigelsen er signaldokumentationen blevet gransket, og på selve besigtigelsen sammenholdt med de
faktiske forhold. Alle observerede forhold vedr. trafikafvikling, geometri, afmærkning, signaludstyr,
manglende eller uoverensstemmelse i dokumentation, trafiksikkerhed mv. er noteret til brug for
stambladene.
Stamblade (se bilag 1)
Stambladene følger en fast skabelon, hvor stamdata listes først, herefter generelle kommentarer til
signalerne og geometrien i krydset. Der er gjort særskilt status for antal af signallanterner i hhv. for- og
bagkant af krydset.
Derefter følger bemærkninger fra besigtigelserne for de to myldretider. Her er der noteret tidspunkt for de
enkelte observationer. Er der tale om observationer der gælder generelt for krydset eller for perioden, er

hele tidsrummet for besigtigelsen noteret. Slutteligt er der i hvert stamblad opstillet løsningsforslag for det
pågældende kryds. Der var stor forskel på hvor meget besigtigelserne viste, grundet at nogle anlæg var nye,
andre ældre, nogle med begrænset trafik og andre med meget trafik. Desuden er der stor forskel på hvor
komplekse anlæggene er i opbygning og styring.
Løsningsforslagene er prioriteret ud fra vigtigheden af at få dem udført. Der er anvendt følgende 3
kategorier:
1

Prioritet nr. 1: Tiltag der bør udføres snart. Det er typisk forhold vedr. sikkerhedstider, grøntider
udsyn til signaler og manglende dokumentation.

2

Prioritet nr. 2: Tiltag der bør overvejes udført inden alt for længe. Det er tiltag der evt. kan
udføres samtidig med tiltag under prioritet 1. Det er ikke kritiske forhold, men stadig forhold der
bør udbedres.

3

Prioritet nr. 3: Tiltag der bør overvejes udført, hvis der er andre forhold i krydset der også
ændres, så de evt. kan komme med ’gratis’. Det er ikke kritiske forhold, og heller ikke forhold der
vedrører sikkerhed.

Generelt om anlæggene
Udover stambladene følger her nogle generelle kommentarer til gennemgangen af anlæggene.
Generelle noter fra besigtigelserne.
Fokus for gennemgangen har været trafikafvikling/fremkommelighed og trafiksikkerhed. Men derudover er
der noteret andre forhold i krydsene, der umiddelbart afviger fra Vejreglernes anbefalinger eller virker
uhensigtsmæssige. Der er ikke beskrevet løsningsforslag for samtlige af disse observationer selvom, de er
beskrevet i stambladene. Derudover er der nogle generelle noter der gælder for mange af krydsene, disse
er følgende:
-

Standernumre
I en del af krydsene passer standernumrene i marken ikke overens med signalplanerne. Det ser ud
til at det er numrene i marken, der er forkerte. Numrene kan være praktiske, da det gør det lettere
at referere til eventuelle skader/defekt for både borgere og medarbejdere i kommunen. Det
anbefales at standernumrene påføres korrekt.

-

Signalopstilling
Signalopstilling har været et fokuspunkt for besigtigelserne, og der er også flere steder hvor der er
placeret flest signaler i bagkant af krydset i strid mod vejreglerne. Der er foreslået ny placering af
signalerne med udgangspunkt i placering af eksisterende master. Generelt kan signalopstillingen
optimeres ved at opsætte nye master, men det er vurderet uforholdsvis dyrt.

-

Slidt afmærkning
I nogle af krydsene er afmærkningen meget slidt. Dette er noteret i stambladene. Opfriskning af
afmærkning er naturligvis en del af kommunens vejvedligehold. Men det er noteret, da manglende
(eller meget slidt) afmærkning kan give anledning til risiko for misforståelser.

-

Afmærkning for cyklister på hjørner af kryds
I flere kryds er afmærkningen for cyklister især på krydsenes hjørner ikke entydig. I vejreglerne er
der nu mulighed for at tillade højresving for rødt. Der er ingen steder, hvor afmærkning i forhold til
at tillade højresving, er udført ifølge retningslinjerne fra vejreglerne, men der er flere steder, hvor
cyklisterne kan komme i tvivl om, hvordan de skal forholde sig. Også i forhold til fodgængere, hvor
der nogle steder mangler klar afgrænsning mellem fortov og cykelsti.

-

Detektering (tjek- og udbedring af spolefejl)
Der er anvendt spoleteknik i de fleste kryds med trafikstyring, og særligt spolerne er ofte
fejlbehæftet. Dette kan have stor indflydelse på anlæggets funktion og dermed trafikafvikling. Selve
tjekket af om detekteringen virker som den skal, er ikke kostbar. Men det kan en evt. reparation
være. Det skal i den forbindelse derfor overvejes, om der skal anvendes en anden detekteringsform
– måske kan det betale sig at skifte fra spoleteknik til radar i nogle kryds.

-

Detektering (manglende eller yderst begrænset detektorbestykning)
Mange kryds fungerer med præference for hovedretningen, men i hovedretningen er der enten
ingen detektorer eller kun detektorer tæt på stoplinjen. Dette giver hurtige skift til sideretningen,
men der er samtidig øget risiko for bagendekollisioner og rødkørsler, idet signalerne i
hovedretningen skifter, når køretøjerne er i valgzonen (når signalet skifter til gult, kan de både
vælge at stoppe og køre over i gultiden). Det anbefales at der etableres bedre detektering i
hovedretningen i disse kryds.

-

Kø for venstresvingere
I flere kryds er der i perioder kø for venstresvingende i myldretiderne. Fremkommeligheden kan
forbedres ved at opsætte en 1-lys pil eller etablere bundne venstresving. Sidstnævnte er den
bedste løsning i forhold til trafiksikkerheden, men denne løsning kræver også flere omkostninger at
etablere. Det anbefales derfor også at analysere uheld i relevante kryds for at vurdere, hvilke tiltag
der skal vælges for at forbedre fremkommeligheden for de venstresvingende.

-

Behov for optimering af signalprogram
I en del kryds kan signalstyringen optimeres ved at ændre på grøntidsfordelingen, ændre på
tidspunkt for skift mellem signalprogrammer og/eller kriterier for indkobling af svingpile. Det
anbefales at udføre en trafiktælling i relevante kryds, der kan anvendes som udgangspunkt for
optimeringen

-

Opspring på midterheller
I størstedelen af kryds med midterheller og/eller støttepunkter i fodgængerfelterne mangler der
opspring i belægningen – altså en kantsten med lille lysning til hjælp for blinde og svagtseende. Det
er et relativt kostbart tiltag at udføre, men det bør overvejes hvis der alligevel udføres
anlægsarbejder i krydset.

-

Nedlægge signalanlæg
I flere kryds var trafikintensiteten så lille, at der i forhold til forbedring af fremkommeligheden ikke
var behov for signalanlæggene. Forbedring af trafiksikkerheden er imidlertid også et vigtigt og
relevant formål for signalanlæg, og de fleste signalanlæg med lav trafikintensitet bidrog til at
forbedre trafiksikkerheden – enten fordi signalanlæggene lå tæt på en skole eller fordi der var
dårlige oversigtsforhold i krydsene. Enkelte signalanlæg kunne man imidlertid overveje at
nedlægge.

Anbefalinger og anlægsoverslag
I dette afsnit beskrives anbefalinger til hvilke tiltag der bør udføres, samt anlægsoverslag på alle foreslåede
tiltag. Anlægsoverslagene er grove skøn, men baseret på tidligere erfaringer, og skal kvalificeres yderligere
hvis tiltagene vælges.
På bilag nr. 2, 3 og 4 er der 3 skemaer. Det første skema (bilag nr. 2) er en liste med alle tiltag der
prioriteres som nr. 1. Mange af anbefalingerne omfatter programændring. En programændring koster
næsten det samme uanset omfanget af ændringen (inden for en vis grænse). Det betyder, at der kun skal
udføres én programændring pr. anlæg, selvom den kan være anført flere gange på forskellige tiltag, inden
for samme anlæg. Dette gør sig også gældende for andre tiltag som fx detektering. På bilag 5 (vedlagt
særskilt) er en oversigt (excel-ark) over alle tiltag, med aktive celler der hjælper med udpegning af tiltag der
med fordel kan udføres samtidig. Derudover kan arket bruges som opfølgning på fremdrift og det afsatte
budget til tiltagene. Vejledning i brug af skemaet er beskrevet i arket.
Skema nr. 2 (bilag nr. 3) er en liste med tiltag der prioriteres som nr. 2. og skema nr. 3 (bilag 4) er en liste
med tiltag der prioriteres som nr. 3
Der er generelt kun vurderet anlægsoverslag for signalarbejder. Øvrige arbejder som cykelsti/-bane,
kantstensarbejder på helle mv. er meget usikkert, da omfang af mulig løsning kræver yderligere
bearbejdning.

Der er benyttet følgende numre til de forskellige signalanlæg:
Nummer
4
5
6
7
9
11
12
13
14
15
16
17
24
25
26
27
28

Anlæg
Slangerupvej / Lillevangsvej / Regimentsvej
Slangerupvej / Hørmarken
Bistrupvej / Paltholmvej / Duemosevej
Paltholmvej / Gammelgårdsvej
Paltholmvej / Borgmester Jespersensvej
Stavnsholtvej / Borgmester Jespersensvej / Langager Allé
Frederiksborgvej / Fiskebækvej
Fiskebækvej / Ryetvej / Skovgårds Allé
Skovgårds Allé / Stiager
Skovgårds Allé / fodgængersignal
Kirke Værløsevej / Jomfrubakken / Svømmehal/skole
Kirke Værløsevej / fodgængersignal
Skovlinien / Lille Værløsevej
Skovløbervangen / Hejrebakken
Gl. Hareskovvej / Skovmose Allé
Ballerupvej / Jonstrupvangvej
Jonstrupvej / Mølledalen

Bilag 2 - Anbefalinger, 1. prioritet
Signal
Emne
nr.
4 Afmærkning
4 Signalprogram

6 Afmærkning
6 Signalprogram
7 Signalprogram +
Bestykning
7 Signalprogram +
Analyse
9 Signalprogram +
Bestykning
9 Afmærkning
12 Geometri
12 Signalprogram
12 Afmærkning
12 Signalprogram +
Bestykning
13 Signalprogram +
Bestykning +
Analyse
13 Signalprogram
14 Signalprogram +
Bestykning
14 Afmærkning
14 Bestykning
15 Analyse

Beskrivelse af løsning

Anlægsoverslag

Reducer den maksimale tilladte hastighed på
Lillevangsvej til 60 km/t op mod krydset.
Optimer kriterierne for indkobling af venstresvingspilen.
Det kunne observeres at den nogle gange indkobler, hvor
der reelt ikke er behov herfor (herunder ifbm. grønt for
b-fodgængere)
Nedsæt hastigheden på Paltholmvej til 60 km/t op mod
krydset
Kontroller aktive signalprogrammer for krydset. Inklusive
kontrol af parametre for programskift
Rette detekteringen evt. udskiftning med radar. Heri også
udskifte defekte trykknapper.
Genberegne sikkerhedstider og grøntider til fodgængere.

kr.

20.000

kr.

25.000

kr.

20.000

kr.

25.000

kr.

125.000

kr.

25.000

Rette spoler eller udskifte detekteringen med radar

kr.

125.000

Genopfriske afmærkningen
Etabler belægning på krydsets hjørner, i stedet for græs,
så det er tydeligt, hvor fodgængere skal placere sig.
Minimumsgrøntid for af forlænges til 16 sek.

kr.
kr.

50.000
20.000

kr.

25.000

Genafmærk den slidte afmærkning i krydset
Etabler bedre detektering i krydset for at opnå bedre
fremkommelighed og trafiksikkerhed f.eks. detektering
med radar
Trafikstyre krydset og detektere trafikken, så
grøntidsfordelingen er afhængig af den aktuelle trafik. I
den forbindelse anbefales det at gennemføre en
krydstælling for at kunne optimere krydset.
Grøntider og sikkerhedstider for fodgængere bør
kontrolleres.
Anlægget bør trafikstyrres, da der opstår meget spildtid.
Mest optimalt ville være at detektere i alle retninger, inkl.
fodgængere og cykler, og give anlægget funktionen ”rød
hvile”.
Der bør afmærkes stoplinje for de østkørende cyklister og
fodgængerfeltet skal føres helt ind til fortovet. Evt. skal
stander flyttes hvis cykler skal undtages lysreguleringen
Der er ikke behov for 1-lys pil fra vest. Pilen bør nedtages
og programmet ændret.
Fjerne det signalregulerede fodgængerfelt. Der er ikke
behov for signalanlægget, og det bidrager ikke til at
forbedre trafiksikkerheden. Forud for dette skal der
gennemføres trafiktællinger for at understøtte
beslutningen.

kr.
kr.

50.000
165.000

kr.

125.000

kr.

25.000

kr.

100.000

kr.

10.000

kr.

5.000

kr.

25.000

15 Bestykning
16 Signalprogram
16 Afmærkning
17 Signalprogram +
Bestykning
24 Signalprogram +
Bestykning
24 Signalprogram +
Bestykning
25 Signalprogram +
Bestykning
26 Signalprogram +
Bestykning

27 Signalprogram +
Bestykning
27 Signalprogram +
Bestykning
27 Afmærkning

Opsæt et ekstra højtsiddende signal i begge retninger, så
signalopstillingen kommer til at leve op til kravene i
vejreglerne.
Rette uret i styreapparatet så indkobling af
morgenprogram stemmer med ankomst til skolen.
Ændre afmærkning, så der kun er én stoplinje for
cyklister fra skolen/svømmehallen.
Etablere detektering for biler for at opnå mere trafiksikre
signalskift.
Detektering i hovedretningen evt. via radar.

kr.

10.000

kr.

30.000

kr.

20.000

kr.

75.000

kr.

75.000

Detektering af venstresvingende cyklister med kamera.
For at sikre at venstresvingende cyklister bliver
detekteret uden at skulle benytte nuværende trykknap,
der er placeret uhensigtsmæssigt.
Bedre detektering fra sideretningen med retningskobling
eller forsinket anmeldelse, evt. via radar
Bedre detektering vil give en bedre trafikafvikling i
krydset. Det kan overvejes at ændre driftsformen til ”Rød
hvile”. Denne driftsform vil også have en
hastighedsdæmpende effekt på Gl. Hareskovvej, men vil
give mindre forsinkelse i krydset i perioder med lav
trafikintensitet.
Udbedre detektorfejl eller etablere ny detektering med
radar i krydset. Bedre detektering vil give en bedre
udnyttelse af grøntiden i krydset, og reducere køerne i
krydset i myldretiderne.
Opsætte venstresvingspil fra syd, der kan aktiveres i
eftermiddagsmyldretiden. Evt. kan den have grønt
samtidig med den dobbeltrettede cykelsti hvis der er
areal til det.
Ændre afmærkning på cykelsti, hvor højresving er
undtaget for signalet.

kr.

45.000

kr.

50.000

kr.

100.000

kr.

130.000

kr.

35.000

kr.

1.000

Bilag 3 - Anbefalinger, 2. prioritet
Signal
Emne
nr.
4 Geometri +
Afmærkning
6 Signalprogram +
Analyse
7 Bestykning
7 Afmærkning
9 Geometri +
Afmærkning +
Analyse
11 Signalprogram
11 Signalprogram
11 Signalprogram
12 Signalprogram
12 Geometri
13 Afmærkning
14 Geometri
14 Signalprogram
15 Signalprogram +
Bestykning
16 Signalprogram
16 Afmærkning
17 Bestykning
24 Signalprogram +
Bestykning
24 Geometri

Beskrivelse af løsning

Anlægsoverslag

Nedlægge kombineret ligeud/højre fra vest og anlægge
særskilt højresvingsbane. Alternativt sænke hastigheden
mod krydset.
Udfør trafikanalyse inkl. trafiktælling for at optimere
grøntidsfordeling.
Ændre signalopstilling, så der fremstår flest i forkant.
Herudover fjerne gammel trykknap.
Afmærke med cykelbane eller lign. på Gammelgårdsvej
Ændre afmærkning på Paltholmvej, så der kun er 1
ligeudbane mod vest igennem krydset. Det anbefales at
udføre en kapacitetsanalyse inden ændringen
gennemføres.
Fjerne fratid og evt. lave 2. forlængelsesperiode længere
Morgenmyldretidsprogram der i større omfang tilgodeser
lette trafikanter så de ikke skal trykke sig ind
Ændre signalgrupper så det er b-fodg. der er slået
sammen og ikke a-fodg. Dermed kan ned-/opluk af A1
undgås.
Etabler forskellige programmer i løbet af døgnet, så
maksimum forlængelser kan variere ift. trafiksituationen
På tilfart fra nord fjernes græsrabat mellem cykelsti og
højresvingsbane, så cykelstien kan rykkes helt ud til
højresvingsbanen (signalmast flyttes)
Enten fjerne afmærkning af cykel-højresvingsbaner på
Fiskebækvej eller fjerne fodstøtte.
Rabat mellem cykelsti og kørebane på Stiager bør fjernes
op til krydset.
BCy bør indkobles nogle sekunder før B for at sikre
venstresvingende biler har opmærksomhed på
cyklisterne
Reparer defekte detektorer eller etabler
radardetektering, så trafikstyringen kommer til at virke.
Kontrollere kriterier for indkobling af venstresvingspil
A2v. Der er behov for at ændre kriterier, så pilen
indkobles oftere.
Foreslå ny afmærkning på krydsets hjørner for at definere
areal for fodgængere og cyklister tydeligere. Herunder
vurdere om der skal etableres fortov på hjørnerne.
Opsætte højtsiddende hovesignaler, så signalopstilling
bringes overens med kravene i vejreglerne og i øvrigt
bliver tydeligere.
Mere detektering i sideretning evt. via radar.

kr.

275.000

kr.

50.000

kr.

10.000

kr.
kr.

5.000
50.000

kr.
kr.

25.000
25.000

kr.

25.000

kr.

25.000

kr.

50.000

kr.

5.000

kr.

20.000

kr.

25.000

kr.

75.000

kr.

25.000

kr.

30.000

kr.

10.000

kr.

45.000

Placeringen af venstresvingende cyklister og adgangen til
krydset fra den lille sti til ”Tornekrogen” forekommer

kr.

30.000

24 Signalprogram
25 Signalprogram +
Bestykning
26 Geometri +
Afmærkning +
Bestykning

26 Bestykning

27 Bestykning
28 Signalprogram +
Bestykning

utryg og ikke alle cyklister placerer sig hensigtsmæssigt.
Det anbefales at forbedre geometrien, så det bliver mere
entydigt, hvor cyklister skal placere sig. Eventuelt kan
etableres cykelsti på ”overliggeren” i stedet for
nuværende cykelbane.
Cyklistgruppen for venstresvingende cyklister bør få
grønt 2-4 sekunder inden hovedsignalet for sideretningen
- evt. indkobles cyklistgruppen kun ved anmeldelse.
Opsætte detektering i hovedretningen, evt. via radar
For at gøre fodgængere tydeligere i krydset - for især
højresvingende biler - anbefales det at rykke
fodgængerfeltet tættere på krydset. Dog bør det undgås
at fodgængerfeltet bliver meget længere end i dag, så det
skal undersøges om man kan rykke fortovet på krydsets
hjørner, så krydset bliver mere kompakt, under hensyn til
kørekurver for busser.
På tilfart fra Skovmosevej og på tilfart fra Gl. Hareskovvej
fra sydøst anbefales at ændre på standere og
signalopstillingen, så der kommer signaler i forkanten af
krydset til at markere stopstregen.
Udbedre fejl i kvitteringslys på cyklisttryk
Detektere længere fra stoplinjen i hovedretningen, evt.
med radar.

kr.

25.000

kr.

65.000

kr.

50.000

kr.

25.000

kr.
kr.

1.000
100.000

Bilag 4 - Anbefalinger, 3. prioritet
Signal
Emne
nr.
4 Afmærkning
4 Signalprogram +
Bestykning
4 Afmærkning
4 Afmærkning
4 Bestykning
6 Signalprogram +
Bestykning
6 Geometri
6 Geometri
6
7
9
11
11
11
11

Bestykning
Geometri
Bestykning
Bestykning
Afmærkning
Bestykning
Bestykning +
Geometri

11 Bestykning
12 Bestykning
12 Geometri
13 Bestykning
13 Geometri
14 Bestykning

Beskrivelse af løsning
Udkørselsforbud fra supermarked på Regimentvej, evt.
ensrette trafikken på p-pladsen til udkørsel på
Rørmosevej
Hvis der er mange venstresvingsuheld i krydset med
venstresvingere fra Slangerupvej anbefales at etablere
bundne venstresving i krydset for at forbedre
trafiksikkerheden.
Etabler supplerende afmærkning ved den dobbeltrettede
cykelsti på Lillevangsvej for at skabe klarerer forhold for
cyklisterne.
Sikre at cyklister på den dobbeltrettede cykelsti ikke
kommer i konflikt. Evt. kunne krydsning flyttes tilbage.
Rette standernumre
Etabler bundne venstresving for at forbedre
trafiksikkerheden – Analyse af behov og konsekvenser
kan gennemføres ifbm. ovennævnte trafikanalyse.
Alternativt opsæt ekstra 1-lyspil
Etabler lommer for venstresvingende cyklister (2 vestlige
hjørner)
Anlægge bedre forhold for cyklister på
Paltholmvej/Bistrupvej, evt. sti i eget trace udenom
krydset.
B2 på stander 6 flyttes til stander 2 og omvendt for B1
Etablere fortov eller fællesti på Paltholmvej
Optimere signalopstillingen
Opsætte A2 på stander 13
Fjerne unødvendige pile der ikke er i en særlig bane
Fjerne forkerte standernumre og påføre rigtige
Gennemgå placering af trykknapper, opspring på
midterheller og generelt fodgængerarealer. Evt. med
henblik på tilgængelighed som fx lydsignaler og taktilfliser
På længere sigt, udskifte spoler med radar når disse
fejlmelder
Forbedre signalopstilling, så signalerne i højre grad
placeres omkring stoplinjerne.
Etablere opspring på midterheller ved støttepunkter for
fodgængere
For at undgå kø i venstresvingsbane på Fiskebækvej fra
syd i morgenmyldretiden fra 7.45 til 8.00 kan overvejes at
etablere 1-lys venstresvingspil i krydset.
Etablere opspring på midterheller ved støttepunkter for
fodgængere
Der bør fjernes forkerte standernumre og udskiftes med
korrekte numre.

Anlægsoverslag
kr.

50.000

kr.

300.000

kr.

20.000

kr.

20.000

kr.
kr.

3.000
300.000

kr.

50.000

kr.

-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2.000
2.000
3.000
5.000
3.000
50.000

kr.

80.000

kr.

50.000

kr.

20.000

kr.

5.000

kr.

40.000

kr.

3.000

14 Analyse
14 Geometri
14 Afmærkning
14 Geometri
15 Signalprogram

16 Bestykning
16 Bestykning
17 Analyse

17 Geometri
24 Bestykning
24 Bestykning
24 Geometri
25 Bestykning +
Afmærkning
25 Afmærkning
25 Geometri
26 Signalprogram +
Bestykning
26 Afmærkning
27 Bestykning
27 Geometri
28 Bestykning

Undersøg om signalanlægget kan nedlægges.
Pladsen i det sydøstlige hjørne bør inddrage cyklister på
en sikker måde i forhold til signalanlægget
Afmærkning for særlige baner bør udføres korrekt efter
Vejreglerne, så der bruges korrekt tykkelse på stregerne
Etablere opspring på midterheller ved støttepunkter for
fodgængere
Ved spolefejl er det bedre at lade signalanlægget skifte til
grønt for fodgængerne umiddelbart efter tryk på
trykknap. De færreste vil vente 20 sek. på at få grønt, hvis
der ikke kommer nogle biler. Så den nuværende
fejlfunktion medfører at man mister respekten for
signalanlægget.
Opsætning af trykstander til venstresvingende cyklister
Flytte signaler tættere på stoplinjerne for at gøre
signalopstillingen mere tydelig omkring stoplinjerne (i
overensstemmelse med vejreglerne)
Antal af fodgængere er begrænset – også i
myldretiderne. Derfor kan det undersøges om
signalanlægget kan nedlægges. I myldretiderne er
trafikintensiteten på Kirke Værløsevej mod vest imidlertid
høj, så umiddelbart vil det være svært at passere vejen
uden signalanlægget. Det kan overvejes i stedet at
etablere et Toronto-anlæg med gule blink.
Etablere opspring på midterhelle ved støttepunkt for
fodgængere
Påsætte korrekte standernumre.
Opsætte ny signalstander på midterhelle på sidevejen, så
signalerne for sideretningen kan placeres i forkanten af
krydset.
Etablere opspring på midterheller ved støttepunkter for
fodgængere
Etablere bedre forhold for venstresvingende cyklister
mod Hejrebakken i krydset
Opsætning af svingforbud før krydset for gennemkørende
lastbiler
Etablere støttepunkter mellem cykelsti og kørebane på
”overliggeren” i krydset, så ligeudkørende cyklister fra
syd kan køre udenom signalanlægget.
For at reducere forsinkelsen for busser i rutefart gennem
krydset, kan der etableres busprioritering.
Hvis det ofte er et problem med parkering op mod
krydset, kan der etableres parkeringsforbud op til
krydset.
Ændre signal fra privat udkørsel til et 2-lys signal
Etablere opspring på midterheller ved støttepunkter for
fodgængere
Flytte A2 fra stander 5 til stander 3.
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5.000
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3.000
20.000

kr.
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28 Bestykning
28 Bestykning
28 Afmærkning
28 Geometri

Opsætning af trykstander længere væk fra kørebanen for
CyB.
Nedtage unødvendige trykknapper for a-fodgængere.
Genopfriske afmærkning på cykelsti.
Etablere opspring på midterhelle ved støttepunkt for
fodgængere

kr.

3.000

kr.
kr.
kr.

3.000
10.000
10.000

