Signalscreening/Stamblad signalanlæg
Slangerupvej/Lillevangsvej
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X
X
X
X
X
X
X

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Alt signalmateriel inkl. spoler ser ud til at virke efter hensigten.
Cykelstien langs Lillevangsvej ser ud til at have været lavet om med etablering af dobbeltrettet cykelsti langs østsiden af
Lillevangsvej. Dette bør opdateres i detektorplanen og detektorfunktionsskemaet.
Den dobbeltrettede cykelsti ophører umiddelbart inden krydset, hvor ligeudkørende cyklister skal placere sig i venstre
bane på den dobbeltrettede cykelsti. Trafiksikkerhedsmæssigt er det sådan set godt at cyklisterne bliver presset over tæt
på kørebanen, men hvis der samtidig er en cyklist i den modsatte retning på cykelstien, bliver der en konflikt. Der er dog
kun få cyklister i krydset, så risikoen for en konflikt vil være lille. Man kunne alternativt flytte skiltet på den anden side af
vejen tilbage, så krydsningen først sker bagved krydset.

Dato: 22.12.2021

Slangerupvej/Lillevangsvej | Side 1 af 6

Standernumre starter ikke ved styreapparatet og går mod uret.
Signalopstilling - opgørelse
Tilfart (signalgruppe)
Antal signaler forrest
Antal signaler midten
Antal signaler bagerst
Sum antal signaler
Vurdering (Ok/Rev.)
*2-lys ’spejlsignal’

A1
2
2
2
6
Ok

A2
2
1
2
5
Ok

B1
2
0
2
4
Ok

B2
3
1
1*
5
Ok

Signalprogram

Der er mulighed for indkobling af B1v. Dette er dog ikke beskrevet hvordan eller på hvilke spoler i
detektorfunktionsskemaet. B1v bliver indkoblet fast ved aktivering af fodgængertryk for b-fodgængere. Dette er ikke
dokumenteret og er muligvis en programmeringsfejl.
Der bliver kørt relativt hurtigt på Slangerupvej hvilket gør at venstresvingsuheld med A1 og A2 har en øget risiko for at
være mere alvorlige. Hvis der ses et uheldsmønster med disse uheld, kunne der anlægges bundet venstresving.

Geometri, skilte og afmærkning

Tilfarten på Lillevangsvej åbent land uden hastighedstavler, så den maksimale tilladte hastighed er 80 km/t. Det anbefales
at sænke hastigheden til 60 km/t op mod krydset.

Dato: 22.12.2021

Slangerupvej/Lillevangsvej | Side 2 af 6

Den vestlige tilfart ad Slangerupvej har en fælles ligeud- og højresvingbane. Den maksimale tilladte hastighed er 70 km/t.
På grundet af den høje hastighed og risiko for bagendekollisioner anbefales at etablere en separat højresvingsbane.
Indkørsel til parkeringsplads ved Rema 1000 er placeret kun cirka 25 meter fra krydset på tilfart fra nord (Regimentsvej).
Denne korte afstand medfører øget uheldsrisiko. Ved udkørsel fra parkeringspladsen har man ikke oversigt over
indsvingende trafik fra krydset. Tilsvarende kan det for højresvingende fra Slangerupvej fra øst virke overraskende at der
lige efter krydset langsomtkørende trafik ind og ud fra indkørslen. Indkørsel til Rema 1000 tæt på krydset kan gøres
ensrettet, så man kun må køre ind på parkeringspladsen. Trafikken på pladsen gøres ensrettet, hvor trafikken kører rundt
om bygningen med udkørsel via Rørmosevej. Udkørsel til Regimentsvej via Rørmosevej vil være mere trafiksikker, idet
krydset ligger cirka 80 meter fra.

Besigtigelser
Morgen 7:20-8:20
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

Dato: 22.12.2021

03-11-2021
Tåget
P1
Rød hvile
Overholdes
Indkobling og forlængelse
Ingen

Slangerupvej/Lillevangsvej | Side 3 af 6

Registreringslog
Tidspunkt

Beskrivelse
I det nordøstlige hjørne holdt en påkørt bil. Bilen var påkørt på venstre front.

7:20-8:20

Forlængelse og indkobling ser ud til at fungere optimalt, dog indkobles B1v nogle gange for let, så den
reelt indkobles uden at der et trafikalt behov.
bf-fodgængerfeltet virker til at have for kort grøntid (1-2 sek.), især i forhold til at fodgængere selv skal
anmelde.
Der er enkelte fodgængere og cyklister i krydset som for det meste skal ned ad Lillevangsvej eller til
busstoppestedet.
Der opstod kø ad Slangerupvej efter krydset for trafikken mod øst. Årsagen vurderes at være
kapacitetsproblemer i rundkørsel ved Farum Gydevej. Det var tæt på køen stuvede tilbage til krydset.

7:20-8:20
7:48-7:58

Dato: 22.12.2021

Slangerupvej/Lillevangsvej | Side 4 af 6

Eftermiddag 15:15-16:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

27-10-2021
Tørt
P2
Rød hvile
Overholdes
Indkobling og forlængelse
Ingen

Registreringslog
Tidspunkt
15:15-16:30
15:15-16:30
15:15-15:40
15:40-16:00

16:00-16:20

Beskrivelse
I hele perioden blev observeret at venstresvingspil fra Regimentsvej (B1v) indkobles hver gang, b-fodgængerne har haft grønt (anmeldes på trykknap). Dette sker uafhængig af om der er venstresvingere fra
Regimentsvej. Der er dog få fodgængere i krydset, så det sker relativt sjældent.
I hele perioden er der så få venstresvingere fra Regimentsvej, at de vurderes at kunne afvikles uden
indkobling af venstresvingspil.
God trafikafvikling i krydset. Meget trafik fra øst mod vest, men ingen kø
Der begynder at komme kø på tilfarten fra Slangerupvej for trafikken fra øst mod vest. Når køen er
længst når den helt ned til svinget (cirka 900 meter). Der er dog rimelig godt flow i køen, da grøntiden
for Slangerupvej er lang (40 sekunder).
Grøntiden kan optimeres i krydset, idet trafikken fra sidevejene (både Lillevangsvej og Regimentsvej) er
forholdsvis begrænset, så grøntiden for fra sidevejene vil kunne reduceres. Der er ofte i størrelsesorden
3-5 biler for mest belastede trafikstrøm fra sidevejene, og når svingpil indkobles, er grøntiden op til 24
sekunder afhængig af trafikstyringen (= unødig høj, idet det kun tager 10-12 sekunder at afvikle
trafikken fra sideretningen)

Efter kl. 16.00 aftager køen igen på Slangerupvej. Trafikken fra sidevejene er forsat begrænset til 3-5
biler for mest belastede trafikstrøm fra sidevejene.

Dato: 22.12.2021

Slangerupvej/Lillevangsvej | Side 5 af 6

16:20-16:30

Efter kl. 16:20 er køen på Slangerupvej helt væk. Der er igen god trafikafvikling i krydset. Grøntiden for
hovedretningen er ikke længere lig med maksimumsgrøntiden (det er den i hele perioden med kø).

Løsningsforslag
Emne
Afmærkning
Signalprogram
Geometri og
Afmærkning
Afmærkning
Bestykning
Afmærkning
Afmærkning
Bestykning

Dato: 22.12.2021

Beskrivelse af løsning
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 bfodgængere)
Nedlægge kombineret ligeud/højre fra vest og anlægge særskilt højresvingsbane.
Alternativt sænke hastigheden mod krydset.
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 klarere forhold for cyklisterne.
Sikre at cyklister på den dobbeltrettede cykelsti ikke kommer i konflikt. Evt. kunne
krydsning flyttes tilbage.
Rette standernumre

Prioritet
1
1
2
3
3
3
3
3

Slangerupvej/Lillevangsvej | Side 6 af 6

Signalscreening/Stamblad signalanlæg
Slangerupvej/Hørmarken
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X
X
X
X
X
X
X

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Krydset er relativt nyt og forsynet med radar i alle retninger.
Det ligner Smartmicro radar med mulighed for ETA funktion, men detektorbestykning er udført med individuelle felter
efter samme princip som ved detektorspoler. Hvis radarer kan anvendes til ETA funktion, bør dette bruges i stedet for
individuelle felter.

Signalopstilling - opgørelse
Tilfart (signalgruppe)
Antal signaler forrest
Antal signaler midten
Antal signaler bagerst
Sum antal signaler
Vurdering (Ok/Rev.)

A1
3
0
1
4
Ok

A2
3
1
0
4
Ok

B1
2
2
0
4
Ok

Signalprogram

Anlægget fungerer med funktionen præference for Slangerupvej
Der er detekteret med radar i krydset. Det er observeret at forlængelsen nogle gange ikke fungerer helt optimalt. Måske
forlængelsen vil fungere bedre hvis man bruger ETA-funktionen hvis muligt med nuværende radarer.
Da der er busser i krydset, bør der overvejes busprioritering.

Dato: 22.12.2021

Slangerupvej/Hørmarken | Side 1 af 4

Geometri, skilte og afmærkning

Der er observeret at busser trækker ind over spærrelinjen på Hørmarken, når de kører ud af krydset (i kurven på
understående billede). Der kan ske fejlanmeldelse af Hørmarken hvis den trækker for langt ind. Det bør undersøges om
nuværende afmærkning tager højde for bussen. Evt. kan der opsættes en fysisk midterhelle for at tvinge bussen til at
holde banen. Alternativt retningskoble detekteringen.

Dato: 22.12.2021

Slangerupvej/Hørmarken | Side 2 af 4

Besigtigelser
Morgen 7:15-8:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

25-11-2021
Tørt
P1
Maks. omløbstid på 100 sek.
Overholdes
Præference med anmeldelser og forlængelser
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
7:15 – 8:15

Beskrivelse
Trafikintensiteten på Slangerupvej er høj, men der er ingen kø.

7:15 – 8:15

Trafikintensiteten fra Hørmarken er lav. Også så lav at signalanlægget ofte går i præferencestilling. Når
der kommer biler fra Hørmarken er afslutningen af grøntiden ikke præcis, idet grøntiden forlænges til 23 sek. efter at sidste bil har passeret stoplinjen. Minimum grøntiden er 6 sek. ifølge dokumentationen,
men der blev ikke registreret grøntider under 8 sek. (også selvom der kun var en bil).

7:15 – 8.15

Også trafikintensiteten mod Hørmarken var lav. For venstresvingende mod Hørmarken er der bunde
venstresving. Denne signalgruppe blev kun indkoblet, når der var biler og både anmeldelse og
forlængelse fungerede godt.

Dato: 22.12.2021

Slangerupvej/Hørmarken | Side 3 af 4

Eftermiddag 15:30-16:30
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

24-11-2021
Let regn
P2
Maks. omløbstid på 100 sek.
Overholdes
Præference med anmeldelser og forlængelser
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
15:30-16:30

Beskrivelse
Generelt var der i perioder mange biler på Slangerupvej, men de kom lidt i ’klumper’. Der var ikke
kapacitetsproblemer i krydset, men der er tvivl om forlængelsen var optimal.

15:30-16:30

Detekteringen fra Hørmarken var for det meste god, men der var nogle gange den forlængede uden der
var behov. Bussen der kører ud af krydset ad Hørmarken blev nogle gange fejldetekteret, da den kom
ind i modkørende bane i kurven.

Løsningsforslag
Emne
Detektering

Beskrivelse af løsning
Optimere og gennemgå detektering (inkl. retningskoble Hørmarken)

Detektering

Etablere busprioritering

Dato: 22.12.2021

Prioritet
3
3

Slangerupvej/Hørmarken | Side 4 af 4

Signalscreening – Stamblad signalanlæg
Bistrupvej/Paltholmvej
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X
X
X
X
X
X

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Der er anvendt eftergivelige master i krydset, hvilket er i god overensstemmelse med at hastighedsbegrænsningen på
Paltholmvej, Bistrupvej og Duemosevejer er henholdsvis 80 km/t, 70 km/t og 60 km/t. Man bør ikke anvende
hastighedsgrænser på 80 km/t op mod et signalanlæg, så det anbefales at nedsætte hastighed på Paltholmvej til 60 km/t.
op mod krydset.
For venstresvingende cyklister er der lidt utraditionelt placeret cyklisttryk. For bedre beskyttelse af cyklisterne kan
overvejes at etablere en cykellomme for venstresvingende cykler. Dette gør sig gældende på de to vestlige hjørner.

Her er eksempel på cykellomme fra Jomfrubakken:

Dato: 22.04.2022

Bistrupvej/Paltholmvej | Side 1 af 7

Signalopstilling - opgørelse
Tilfart (signalgruppe)
Antal signaler forrest
Antal signaler midten
Antal signaler bagerst
Sum antal signaler
Vurdering (Ok/Rev.)
*Heraf 1 stk. 2-lys ’spejlsignal’

A1
3
1
1*
5
Ok

A2
3
1
1
5
Ok

B1
2
0
2
4
Rev.

B2
2
0
2
4
Rev.

- B2 på stander 6 kunne flyttes til stander 2 og omvendt for B1. Dette er dog ikke kritisk for signalbilledet.

Signalprogram

Anlægget fungerer ifølge dokumentationen med rød hvile.
Det er dog nogen usikkerhed vedr. indkobling af Højtrafikprogrammet. Under besigtigelserne, så det ud som om der blev
skiftet imellem høj- og lavtrafik programmerne, men lavtrafik-programmet var indkoblet på tidspunkter, hvor der var
behov for mere grøntid. Dette medførte at B-retningen ofte kun havde en grøntid på 16 sekunder. Funktionen med at
skifte i programmerne på baggrund af trafikken er i sig selv fornuftig, men nuværende løsning og kriterier for skift bør
gennemgås for at optimere grøntiden.
Detektering fungerer med spoler, og det kunne ikke konstateres at der var spolefej. Detekteringen er meget vigtig for
afviklingen i netop dette kryds. Ved tilbagevendende spolefejl, bør det undersøges om detekteringen kan udskiftes med
radar eller anden overjordisk detektering.
Venstresvingende i begge retninger på Bistrupvej blokerer udsynet for hinanden. Givet den høje hastighed, bør det
overvejes at etablere bundne venstresving. Det anbefales at tjekke omfanget af venstresvingsuheld i krydset. Der kunne
overvejes at opsættes endnu en venstresvingpil, men uden at de to pile medanmelder hinanden.

Dato: 22.04.2022

Bistrupvej/Paltholmvej | Side 2 af 7

Geometri, skilte og afmærkning

Stoplinjerne er generelt trukket langt tilbage. Det kunne overvejes at trække dem frem og derved eventuelt spare et
sekund i mellemtid, idet krydset vil blive mere kompakt.
Der er ikke cykelfaciliteter i krydset eller på strækningerne op mod krydset. På Bistrupvej er der cykling forbudt vest for
krydset. Under besigtigelserne blev kun observeret ganske få cyklister, men på længere sigt bør der overvejes at etablere
bedre cykelinfrastruktur.

Dato: 22.04.2022

Bistrupvej/Paltholmvej | Side 3 af 7

Besigtigelser
Morgen 7:15-8:30
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

24-11-2021
Tørt
Dagprogram det meste af myldretiden
Variabel 70-100 sek.
Overholdes, men det veksler umiddelbart mellem programmerne
Anmeldelser og forlængelser virker
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
7:15 – 7:30

Beskrivelse
Meget trafik i krydset, men god trafikafvikling og ingen kø.

7:30 – 8:30

I hele perioden er der kø på Paltholmvej fra syd. Køen er i det meste af perioden ret lang, hvor det tager
flere omløb før bilerne når frem til stoplinjen. Ved tidsmåling omkring kl. 8.15, hvor køen var længst
300-400 m fra stopstregen, blev der registreret, at det tog cirka 5 minutter for biler i køen at komme
frem til stoplinjen.

7:30 – 8:30

Fra Duemosevej fra nord er der mindre trafik end fra Paltholmvej fra syd. Omkring kl. 8.00 er der
enkelte signalomløb, hvor ikke alle biler afvikles indenfor et signalomløb, men generelt er
trafikafviklingen god fra Duemosevej.

Dato: 22.04.2022

Bistrupvej/Paltholmvej | Side 4 af 7

7:30 – 8:10

På Bistrupvej fra vest er der i perioden mange vestresvingere mod Duemosevej, og 1-lys
venstresvingspil indkobles i alle omløb. Fra 7:45 – 8:00 er der så mange venstresvingere at ikke alle
kommer med over for grønt indenfor ét signalomløb. Køen af venstresvingere er ofte længere end
venstresvingsbanen

7:50 – 8:00

På Bistrupvej fra øst er der også kø i venstresvingsbanen i en kortere periode. Denne retning har ikke 1lys pil, så når der er meget trafik på Bistrupvej mod øst, bliver der kun afviklet biler i mellemtiden.
Der er busser i venstresvinget.

Dato: 22.04.2022

Bistrupvej/Paltholmvej | Side 5 af 7

7:15 – 8:30

På Bistrupvej - i retning mod vest - var der i hele perioden en høj trafikintensitet, men alt trafik blev
afviklet indenfor et signalomløb – også selvom grøntiden for denne retning reduceres, når 1-lys
venstresvingspilen mod Duemosevej har grønt.

Dato: 22.04.2022

Bistrupvej/Paltholmvej | Side 6 af 7

Eftermiddag 15:30-16:30
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

23-11-2021
Skyet
Lav- og højtrafikprogram
Variabelt 70-100 sek.
Overholdes, men det veksler umiddelbart mellem programmerne
Rød hvile
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
15:30-16:30

Beskrivelse
Generelt var der meget trafik i anlægget. Det virkede lidt som om trafikken kom i ’klumper’. Anlægget
håndterede dog trafikken rimelig godt i forhold til forlængelser.

15:30-16:30

Programmet skiftede umiddelbart mellem høj- og lavtrafikprogrammet, da sideretningen kun blev 16
sek. på trods af at der var kø, imens at den i nogle perioder kunne være mere end 16 sek. En anden
mulighed er, at ikke alle spoler virker.

15:50-15:55

Der var kø i venstresvingsbanen fra øst, der strakte sig ud i ligeudbanen. Grundet en lang omløbstid og
nedtaget svingpil, var der ikke mange der blev afviklet. Da trafikintensiteten vest faldt, kunne flere
svinge og køen blev delvist opløst.

15:30-16:30

Der blev ikke observeret cyklende eller gående.

Løsningsforslag
Emne
Afmærkning

Beskrivelse af løsning
Nedsæt hastigheden på Paltholmvej til 60 km/t op mod krydset.

Program

Kontroller aktive signalprogrammer for krydset. Inklusive kontrol af parametre for
programskift.

Program og
Analyse
Program og
Bestykning

Udfør trafikanalyse inkl. trafiktælling for at optimere grøntidsfordeling.

Geometri

Etabler lommer for venstresvingende cyklister (2 vestlige hjørner).

Geometri

Etabler bedre forhold for cyklister på Paltholmvej/Bistrupvej, evt. sti i eget trace
udenom krydset.

3

Bestykning

B2 på stander 6 flyttes til stander 2 og omvendt for B1

3

Dato: 22.04.2022

Prioritet
1

Etabler bundne venstresving for at forbedre trafiksikkerheden – Analyse af behov og
konsekvenser kan gennemføres ifbm. ovennævnte trafikanalyse. Alternativt opsæt
ekstra 1-lyspil.

1
2
3
3

Bistrupvej/Paltholmvej | Side 7 af 7

Signalscreening – Stamblad signalanlæg
Paltholmvej/Gammelgårdsvej
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X
X
X
X
X
X
X

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Signaludstyr og detektering er af ældre dato, men suppleret af nyt, muligvis i forbindelse med vedligehold. Standerne er
malet gule, hvilket man gjorde førhen for at synliggøre standeren for de kørende. Malingen er imidlertid meget slidt.
Anlægget forlænger til maksimumsgrøntiden i begge retninger, hvilket må begrundes med at der er fejl på spoler.
Generelt er detektorbestykningen ringe. Spolerne bør nedlægges og erstattes med radar eller video. Alternativt kan der
fejlsøges på spolerne, men givet den dårlige bestykning skal der ikke meget til at en anden detekteringsform er mere
rentabel.
Trykknapper må også være defekte, idet fodgængere indkobles i alle omløb. På stander 3 er der opsat 2 trykknapper (en
ny og en gammel). I og med der er fejl på trykknapperne i anlægget er det ikke til at sige hvilken knap eller måske begge
der er tilkoblet.

Dato: 22.12.2021
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Signalopstilling - opgørelse
Tilfart (signalgruppe)
Antal signaler forrest
Antal signaler midten
Antal signaler bagerst
Sum antal signaler
Vurdering (Ok/Rev.)

A1
2
0
2
4
Ok

A2
2
0
2
4
Ok

B1
1
0
2
3
Rev.

B2
1
0
2
3
Rev.

For at forstærke signalbilledet i B- retningen kunne der for begge retninger opsættes signaler i front på standeren i venstre
side. Dvs. et nyt B1 på stander 6 og et nyt B2 på stander 2.

Signalprogram

Anlægget fungerer ifølge dokumentationen med funktionen præference for Paltholmvej. Der er dog fejl i trykknapper og
spoler, så anlægget i praksis fungerer som et tidsstyret anlæg, da alt er anmeldt og forlænger fuldt ud.
Sikkerhedstid for fodgængere er beregnet med gangtid for fodgængere på 1,5 m/s. Dette medfører at mellemtiderne
forekommer lave både i A og B-retning. I nyere signalanlæg beregnes mellemtider normalt med ganghastighed for
fodgængere på 1,35 m/s.

Geometri, skilte og afmærkning

Generelt er afmærkningen i krydset i god stand.
Forhold for gående og cyklende i krydset er relativt dårlige på Paltholmvej, idet der vest for krydset ikke er fortov, og øst
for krydset er der ikke fortov på nordsiden og delt sti på sydsiden. Der ses tydeligt trampestier til cykelstien på
Paltholmvej, så der vurderes at være nogle fodgængere. Det anbefales derfor enten at gøre cykelstierne på Paltholmvej til
fællesstier eller anlægge fortov.

Dato: 22.12.2021

Paltholmvej/Gammelgårdsvej | Side 2 af 6

Tilfarten fra Gammelgårdsvej på begge sider er bred ved stoplinjen. 2 biler kan kile sig ind ved siden af hinanden. Dette
kan føre til påkørsel/trængning af cyklister, da de kan blive overset. Det kunne overvejes at udføre fx cykelbane for at
minimere bredden af vejen.

På Gammelgårdsvej fra syd er der en overkørsel til et boligområde kun cirka 15 meter fra krydset. Ind- og udkørsel ved
denne overkørsel øger uheldsrisikoen på tilfarten (ses også på billedet ovenfor).

Dato: 22.12.2021

Paltholmvej/Gammelgårdsvej | Side 3 af 6

Besigtigelser
Morgen 7:20-8:20
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

09-11-2021
Tørt
P1
Præference
Overholdes
Der er fejl på trykknapper og spoler
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
7:20-8:20

Beskrivelse
Generelt er der en jævn trafik over timen, med enkelte spidsperioder, men ikke så markant som ved fx
en skole.

7:20-8:20

Den generelle trafik er i retning mod motorvejen, hvilket er forventeligt i forhold til tidspunktet.
Venstresvingende fra nord ad Gammelgårdsvej har det lidt svært, men bliver afviklet fuldt ud i løbet af
maks. 2 omløb.

7:20-8:20

Der er en del cykler i krydset. Generelt er der flest cykler ad Paltholmvej, men også en del fra
Gammelgårdsvej. På Gammelgårdsvej er der ikke cykelstier, så cyklerne placerer sig som udgangspunkt
ved kantstenen, men når bilerne svinger til højre er der også nogle der placerer sig mellem bilerne.
Derfor vurderes det at være utrygt at cykle på Gammelgårdsvej.

7:20-8:20

Generelt passer grøntiderne selvom der forlænges fuldt ud. Hvis detekteringen rettes/udskiftes, kan der
derfor tages udgangspunkt i de nuværende maksimale grøntidsforlængelser.

Dato: 22.12.2021

Paltholmvej/Gammelgårdsvej | Side 4 af 6

Eftermiddag 15:15-16:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

27-10-2021
Tørt
P2
Præference
Overholdes
Der er fejl på trykknapper og spoler
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
15:15-16:15

Beskrivelse
I hele perioden er der ikke kapacitetsproblemer i krydset. Der er mest trafik på Paltholmvej, men der er
også en del biler fra sidevejene.

15:45-16:05

Der kommer mere trafik i krydset omkring kl. 16.00 med mest trafik på Paltholmvej fra øst og fra
Gammelgårdsvej fra nord. Med nogle få undtagelser bliver alle dog afviklet indenfor et signalomløb.
Trafik fra Paltholmvej fra øst:

Dato: 22.12.2021

Paltholmvej/Gammelgårdsvej | Side 5 af 6

Trafik fra Gammelgårdsvej fra nord.

Løsningsforslag
Emne
Bestykning og
Program
Program

Beskrivelse af løsning
Rette detekteringen evt. udskiftning med radar. Heri også udskifte defekte trykknapper.

Bestykning

Ændre signalopstilling, så der fremstår flest i forkant. Herudover fjerne gammel
trykknap.

Afmærkning

Afmærke med cykelbane eller lign. på Gammelgårdsvej

Geometri

Etablere fortov eller fællesti på Paltholmvej

Dato: 22.12.2021

Genberegne sikkerhedstider og grøntider til fodgængere.

Prioritet
1
1
2
2
3

Paltholmvej/Gammelgårdsvej | Side 6 af 6

Signalscreening/Stamblad signalanlæg
Paltholmvej – Borgmester Jespersens Vej
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X
Mangler
X
X
X
X
X

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Der er fejl på detektorer. Anlægget forlænger fuldt op i begge retninger. Enten skal fejlsøges på nuværende detektorer
eller der skal etableres ny detektering f.eks. radar.

Signalopstilling - opgørelse
Tilfart (signalgruppe)
Antal signaler forrest
Antal signaler midten
Antal signaler bagerst
Sum antal signaler
Vurdering (Ok/Rev.)

A1
2
1
2
5
Ok

A2
2
1
2
5
Ok

B1
2
1
2
5
Ok

B2
2
1
2
5
Ok

Nuværende signalopstilling er ok ift. vejreglerne, men det kan overvejes at nedtage signalerne på midterhellerne i
bagkanten af krydset, så der derved vil være færre signaler i bagkanten af krydset end omkring stoplinjen – se billede

Dato: 22.12.2021

Paltholmvej – Borgmester Jespersens Vej | Side 1 af 5

Signalprogram

Anlægget fungerer ifølge dokumentationen med hvilestilling i sidste grønne stilling (Valgfri hvile), men i praksis er der fejl
på spoler, så anlægget fast har en omløbstid på 60 sek.
Hvis ulykkestallet er højt, kan der overvejes bundet venstresving fra især A1, da de skal krydse 2 ligeudkørende baner.

Geometri, skilte og afmærkning

Afmærkningen i krydset er generelt i dårlig stand. Dette er især i sideretningen langs Borgmester Jespersens Vej hvor
afmærkningen er så slidt at man godt kan komme i tvivl om vognbanefordelingen.

Der er et separat stisystem i området, så som udgangspunkt kommer ingen cyklister og fodgængere gennem krydset.
Cykling er ikke forbudt på vejene, men der var ingen cykler, hvilket indikerer at stisystemet er godt,

Dato: 22.12.2021

Paltholmvej – Borgmester Jespersens Vej | Side 2 af 5

Besigtigelser
Morgen 7:15-8:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

27-10-2021
Tørt
P3
60” – trafikstyring forlænger til maksimum pga. fejl
Maksimum grøntider overholdes
Fejl i detektering. Anlægget forlænger til maksimums grøntid i begge retninger
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
7:15-8:15

Beskrivelse
Grøntiden er fordelt, så grøntiden er den samme i begge retninger (22 sek.). Det vurderes rimeligt i
forhold til den aktuelle trafik.

7:15-7:45

God trafikafvikling i krydset – alt trafik bliver afviklet indenfor et signalomløb. Dog lidt spildtid i krydset,
idet grøntiden forlænges til maksimum uden at der reelt er behov i alle omløb.

7:45-7:50

Der kommer flere venstresvingere i krydset fra Paltholmvej – både fra øst og vest, samt på Langagervej
fra syd. Mange af venstresvingere til og fra Langagervej vurderes at være trafik til og fra Marie Kruses
skole.

7:50-8:00

Der er i perioden så mange venstresvingere på Paltholmvej fra øst at ikke alle kommer med over inden
for et signalomløb.

8:00-8:15

Der er igen en god trafikafvikling i krydset uden kødannelse.

Dato: 22.12.2021

Paltholmvej – Borgmester Jespersens Vej | Side 3 af 5

Eftermiddag 15:20-16:20
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

09-11-2021
Tørt
P3
60” – trafikstyring forlænger til maksimum pga. fejl
Maksimum grøntider overholdes
Fejl i detektering. Anlægget forlænger til maksimums grøntid i begge retninger
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
15:20-16:20

Beskrivelse
Generelt er trafikken meget ens i den time, der blev observeret. Generelt afviklede krydset trafikken,
der var dog omløb hvor venstresvingende biler fra vest ikke kunne afvikle, men det blev aldrig kritisk. En
venstresvingspil ville kunne afvikle dette, men det vurderes at behovet ikke er stort nok.

15:20-16:20

Anlægget forlænger fuldt ud, men grøntiderne ser ud til at passe med trafikken (ellers havde man nok
rettet spolefejlene før). Der er spildtid, især i sideretningen, men ikke mere end hovedretningen kunne
afvikle.

16:03

En enkelt fodgænger med barnevogn begiver sig ud i anlægget. Hun bliver dyttet af et par gange, men
virker ikke til at ændre adfærd af den grund. I teorien har fodgængere lov til at være i krydsområdet,
men i praksis bør stisystemet benyttes.

Dato: 22.12.2021

Paltholmvej – Borgmester Jespersens Vej | Side 4 af 5

16:06

En enkelt bilist overså eller skiftede mening i højresvingsbanen fra nord og kørte lige over.

Løsningsforslag
Emne
Bestykning og
Program
Afmærkning

Beskrivelse af løsning
Rette spoler eller udskifte detekteringen med radar

Geometri

Ændre afmærkning på Paltholmvej, så der kun er 1 ligeudbane mod vest igennem
krydset. Dette vil nedsætte uheldsrisiko for venstresving fra vest mod nord.
Umiddelbart vurderes at være tilstrækkelig kapacitet til denne ændring, men det
anbefales at udføre en kapacitetsanalyse inden ændringen gennemføres.

Bestykning

Dato: 22.12.2021

Genopfriske afmærkningen

Evt. optimere signalopstillingen

Prioritet
1
1

2

3

Paltholmvej – Borgmester Jespersens Vej | Side 5 af 5

Signalscreening – Stamblad signalanlæg
Borgmester Jespersens Vej/Stavnsholtvej
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X
X
X
X
X
X

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Der er flere steder hvor trykknapper til fodgængere ikke er placeret hensigtsmæssigt.

Dato: 22.12.2021

Borgmester Jespersens Vej/Stavnsholtvej | Side 1 af 7

Standernummerering på signalplan stemmer ikke overens med standernumre i marken. Derudover er der sat et ekstra AV
signal op på stander nr. 2 (på signalplan), (nr. 7 i marken) i forhold til det viste på signalplanen.

Signalopstilling - opgørelse
Tilfart (signalgruppe)
Antal signaler forrest
Antal signaler midten
Antal signaler bagerst
Sum antal signaler
Vurdering (Ok/Rev.)
-

A1
3
0
0
3
Ok

A2
1
0
2
3
Rev

B1
2
1
1
4
Ok

B2
2
0
1
3
Ok

Der kunne opsættes A2 på stander 13.

Signalprogram

Anlægget fungerer med rød hvile. Umiddelbart virker det til at være den rigtige styring langt det meste af dagen. I
morgenmyldretiden kunne det overvejes at gøre fodgængere fast anmeldte, da der er en del børn og unge der krydser
vejen for at komme til Marie Kruses Skole og gymnasiet.
3. forlængelsesperiode/fratid bør tages ud af programmet og evt. delvist overtages af 2. forlængelsesperiode.
Fodgængergrupperne af og ag er slået sammen, men det medfører at A1 skal lukke ned og starte op igen når fasen med
fodgængere indkobles. Hvis det var b-fodg. grupperne der var slået sammen i stedet for, ville dette ikke være nødvendigt.
Anlægget anvender spoler til detektering af trafik. Det kunne på længere sigt overvejes at anvende radar/video, når
spolerne bliver defekte.

Geometri, skilte og afmærkning

Afmærkningen i krydset er generelt slidt. Belægninger på fodgængerarealer varierer meget og nogle steder er det lidt
udefinerbart hvad der er beplantning og hvad der er fortov. Afmærkningens tydelighed er på steder dårlig.
Der er pilafmærket i stort set hver bane hvilket der normalt kun anvendes i særlige baner.

Dato: 22.12.2021

Borgmester Jespersens Vej/Stavnsholtvej | Side 2 af 7

I tilfarten fra Stavnsholtvej er stoplinjen i højresvingsbanen trukket tilbage, men ikke i det venstre spor. Den bør være
tilbagetrukket i begge spor.

Der mangler D15 tavle på stander nr. 5.

Dato: 22.12.2021

Borgmester Jespersens Vej/Stavnsholtvej | Side 3 af 7

Der mangler opspring på midterhellen i feltet over Borgmester Jespersens Vej.

Dato: 22.12.2021

Borgmester Jespersens Vej/Stavnsholtvej | Side 4 af 7

Besigtigelser
Morgen 7:15-8:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

28-10-2021
Tørt
P1
Variabelt maks 88 sek.
Overholdes
Rød hvile. Fratid blev ikke aktiveret
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
7:15-7:45

Beskrivelse
Ikke meget trafik i krydset. Krydset afviklede køretøjerne i godt. Rød hvile ser ud til at fungere. Ikke mange
gående.

7:45-8:15

Mange børn og unge i krydset der skal til skolen. De større fodgængerflows er langs Stavnsholtvej på den
sydlige side hvor der ligger en sti på begge sider af Landager Allé og så det vestlige fodgængerfelt.
De både går og cykler over feltet.
Der opstår til tider kødannelse af højresvingende fra nord. Mange af disse biler kører ind til skoleområdet,
sandsynligvis for at sætte børn af. Den krydsende fodgængerstrøm gør det svære for de højresvingende.
Man burde måske omdanne tilfarterne fra nord til et højresvingsspor og et kombineret ligeudvenstresvingsspor.

Dato: 22.12.2021

Borgmester Jespersens Vej/Stavnsholtvej | Side 5 af 7

Eftermiddag 15:15-16:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

27-10-2021
Tørt. sol
P1
Variabelt maks 88 sek.
Overholdes
Rød hvile.
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
Generelt

Beskrivelse
Ingen afviklingsproblemer i krydset. Trafikken kommer spredt og bliver afviklet.

Løsningsforslag
Emne
Program
Program
Program
Bestykning
Afmærkning
Bestykning

Dato: 22.12.2021

Beskrivelse af løsning
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.
Opsætte A2 på stander 13
Fjerne unødvendige pile der ikke er i en særlig bane
Fjerne forkerte standernumre og påføre rigtige

Prioritet
2
2
2
3
3
3

Borgmester Jespersens Vej/Stavnsholtvej | Side 6 af 7

Bestykning
Detektering

Dato: 22.12.2021

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

3
3

Borgmester Jespersens Vej/Stavnsholtvej | Side 7 af 7

Signalscreening – Stamblad signalanlæg
Frederiksborgvej/Fiskebækvej
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X
Mangler
X
X
X
X
X

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Meget blandet signaludstyr, men næsten kun signaler med glødepærer. 4 master og tilhørende signaler er de helt gamle
med støbejernsmast og gamle beslag.

Dato: 22.12.2021

Frederiksborgvej/Fiskebækvej | Side 1 af 6

Signalopstilling - opgørelse
Tilfart (signalgruppe)
Antal signaler forrest
Antal signaler midten
Antal signaler bagerst
Sum antal signaler
Vurdering (Ok/Rev.)

A1
2
2
4
Ok

A2
2
1
1
4
Ok

B1
2
1
1
4
Ok

B2cy
1
1
2
Ok

Signalprogram
Signalanlægget benytter samme signalprogram hele døgnet. Signalprogrammet har præference for Frederiksborgvej.
Signalanlægget fungerer 3-faset, idet venstresvingende cyklister mod Fiskebækvej har grønt i egen fase, der dog kun
indkobles ved anmeldelse af venstresvingende cyklister mod Fiskebækvej.
Omløbstiden kan ifølge signalgruppeplanerne variere mellem 47 og 92 sek. Der er dog en fejl i signalgruppeplanerne, så
ifølge forlængelserne på planerne kan minimumsomløbstiden gå helt ned til 37 sek. Normalt vil den maksimale omløbstid
også være 80 sek., idet de sidste 12 sek. er busprioritering, der kun kan aktiveres, hvis der kommer en bus fra Fiskebækvej.
I praksis vil omløbstiden oftest være lavere end ovennævnte maksimale omløbstider, idet detektering i krydset er meget
begrænset. Omløbstiden blev målt til mellem 40 og 50 sek. under besigtigelserne. Detekteringen er baseret på spoler
placeret tæt på stoplinjen. Grøntiden vil således kun blive forlænget, hvis der kører biler over stoplinjen meget tæt på
hinanden.
Minimumsgrøntiden for fodgængergruppen af er 10 sek. den burde være 16 sek.
Lidt specielt placering af cyklisttryk for cyklister fra Fiskebækvej.

Dato: 22.12.2021

Frederiksborgvej/Fiskebækvej | Side 2 af 6

Geometri, skilte og afmærkning

Generelt er krydset ret stort i sin udstrækning. Ved en renovering af krydset kunne man evt. gøre krydset mere kompakt.
Krydset er placeret på en bakke. Trafikken fra Frederiksborgvej mod nord kører ned at bakke, og kører forholdsvist hurtigt.
Omvendt kører især cyklister mod syd op ad bakke og kører langsommere end normalt.
På tilfart fra Frederiksborgvej fra syd er der en græsrabat mellem cykelsti og højresvingsbane. Af hensyn til synligheden af
cyklister anbefales at trække cykelstien helt ud til højresvingsbanen (og flytte signalstander ud til højre for cykelstien evt.
på cyklistgalge).
På krydset hjørner er det vanskeligt at vide, hvor man skal placere sig som fodgænger. Jf. signalplanen ser det ud som om
der er fortov/fodgængerareal på hjørnerne, men i praksis er arealet højt græs. Desuden er fodgængerfelterne hen over
cykelstierne meget slidte

Dato: 22.12.2021

Frederiksborgvej/Fiskebækvej | Side 3 af 6

Endelig er der en vejtilslutning i et vigepligtsreguleret kryds på Frederiksborgvej 150 meter syd for krydset ved Restaurant
Furesøbad mv. Denne vejtilslutning har ikke direkte forbindelse til det signalregulerede kryds, men den nævnes alligevel,
idet der vurderes at være ret stor uheldsrisiko i dette kryds, idet trafik fra denne sidevej skal køre ud på en meget bred vej,
hvor der kan køre trafik i 4 spor midt på en bakke.
Der er ikke etableret opspring på midterheller ved fodgængerfelter, så afgrænsningen mellem støttepunkt og kørebane er
ikke tydeligt, hvilket især er et problem i forhold til tilgængeligheden i krydset.

Dato: 22.12.2021

Frederiksborgvej/Fiskebækvej | Side 4 af 6

Besigtigelser
Morgen 7:15-8:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider

Trafikstyrede funktioner
Samordning

27-10-2021
Overskyet og let regn
Døgnprogram
Variabel
Grøntiden for A2- retningen blev målt til omkring 16 sek. (i 4 omløb). Minimumsgrøntiden
er 12 sek. jf. signalgruppeplanerne, så grøntiden forlænges, men på grund af
detektorplaceringerne afsluttes grøntiden også selvom der er biler på vej hen mod
krydset.
Grøntiden for B1 retningen blev målt til mellem 10 og 14 sek. Også her afsluttes grønt,
selvom der er biler på vej hen mod krydset
Lange mellemtider for cykelgrupper medfører, at når grønt afsluttes for cykelgrupperne
går der 2 og 4 sek. inden hovedsignalerne lukker ned (respittid)
Præference
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
Generelt

Beskrivelse
Fiskebækvej spærret under besigtigelse pga. vejarbejde. Betydelig lavere trafikintensitet på
Frederiksborgvej mod nord end normalt

Generelt

Anmeldelse af venstresvingende cyklister og b-fodgængere via fodgænger- og cyklisttryk fungerer. Der
var dog ikke nogen venstresvingende cyklister eller b-fodgængere under besigtigelsen.

7.30 – 8.45

Ingen kapacitetsproblemer
Mest trafik på Fiskebækvej i venstresving fra Værløse og på Frederiksborgvej ligeud fra nord
Mest trafik omkring kl. 8.00, men på intet tidspunkt kødannelser

Dato: 22.12.2021

Frederiksborgvej/Fiskebækvej | Side 5 af 6

Eftermiddag 15:20-16:20
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

30-11-2021
Regn/slud
Døgnprogram
Variabel
Overholdes – se observationer i morgenmyldretiden
Præference
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
Generelt

Beskrivelse
Fiskebækvej spærret under besigtigelse pga. vejarbejde. Betydelig lavere trafikintensitet på
Frederiksborgvej mod nord end normalt

15:20-16:20

Generelt er der ikke kapacitetsproblemer, men der er høj trafikintensitet mellem Fiskebækvej og det
nordlige del af Frederiksborgvej.

15:20-16:20

CyB2 blev ikke observeret aktiveret.

15:20-16:20

Der er få gående i krydset. Grøntiden for af er for kort. Den burde være 16 sek. og ikke 10 sek.

Løsningsforslag
Emne
Geometri

Beskrivelse af løsning
Etabler belægning på krydsets hjørner, i stedet for græs, så det er tydeligt, hvor
fodgængere skal placere sig.

Signalprogram

Minimumsgrøntid for af forlænges til 16 sek.

Afmærkning

Genafmærk den slidte afmærkning i krydset

Detektering og
signalprogram

Etabler bedre detektering i krydset for at opnå bedre fremkommelighed og
trafiksikkerhed f.eks. detektering med radar

1

Signalprogram

Etabler forskellige programmer i løbet af døgnet, så maksimum forlængelser kan
variere ift. trafiksituationen

2

Geometri

På tilfart fra nord fjernes græsrabat mellem cykelsti og højresvingsbane, så cykelstien
kan rykkes helt ud til højresvingsbanen (signalmast flyttes)

2

Signalbestykning

Forbedre signalopstilling, så signalerne i højre grad placeres omkring stoplinjerne.

Geometri

Etablere opspring på midterheller ved støttepunkter for fodgængere

Dato: 22.12.2021

Prioritet
1
1

3
3

Frederiksborgvej/Fiskebækvej | Side 6 af 6

Signalscreening – Stamblad signalanlæg
Fiskebækvej/Skovgårds Allé
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X
X
X
X
Ingen detektorer
X
Ingen detektorer

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Anlægget har ikke detektering. Umiddelbart anbefales det at trafikstyre krydset, men man kunne også overveje at
samordne det med krydset Fiskebækvej/Kolle Kollevej cirka 400 meter syd for krydset.
Signalopstilling - opgørelse
Tilfart (signalgruppe)
Antal signaler forrest
Antal signaler midten
Antal signaler bagerst
Sum antal signaler
Vurdering (Ok/Rev.)

A1
2
0
2
4
Ok

A2
2
0
2
4
Ok

B1
2
0
1
3
Ok

B2
2
0
1
3
Ok

Signalprogram

Anlægget fungerer i myldretiderne med en omløbstid på 60 sek. med faste grøntider. Grøntiden for hovedretningen er 22
sek. og grøntiden for sideretningen 24 sek.
Signalanlægget i krydset Fiskebækvej/Kolle Kollevej benytter en omløbstid på 70 sek. i myldretiderne, så signalanlæggene
er ikke samordnet.
Ifølge vejregler skal alle signalanlæg, der ikke er samordnet, være trafikstyrede. På dette punkt overholder krydset således
ikke vejreglerne.
Grøntiden for fodgængere der går over Fiskebækvej i det sydlige felt fra vest mod øst er for kort til at fodgængere kan nå
hele vejen over.

Dato: 22.12.2021

Fiskebækvej/Skovgårds Allé | Side 1 af 6

Geometri, skilte og afmærkning

Cykelafmærkningen med separat afmærkning af ligeud- og højresvingsbane op mod krydset langs Fiskebækvej er ikke
optimal i kombination med fodstøtte til højre for højresvingsbanen, idet ligeudkørende, der vil anvende fodstøtten, skal
placere sig i højresvingsbanen. Da afmærkningen af højresvingsbanen på cykelstien også er tydelig for bilister, kan
højresvingende biler tro at en cyklist i højresvingsbanen også vil svinge til højre. Hvis cyklisten kører ligeud fra
højresvingsbanen, vil der således være øget risiko for uheld
Trafiksikkerhedsmæssigt er det en fordel, hvis ligeudkørende kører over i venstre side af højresvingsbanen, idet de her vil
være mest synlige for højresvingende biler, herunder mest synlige i spejlene for lastbiler,

Der er ikke etableret opspring på midterheller ved fodgængerfelter, så afgrænsningen mellem støttepunkt og kørebane er
ikke tydeligt, hvilket især er et problem i forhold til tilgængeligheden i krydset.

Dato: 22.12.2021

Fiskebækvej/Skovgårds Allé | Side 2 af 6

Besigtigelser
Morgen 7:15-8:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

27-10-2021
Let regn
P1
60 sek.
Overholdes
Ingen
Ingen samordning

Registreringslog
Tidspunkt
7:15-7:45

Beskrivelse
Generelt er der meget trafik i krydset. Især ligeudkørende på Fiskebækvej i begge retninger. Alt trafik
afvikles dog indenfor et signalomløb. Begrænset svingende trafik i krydset fra Fiskebækvej

7:45-8.00

Der kommer mange venstresvingere fra Fiskebækvej fra syd mod Ryetvej (mod Lille Værløse Skole). Når
køen er længst tager det 3 signalomløb fra at en venstresvinger kører ind i køen, til venstresvinget kan
fuldføres (cirka 3 min.) Der kommer også meget trafik i den modsatte retning, så det er kun i mellemtiden
at 3-4 biler kan svinge til venstre pr. signalomløb.
Venstresvingsbane på Fiskebækvej fra syd er cirka 45 meter lang. Køen er, når den er længst, lidt længere
end venstresvingsbanen, men Fiskebækvej er 2-sporet syd for krydset, så ligeudkørende og
højresvingende kan godt komme forbi køen.

Dato: 22.12.2021

Fiskebækvej/Skovgårds Allé | Side 3 af 6

7:45-8.00

I perioden frem til kl. 8.00 kommer der også mange skolebørn som fodgængere gennem signalanlægget,
samt en del cyklister. Cirka fra 7.45 til 8:00 er der også skolepatrulje i frafarterne i det sydlige ben på
Fiskebækvej og på Ryetvej.

7:55- 8.05

Omkring kl. 8.00 er der også kø på tilfarten fra Ryetvej. En del af bilisterne vurderes at være forældre, der
har sat deres børn af ved skolen.

8:00- 8:15

Efter kl. 8.00 er der ikke længere kø i venstresvinget mod skolen. Efter kl. 8.05 er der ikke længere kø på
Ryetvej. Efter kl. 8.00 er der heller ikke så meget ligeudkørende trafik på Fiskebækvej.

Dato: 22.12.2021

Fiskebækvej/Skovgårds Allé | Side 4 af 6

Eftermiddag 15:25-16:25
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

11-11-2021
Tørt
P1
60 sek.
Overholdes
Ingen
Ingen samordning

Registreringslog
Tidspunkt
15:25-16:25

Beskrivelse
Generelt er der en del trafik i krydset. Der er også en del gående og cyklende skolebørn, både i små
grupper og med forældre.

15:25-16:25

Alle der skal over Fiskebækvej i det sydlige fodgængerfelt fra vest mod øst går ud på første
støttepunkt og dermed over for rødt på cykelstien.

Dato: 22.12.2021

Fiskebækvej/Skovgårds Allé | Side 5 af 6

Løsningsforslag
Emne
Signalprogram og
detektering

Beskrivelse af løsning
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.

Signalprogram

Grøntider og sikkerhedstider for fodgængere bør kontrolleres.

Afmærkning

Enten fjerne afmærkning af cykel-højresvingsbaner på Fiskebækvej eller fjerne
fodstøtte.

Signalbestykning

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. Umiddelbart er
det dog kun i denne korte periode at venstresvingspilen vil være nødvendig.
Man skal imidlertid også tage i betragtning at hvis pilen etableres vil der i samme
periode komme mere trafik på Ryetvej omkring Lille Værløse Skoles parkeringsplads
placeret kun cirka 100 meter fra krydset (og der kan være risiko for at der vil blive kø
tilbage til det signalregulerede kryds).

Geometri

Dato: 22.12.2021

Etablere opspring på midterheller ved støttepunkter for fodgængere

Prioritet
1
1
2

3

3

Fiskebækvej/Skovgårds Allé | Side 6 af 6

Signalscreening/Stamblad signalanlæg
Skovgårds Allé/Stiager
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X
Mangler
X
X
Ingen detektorer
X
Ingen detektorer

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Der er markeret numre på nogle af standerne, men flere er forkerte standernumre. Dette kan give udfordringer hvis
borgere fx ved påkørsel melder en anden stander end leverandøren tror han skal skifte.

Dato: 22.12.2021

Skovgårds Allé/Stiager | Side 1 af 8

Signalopstilling - opgørelse
Tilfart (signalgruppe)
Antal signaler forrest
Antal signaler midten
Antal signaler bagerst
Sum antal signaler
Vurdering (Ok/Rev.)

A1
2
0
2
4
Ok

A2
2
0
2
4
Ok

B
3
0
1
4
Ok

BCy
1
0
1
2
Ok

Signalprogram

Der er ingen trafikstyrring i krydset. Derved opstår der spildtid, selv med en kort omløbstid. Det vides ikke om anlægget er
samordnet. Ifølge Vejreglerne skal det enten være trafikstyrret og/eller samordnet.
I dag starter BCy og B samtidigt. Det anbefales at lade Bcy starte tidligere. I forbindelse med trafikstyring af krydset kan
opsættes detektering, så Bcy kun får grønt ved anmeldelse.

Geometri, skilte og afmærkning

Cyklende fra øst er ikke rigtigt tænkt ind i krydset og det er vanskeligt at vide hvordan man skal forholde sig som cyklist i
forhold til hovedsignalet og fodgængere. Der bør optegnes stoplinje for cykler, og fodgængerfeltet bør forlænges ind til
fortovet. Evt. kan masten rykkes til mellem cykelsti og kørebane hvis cyklerne ønskes undtaget lysreguleringen.

Dato: 22.12.2021

Skovgårds Allé/Stiager | Side 2 af 8

I det sydøstlige hjørne er anlagt en lille plads. Enkelte cyklister bruger denne plads for at komme ind eller ud fra vejen
bagved. Der kunne muligvis laves en løsning udenom pladsen, så cyklister ikke benytter pladsen og derved kommer skævt
ind på krydset.

Dato: 22.12.2021

Skovgårds Allé/Stiager | Side 3 af 8

Afmærkningen på Stiager går fra 10 cm afmærkning til 30 cm afmærkning. Dette burde være 30 cm i svingbanernes
længde.

Dato: 22.12.2021

Skovgårds Allé/Stiager | Side 4 af 8

Rabat mellem cykelsti og kørebane langs Stiager bør fjernes op mod krydset, idet cyklister er mest tydelige for de
højresvingende biler (herunder synlige i lastbilers spejle), hvis cykelstien er placeret direkte ved siden af kørebanen. Hvis
ændringen udføres ved at etablere asfaltbelægning på rabatten, bør man som minimum også etablere afmærkning i højre
side af cykelstien, så cyklisterne ’presses’ over i venstre side af cykelstien.

Der er ikke etableret opspring på midterheller ved fodgængerfelter, så afgrænsningen mellem støttepunkt og kørebane er
ikke tydeligt, hvilket især er et problem i forhold til tilgængeligheden i krydset.

Dato: 22.12.2021

Skovgårds Allé/Stiager | Side 5 af 8

Besigtigelser
Morgen 7:15-8:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

27-10-2021
Skyet og fugtigt
P3
60 sek.
Overholdes
Ingen
Fremgår ikke af dokumentation

Registreringslog
Tidspunkt
7:15-8:15

Beskrivelse
Generelt er der ikke meget trafik. Op mod kl. 8 var der flere cyklende herunder skolebørn, men ikke
mange.

7:15-8:15

Der var en del spildtid i krydset grundet at der ikke er nogen form for trafikstyring. Selv med spildtid
respekterede trafikanterne i høj grad krydset.

7:45-8:15

Cyklister i krydset benytter nogle gange det østlige fodgængerfelt for at køre over pladsen på det
sydøstlige hjørne og derefter ind på vejen bagved

8:04

En venstresvingende bil fra øst blev fanget i at blokerede en ligeudkørende bil. Dette skete dog sjældent
grundet det lave trafiktal.

7:15-8:15

Højresvingspil fra øst virker unødvendig. Der er sjældent mere en 2-3 biler i højresvingskøen inden
grøntidsstart.

Dato: 22.12.2021

Skovgårds Allé/Stiager | Side 6 af 8

Eftermiddag 15:15-16:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

27-10-2021
Overskyet
P3
60 sek.
Overholdes
Ingen
Fremgår ikke af dokumentation

Registreringslog
Tidspunkt
15:30 – 16:30

Beskrivelse
I hele perioden var der ikke meget trafik i krydset, og der var en del spildtid i krydset, idet grøntiden
for begge retninger var meget længere end det aktuelle behov.

15:30 – 16:30

På pladen på det sydøstlige hjørne var der flere cyklister, der kørte hen over pladsen og ud i krydset
over Skovgårds Allé (når b-retningen havde grønt).

15:30 – 16:30

Der er ikke et trafikalt behov for højresvingspil fra øst

Dato: 22.12.2021

Skovgårds Allé/Stiager | Side 7 af 8

Løsningsforslag
Emne
Detektering og
signalprogram

Beskrivelse af løsning
Anlægget bør trafikstyrres, da der opstår meget spildtid. Hvis der ikke gøres noget, er
det sandsynligt at respekten for krydset langsomt vil formindskes. Mest optimalt ville
være at detektere i alle retninger, inkl. fodgængere og cykler, og give anlægget
funktionen ”rød hvile”.

Afmærkning

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

Signalbestykning

Der er ikke behov for 1-lys pil fra vest. Pilen bør nedtages og programmet ændret.

Geometri

Rabat mellem cykelsti og kørebane på Stiager bør fjernes op til krydset.

Signalprogram

BCy bør indkobles nogle sekunder før B for at sikre venstresvingende biler har
opmærksomhed på cyklisterne

Signalbestykning

Der bør fjernes forkerte standernumre og udskiftes med korrekte numre.

Nedlæg
signalanlæg

Undersøg om signalanlægget kan nedlægges. Med den begrænsede trafik, der er I
krydset er der i forhold til fremkommelighed ikke behov for krydset, og det vurderes
også at den trafiksikkerhedsmæssige effekt er begrænset, idet der vil kunne etableres
et vigepligtsreguleret kryds med nogenlunde samme uheldsrisiko.

Geometri

Pladsen i det sydøstlige hjørne bør inddrage cyklister på en sikker måde i forhold til
signalanlægget

3

Afmærkning

Afmærkning for særlige baner bør udføres korrekt efter Vejreglerne, så der bruges
korrekt tykkelse på stregerne

3

Geometri

Etablere opspring på midterheller ved støttepunkter for fodgængere

Dato: 22.12.2021

Prioritet
1

1
1
2
2
3

3

3

Skovgårds Allé/Stiager | Side 8 af 8

Signalscreening/Stamblad signalanlæg
Skovgårds Allé/Fodgængerfelt
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X
Mangler
X
X
X
X
X

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Ifølge Vejreglerne skal der for fritliggende fodgængerfelter være 2 høje signaler i hver retning. Der mangler et højt signal i
hver retning.

Dato: 22.12.2021

Skovgårds Allé/Fodgængerfelt | Side 1 af 5

Der er anvendt mange forskellige signaler og monteringsløsninger på de gamle støbejernsstandere.

Der er standernumre påsat. Disse stemmer ikke overens med signalplanen

Signalprogram

Der mangler en del dokumentation, blandt andet signalgruppeplaner. Ud fra den modtagne dokumentation kan man ikke
se, hvordan anlægget virker.
Ud fra besigtigelsen kunne ses, at signalanlægget fungerer med præference for Skovgårds Allé, idet signalanlægget hele
tiden stod med grønt for Skovgårds Allé. Når man trykkede på trykknap, gik der omkring 20 sek. før signalet skiftede til
grønt for fodgængerne uafhængig af om der kom biler. Hvis detektorer havde virket, burde signalet skifte umiddelbart
efter man havde trykket på fodgængertrykket, når der ikke kom biler. Den faste forlængelse inden signalskift tyder på at
der er spolefejl, der forlænger grønt for Skovgårds Allé (A1/A2) inden signalskift. Den lange ventetid inden signalskift
medfører at fodgængere mister respekten for signalanlægget.

Geometri, skilte og afmærkning

Signalanlægget er placeret på fri strækning mellem de vigepligtsregulerede kryds ved Mosegård Park og Skovgård Allé
(begge blinde veje med forbindelse til stisystem). Fodgængerfeltet ligger mellem to grønne kiler. Vi gætter på at man har
villet forbedre krydsning af Skovgårds Allé for fodgængere, men har ikke ønsket at etablere et 4-benet signalreguleret
kryds ved Mosegård Park. Konsekvensen er imidlertid, at alle fodgængere bliver ledt ud på en omvej for at benytte

Dato: 22.12.2021

Skovgårds Allé/Fodgængerfelt | Side 2 af 5

fodgængerfeltet, og da trafikken på den gennemkørende Skovgårds Allé er begrænset, er fodgængere og cyklister trygge
ved at krydse vejen ved de vigepligtsregulerede kryds. Så næsten ingen benytter signalanlægget.
Der er vejbump på hver side af det signalregulerede fodgængerfelt. Signalanlægget har ikke en fartdæmpende funktion,
idet det viser grønt hele tiden for Skovgårds Allé (medmindre der bliver trykket på fodgængertrykket).

Dato: 22.12.2021

Skovgårds Allé/Fodgængerfelt | Side 3 af 5

Besigtigelser
Morgen 7:15-8:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

27-10-2021
Tørt
Dokumentation mangler
Præference – fodgængere får kun grønt efter anmeldelse
Dokumentation mangler
Dokumentation mangler
Ingen samordning

Registreringslog
Tidspunkt
7:15-8:15

Beskrivelse
I hele perioden er der kun 1 person, der benytter anlægget. Det er en teenager pige, der kommer på
cykel fra græsarealet nord for fodgængeranlægget. Hun cykler over fodgængerfeltet, mens der er rødt
for fodgængerne.

7:45-7:55

Fra ca. 7.45-7:55 er der en del skolebørn, der kører i skole på cykel fra rækkehusene i Mosegård Park. På
nær en enkelt nævnt ovenfor, vælger alle imidlertid at krydse Skovgårds Alle i de vigepligtsregulerede
kryds. Trafikken på Skovgårds Alle er også begrænset, så det er forholdsvis let at krydse vejen i de
vigepligtsregulerede kryds.

Dato: 22.12.2021

Skovgårds Allé/Fodgængerfelt | Side 4 af 5

Eftermiddag 15:20-16:20
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

04-11-2021
Tørt
Dokumentation mangler
Præference – fodgængere får kun grønt efter anmeldelse
Dokumentation mangler
Dokumentation mangler
Ingen samordning

Registreringslog
Tidspunkt
15:20-16:20
15:52

Beskrivelse
Der er meget lidt trafik i anlægget.
En mor på cykel med 2 små børn der næsten lige havde lært at cykle benyttede fodgængerfeltet til at
komme over på den anden side for at cykle videre. Dette var den eneste gang anlægget blev brugt af
fodgængere i hele tidsperioden.

15:20-16:20

Anlægget er overflødigt i perioden. Hvis der ses alene på eftermiddagsbesigtigelsen, bør anlægget
nedlægges.

Løsningsforslag
Emne
Nedlæg
fodgængerfelt

Beskrivelse af løsning
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.

Signalopstilling

Opsæt et ekstra højtsiddende signal i begge retninger, så signalopstillingen kommer til
at leve op til kravene i vejreglerne.

1

Detektering og
signalprogram

Reparer defekte detektorer eller etabler radardetektering, så trafikstyringen kommer til
at virke.

2

Signalprogram

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.

Dato: 22.12.2021

Prioritet
1

3

Skovgårds Allé/Fodgængerfelt | Side 5 af 5

Signalscreening – Stamblad signalanlæg
Kirke Værløsevej/Jomfrubakken
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X
Mangler
X
X
X
X
X

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Der er etableret venstresvingspil for trafikken fra Kirke Værløsevej fra vest mod skolen (A2v). Pilen kan kun indkobles i
morgenmyldretiden, hvor der i perioden op til kl. 8.00 er behov for pilen. Vi kunne konstatere at pilen i flere omløb ikke
blev indkoblet, selvom der var behov for pilen. Så der er behov for at optimere kriterierne for indkobling af
venstresvingspilen.

Signalopstilling - opgørelse
Tilfart (signalgruppe)
Antal signaler forrest
Antal signaler midten
Antal signaler bagerst
Sum antal signaler
Vurdering (Ok/Rev.)
*Heraf 1 stk. 2-lys ’spejlsignal’

A1
4
0
1*
5
Ok

A2
2
0
3
5
Rev

B1
1
0
2
3
Rev

B2
2
0
3
5
Rev

For at undgå at der er flest signaler i bagkanten af krydset foreslås følgende ændringer:
- På stander 9 opsættes nyt A2 signal (evt. inkl. ny A2v 1-lys pil). Bilister fra vest ankommer fra landsiden uden
signalreguleringer. Derfor er det en god ide at gøre signalbilledet ekstra tydeligt.
- På stander 6 opsættes højt signal B1
- På stander 2 opsættes højt signal B2. Eventuelt nedtages B2 signal på stander 7.

Dato: 22.12.2021

Kirke Værløsevej/Jomfrubakken | Side 1 af 8

Signalprogram

Anlægget fungerer i præference for Kirke Værløse.
I morgenmyldretidstimen indkobles alle fodgængere fast. I perioden op til kl. 8.00 er der mange skolebørn, så det er godt
at de ikke nødvendigvis skal anmelde for at få grønt. Under besigtigelsen kunne det imidlertid konstateres at denne faste
indkobling af fodgængere ikke sker på den angivne tid. Derfor er uret i styreapparatet muligvis ikke korrekt.

Geometri, skilte og afmærkning

Krydset er placeret i en horisontalkurve på Kirke Værløsevej og på en bakke, så der er dårlige oversigt i krydset. Især fra
sidevejen til og fra skolen/svømmehallen.
Det nordvestlige hjørne er ikke klart defineret for fodgængere og cyklister. Op mod krydset er der ikke fortov, så
fodgængere og cyklister færdes sammen på en fællessti. I selve krydsområdet anbefales imidlertid at afmærke areal for
fodgængere bedre, blandt andet fordi højresvingende bilister fra Jomfrubakken kan have svært ved at overskue hvor
cyklister og fodgængere står og kommer fra. Der er afmærket stoplinje 2 steder for ligeudkørende cyklister, hvilket
bidrager til forvirringen.

Dato: 22.12.2021

Kirke Værløsevej/Jomfrubakken | Side 2 af 8

Adskillelsen mellem vejbane og cykelsti med græsrabat og træer kan ligeledes føre til at bilister overser cyklister (især når
der er flere blade på træerne).

Også på det nordøstlige hjørne mangler en klar afgrænsning mellem fortov og cykelsti.

Dato: 22.12.2021

Kirke Værløsevej/Jomfrubakken | Side 3 af 8

Der er anlagt en cykellomme i det sydøstlige hjørne. Dette fungerer godt, men der kunne overvejes at placeres en
trykstander til cyklisterne også, så de er sikre på at blive detekteret.

Det kunne dog observeres at nogle cyklister fra Kirke Værløsevej fra vest vælger at trække eller cykle over fodgængerfeltet
i vestsiden af krydset og herefter benytter fællesstien på vestsiden af vejen op til skolen/svømmehallen.

Dato: 22.12.2021

Kirke Værløsevej/Jomfrubakken | Side 4 af 8

Besigtigelser
Morgen 7:30-8:30
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

10-11-2021
Tørt
Morgenprogram og Normalprogram. Morgenprogrammet blev ikke indkoblet på det
rigtige tidspunkt jf. dokumentationen.
Variabel
Overholdes
Præference
Ingen samordning

Registreringslog
Tidspunkt
7:30-ca.7:45

Beskrivelse
Morgenprogrammet var indkoblet. Det var lidt for tidligt i forhold til skolebørn

7:40-8:10

Der var stor aktivitet af skolebørn og biler til skolen på Jomfrubakken. Der opstod kø mod vest af
venstresvingende. Det virker som om at en stor del af skoledistriktet ligger vest for skolen. Svingpilen
var nødvendig.

Dato: 22.12.2021

Kirke Værløsevej/Jomfrubakken | Side 5 af 8

Mange biler kom retur efter at forældrene havde sat deres børn af ved skolen.

8:10-8:30

Der var kun begrænset trafik til/fra skolen og generelt var der ikke så meget trafik i krydset igen

Dato: 22.12.2021

Kirke Værløsevej/Jomfrubakken | Side 6 af 8

Eftermiddag 15:15-16:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

27-10-2021
Fugtigt, men ikke decideret regn
Normalprogram
Variabel
Overholdes
Præference
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
15:30 –
16:30

Beskrivelse
Om eftermiddagen er der mest trafik i krydset på Kirke Værløsevej mod vest. Der er dog ikke decideret
kø og alt trafik afvikles i samme signalomløb.

Dato: 22.12.2021

Kirke Værløsevej/Jomfrubakken | Side 7 af 8

Også fra sidevejene kommer trafikken mere spredt, og her er der heller ikke kø.

Også cyklister og fodgængere kommer mere spredt i eftermiddagsmyldretiden.

Løsningsforslag
Emne
Signalprogram

Beskrivelse af løsning
Rette uret i styreapparatet så indkobling af morgenprogram stemmer med ankomst til
skolen.

Afmærkning

Ændre afmærkning, så der kun er én stoplinje for cyklister fra skolen/svømmehallen.

Signalprogram

Kontrollere kriterier for indkobling af venstresvingspil A2v. Der er behov for at ændre
kriterier, så pilen indkobles oftere.

2

Afmærkning

Foreslå ny afmærkning på krydsets hjørner for at definere areal for fodgængere og
cyklister tydeligere. Herunder vurdere om der skal etableres fortov på hjørnerne.

2

Signalbestykning

Opsætning af trykstander til venstresvingende cyklister

Signalbestykning

Flytte signaler tættere på stoplinjerne for at gøre signalopstillingen mere tydelig
omkring stoplinjerne (i overensstemmelse med vejreglerne)

Dato: 22.12.2021

Prioritet
1
1

3
3

Kirke Værløsevej/Jomfrubakken | Side 8 af 8

Signalscreening – Stamblad signalanlæg
Kirke Værløsevej/Fodgængerfelt
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X
X
X
X
X
X
X

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Ved fritlæggende signalregulerede fodgængerfelter skal der være 2 høje signaler i hver retning. Disse er vist på
signalplanen, men er ikke opsat i marken.

Dato: 22.12.2021

Kirke Værløsevej/Fodgængerfelt | Side 1 af 6

Signalopstilling - opgørelse
Tilfart (signalgruppe)
Antal signaler forrest
Antal signaler midten
Antal signaler bagerst
Sum antal signaler
Vurdering (Ok/Rev.)

A1
2
0
1
3
Ok

A2
2
0
1
3
Ok

Signalprogram

Ifølge dokumentation burde der være 2 spoler på Kirke Værløsevej til at forlænge grøntiden, men disse virkede ikke. Den
eneste detektering i krydset i funktion ved besigtigelserne, var således trykknapper til fodgængere. Som signalanlægget
fungerede ved besigtigelsen, skiftede signalet til gult på Kirke Værløsevej umiddelbart efter tryk på fodgængertryk. Der
bør etableres nye detektorer på Kirke Værløsevej for at biler tæt på signalanlægget kan forlænge grøntiden ved
fodgængeranmeldelse, så bilerne kan nå over stoplinjen uden pludselige stop med forøget risiko for rødkørsler.
Fodgængergrøntiden for fodgængere vurderes til at være tilpas.

Geometri, skilte og afmærkning

Tæt på det signalregulerede fodgængerfelt er der en overkørsel til en større parkeringsplads bl.a. ved Fitness World.
Udkørsel sker lige ved stoplinjen i signalanlægget. Trafikanterne ser ud til at finde ud af det indbyrdes, men løsningen er
ikke optimal.

Dato: 22.12.2021

Kirke Værløsevej/Fodgængerfelt | Side 2 af 6

Trafik fra vest, der skal svinge til venstre ind på parkeringspladsen, spærrer for trafikken på Kirke Værløsevej.

Der er ikke etableret opspring på midterhelle ved fodgængerfelt, så afgrænsningen mellem støttepunkt og kørebane er
ikke tydeligt, hvilket især er et problem i forhold til tilgængeligheden.

Dato: 22.12.2021

Kirke Værløsevej/Fodgængerfelt | Side 3 af 6

Besigtigelser
Morgen 7:15-8:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

24-11-2021
Støvregn
Døgnprogram
Variabel
Overholdes
Præference
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
7:15-8:15

Beskrivelse
Der er ikke meget fodgængertrafik i anlægget. I alt blev fodgængerfeltet benyttet omkring 5 gange i den
time. De fodgængere der dog benyttede feltet, var for det meste skolebørn eller langsomtgående der
havde behov for fodgængerfeltet.

7:15-8:15

Når der blev detekteret fodgængere, skiftede anlægget med det samme uden at tage højde for
biltrafikken. Ikke alle biler bremsede op og nogle få fortsatte i rødtiden. Det virker lidt som respekten
for krydset kunne været bedre.

Dato: 22.12.2021

Kirke Værløsevej/Fodgængerfelt | Side 4 af 6

Eftermiddag 15:15-16:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

30-11-2021
Vådt
Døgnprogram
Variabel
Overholdes
Præference
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
15:15 – 16:15

Dato: 22.12.2021

Beskrivelse
Om eftermiddagen er trafikintensiteten på Kirke Værløsevej høj mod vest. Hvis fodgængertrykket
bliver aktiveret et par gange i træk med kort tids mellemrum, bliver der hurtigt lang kø som vist på
billedet herunder.

Kirke Værløsevej/Fodgængerfelt | Side 5 af 6

15:15 – 16:15

Om eftermiddagen var der heller ikke mange fodgængere, der benyttede fodgængerfeltet. Dog lidt
flere end om morgen – cirka 10 gange under 1 times besigtigelse. Cirka halvdelen var cyklister, der
trak cyklen over fodgængerfeltet, og brugte således signalanlægget til at komme sikkert over vejen.

Løsningsforslag
Emne
Detektering og
signalprogram
Signalbestykning

Beskrivelse af løsning
Etablere detektering for biler for at opnå mere trafiksikre signalskift.

Nedlæg
signalanlægget

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.

Geometri

Dato: 22.12.2021

Opsætte højtsiddende hovesignaler, så signalopstilling bringes overens med kravene i
vejreglerne og i øvrigt bliver tydeligere.

Etablere opspring på midterhelle ved støttepunkt for fodgængere

Prioritet
1
2

3

3

Kirke Værløsevej/Fodgængerfelt | Side 6 af 6

Signalscreening – Stamblad signalanlæg
Skovlinien/Lille Værløsevej
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X*
Mangler
X*
X*
X*
X*
X*

*) Dokumentationen er ikke retvisende/forældet, idet cyklistgruppe for venstresvingende cyklister ”Bcy(V)” IKKE fremgår
af dokumentation.

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Standernumre passer ikke med signalplan.

Dato: 22.12.2021

Skovlinien/Lille Værløsevej | Side 1 af 8

Signalopstilling - opgørelse
Tilfart (signalgruppe)
Antal signaler forrest
Antal signaler midten
Antal signaler bagerst
Sum antal signaler
Vurdering (Ok/Rev.)
-

A1
2
0
2
4
Ok

A2
3
0
1
4
Ok

B1
1
0
2
3
Rev

Med nuværende masteplacering er det umiddelbart ikke muligt at placere flere B1 signaler i forkanten. Det kunne
overvejes at sætte en stander ud på midterøen over Lille Værløsevej. Denne ændring vurderes imidlertid ikke at
være kritisk i forhold til signalbilledet for B1

Signalprogram

Programmet fungerer med funktionen præference.
Detektorbestykningen er dårlig. Der er kun detektorer fra sideretningen. Disse strækker sig ikke længere end 18 m. fra
stoplinien, så biler fra sideretningen skal tæt på krydset for at blive detekteret.
I hovedretningen vil det også være en fordel med detektorer, så trafik på vej mod krydset i hovedretningen afvikles inden
sideretningen får grønt. Uden detektorer i hovedretningen er der risiko for at signalet skifter på et uheldigt tidspunkt ift.
bremseafstanden til stoplinjen, og der vil derfor være øget risiko for rødkørsler.
Cyklistsignalet for venstresvingende cyklister ”Bcy(V)” har altid grønt samtidig med B signalet. For at forbedre
trafiksikkerheden anbefales at cyklistsignalet får min. grønt 4 sekunder før hovedsignalet for sideretningen.

Geometri, skilte og afmærkning

Placering af trykknap og venstresvingsbane i overliggeren for cyklister, giver anledning til at cyklisten skal bryde med fuldt
optrukne linjer. Hvis cyklister placerer sig korrekt i svingbanen kan de ikke nå trykknappen (se billede). Alternativt kunne
der opsættes termisk kamera eller etableres spole i venstresvingsbanen.

Dato: 22.12.2021

Skovlinien/Lille Værløsevej | Side 2 af 8

Det bemærkes at cyklistsignalet for venstresvingende cyklister medanmelder, når sideretningen anmelder, så det er kun
nødvendigt for de venstresvingende cyklister at benytte trykknappen, hvis der ikke er anden trafik på tværs af Skovlinjen.
Hegnet på fortovet forhindrer at cyklister fra den lille sti til ”Tornekrogen” kan køre direkte ud på kørebanen. Det er som
udgangspunkt godt for trafiksikkerheden. Især om morgen var der en del cyklister fra den lille sti, og cirka halvdelen valgte
at køre nord om hegnet, og resten kørte syd om hegnet. Det blev observeret at flere børn, der kørte syd om hegnet
foretog ”et stort sving” ud på kørebanen for at vende cyklen i kørselsretningen, hvilket medførte at børnene kom meget
tæt på køresporet for ligeudkørende biler.
Der er ikke etableret opspring på midterheller ved fodgængerfelter, så afgrænsningen mellem støttepunkt og kørebane er
ikke tydeligt, hvilket især er et problem i forhold til tilgængeligheden i krydset.

Dato: 22.12.2021

Skovlinien/Lille Værløsevej | Side 3 af 8

Besigtigelser
Morgen 7:15-8:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

27-10-2021
Regn – omkring frysepunkt og glat på fortov
P1
Præference
Overholdes
Præference
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
7.15-8.15

Beskrivelse
I hele perioden var der på intet tidspunkt behov for den maksimale forlængelsesmulighed for grøntiden
i sideretningen (20 sekunder ud af et signalomløb på 50 sek.)

7.15-7.45

Kun begrænset trafik i krydset generelt, men alligevel min. 1-2 biler fra sidevej i hvert omløb, så
præferencestillingen anvendes kun sjældent.

7.45-8.00

Der er en del fodgængere og cyklister på vej mod skolen ”Lillestjernen”, der krydser Skovlinjen i
signalanlægget. Der er fodgængere og cyklister i krydset under hele besigtigelsen, men der er flest fra
7.45 til 8.00

Dato: 22.12.2021

Skovlinien/Lille Værløsevej | Side 4 af 8

7.45-7.55

I perioden er der meget biltrafik mod ”Lillestjernen”. Der er både kø på Lille Værløsevej i frafarten hen
mod indkørslen, og i venstresvingsbanen på Skovlinjen. Køen i venstresvingsbanen er længere end den
afmærkede venstresvingsbane, men køen spærrer ikke for ligeudkørende trafik på Skovlinjen.

Dato: 22.12.2021

Skovlinien/Lille Værløsevej | Side 5 af 8

7.55-8.00

En kort periode var der en del trafik fra sidevej (forældre der har afleveret deres børn).

8.00-8.15

Igen begrænset trafik i krydset – men stadig 1-2 biler fra sidevej i hvert omløb.

Dato: 22.12.2021

Skovlinien/Lille Værløsevej | Side 6 af 8

Eftermiddag 15:30-16:30
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

18-11-2021
Tørt
P1
Variabel
Overholdes
Præference
Nej

Registreringslog
Tidspunkt
15:30-16:30

Beskrivelse
Der var fodgængere i krydset til og fra ”Lillestjernen”. Mange forældre hentede deres børn. Grøntiderne
for fodgængere var lange nok i forhold til det er langsomtgående/cyklende børn.

15:30-16:30

Mange af de krydsende trafikanter skulle fra og til stien bagved hegnet.

Dato: 22.12.2021

Skovlinien/Lille Værløsevej | Side 7 af 8

Løsningsforslag
Emne
Detektering og
signalprogram
Detektering og
signalprogram

Beskrivelse af løsning
Detektering i hovedretningen evt. via radar.

Detektering og
signalprogram
Geometri

Mere detektering i sideretning evt. via radar.

Prioritet
1

Detektering af venstresvingende cyklister med kamera. For at sikre at venstresvingende
cyklister bliver detekteret uden at skulle benytte nuværende trykknap, der er placeret
uhensigtsmæssigt.

2

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

Signalprogram

Cyklistgruppen for venstresvingende cyklister bør få grønt 2-4 sekunder inden
hovedsignalet for sideretningen - evt. indkobles cyklistgruppen kun ved anmeldelse.

Signalbestykning

Påsætte korrekte standernumre.

Signalbestykning

Opsætte ny signalstander på midterhelle på sidevejen, så signalerne for sideretningen
kan placeres i forkanten af krydset.

Geometri

Etablere opspring på midterheller ved støttepunkter for fodgængere

Dato: 22.12.2021

1

2

2
3
3
3

Skovlinien/Lille Værløsevej | Side 8 af 8

Signalscreening/Stamblad signalanlæg
Skovløbervangen/Hejrebakken
Dokumentation
Signalgruppeplan
Funktionsbeskrivelse
Mellemtidsmatrice
Programmer
Detektorfunktionsskema
Signalplan
Detektorplan
Øvrig dokumentation

X
X
X
X
X
X
X

Generelle fysiske forhold
Signaludstyr
Der er kun 1 detektor i krydset ved stoplinjen i sideretningen. Krydset fungerer ikke optimalt med kun denne detektor i
forhold til at undgå opbremsninger og rødkørsler. Bestykningen med detektorer bør øges for at forbedre trafiksikkerheden
og reducere spildtid i krydset.
Detektoren i sideretningen er ikke retningskoblet, og det blev flere gange observeret at både højresvingende og
venstresvingende biler mod Hejrebakken (på vej væk fra krydset) lavede en anmeldelse af grønt for sideretningen, hvilket
medførte et unødigt skift til grønt for sideretningen.
I krydset er der ikke gode forhold for venstresvingende cyklister mod Hejrebakken. Der er ikke markeret på cykelstien,
hvor de venstresvingende cyklister skal placere sig, og der er ikke signaler for venstresvingende cyklister eller et
repetitionssignal, hvor de venstresvingende cyklister kan orienteres sig om hvornår hovedsignalet i sideretningen har
grønt. Venstresvingende cyklister må derfor orientere sig på signalerne i hovedretningen og på fodgængersignalerne.
Venstresvingende cyklister mod Hejrebakken bliver heller ikke detekteret i krydset, så de skal benytte fodgængertryk ved
fodgængerfeltet. Under besigtigelsen blev kun observeret en enkelt venstresvingende cyklist, som var en voksen mand,
der foretog et stort venstresving, mens hovedretningen havde grønt.

Dato: 22.12.2021

Skovløbervangen/Hejrebakken | Side 1 af 7

I krydset er der opsat cyklistsignaler for ligeudkørende cyklister fra syd, der altid viser det samme som hovedsignalerne i
hovedretningen. Disse signaler er formodentlig opsat for at gøre det mere tydeligt at cyklister skal stoppe for fodgængere.
Hvis man vil etablere bedre forhold for venstresvingende cyklister med en regulær venstresvingsbane for cyklisterne, kan
man også overveje at etablere støttepunkt mellem cykelsti og kørebane, så ligeudkørende cyklister fra syd ledes udenom
signalanlægget.
Mast 4 var påkørt og bør udskiftes.

Signalopstilling – opgørelse
Tilfart (signalgruppe)
Antal signaler forrest
Antal signaler midten
Antal signaler bagerst
Sum antal signaler
Vurdering (Ok/Rev.)

A1
2
0
1
3
Ok

A2
1
0
2
3
Rev

B
2
0
1
3
Ok

Der kan opsættes A2 på stander 5 for at øge antallet af signaler i forkanten af krydset for trafikken fra syd (stander ved
fodgængersignal i venstres side af vejen i kørselsretningen).
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Signalprogram

Anlægget fungerer i præference for Skovløbervangen. Sideretningen kan indkobles efter 36 sek. grøntid via en
stopstregsspole eller trykknapper for fodgængere.
Der er ikke mulighed for forlængelse i anlægget i sideretningen. Grøntiden for sideretningen er fast 14 sekunder for
hovedsignalet.
Fodgængere i sideretningen får kun grønt, hvis de har trykket på fodgængertryk. De medanmeldes ikke af biler fra
sideretningen (Dette fremgår ikke af dokumentationen).
Der er kun 1 detektor fra sideretningen ved stopstregen. Ulempen ved dette er at biler der nærmer sig anlægget fra
Hejrebakken bliver nødt til at stoppe op for at blive anmeldt, uafhængigt om der er trafik langs Skovløbervangen.

Geometri, skilte og afmærkning

Der er opsat gennemkørende lastbiler forbudt op. Dette bør måske skiltes inden man svinger ned mod Hejrebakken.
Ligeledes bør undertavlen med 8 bump nedtages, da den i princippet ikke må bruges som undertavle til zonetavlen,
selvom den nok er sat op for at reducere gennemkørende trafik.
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Besigtigelser
Morgen 7:15-8:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

30-11-2021
Vådt/slud
P3
Variabel
Overholdes
Præference
Ingen samordning

Registreringslog
Tidspunkt
07:15-08:15

Beskrivelse
Umiddelbart er der ikke så meget tværgående trafik i krydset. Alt i alt var der omkring 20 skolebørn der
krydsede Skovløbervangen op til kl. 8. Da skolebørnene havde krydset var der ikke så meget trafik
tilbage.

07:15-08:45

Der var midlertidig lokal hastighedsbegrænsning på Skovløbervangen, både før og efter krydset. Dette
bør tages med i overvejelserne hvis der laves yderligere detektering.
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07:45-08:05

Der var skolepatrulje i krydset. Der var ikke mange krydsende skolebørn. Det virker som om at de
skolebørn, der skal krydse Skovløbervangen, enten går ned til Kollekollevej eller krydser vejen andre
steder end i krydset. Sidstnævnte blev observeret med nogle udskolingselever.
Efter skolebørn har krydset Skovløbervangen (de fleste trækkende med cykler), fortsatte de til skolen
langs stien på den sydlige side af græsplænen, altså lige overfor Hejrebakken. Ved stien mod skolen var
der opsat tavle med cykelforbud, hvilket umiddelbart forekom unødvendigt, og cykelforbuddet blev
heller ikke overholdt af alle.

Dato: 22.12.2021

Skovløbervangen/Hejrebakken | Side 5 af 7

Eftermiddag 15:15-16:15
Dato
Vejrforhold
Aktivt signalprogram
Omløbstid
Grøntider og mellemtider
Trafikstyrede funktioner
Samordning

25-11-2021
Tørt
P3
Variabel
Overholdes
Præference
Ingen samordning

Registreringslog
Tidspunkt
15:15 – 16:15

Beskrivelse
I hele perioden var der kun begrænset trafik til og fra Hejrebakken. I gennemsnit var der trafik på
tværs af Skovløbervangen cirka hvert 3. minut inkl. fodgængere og cyklister.

15:15 – 16:15

Stien lige overfor hejrebakken blev kun benyttet af nogle få skolebørn (4-5 under hele besigtigelsen)

15:15 – 16:15

De variable vejtavler med mulighed for at vise lokal hastighedsbegrænsning var slukket under
besigtigelsen om eftermiddagen.
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Løsningsforslag
Emne
Detektering og
signalprogram

Beskrivelse af løsning
Bedre detektering fra sideretningen med retningskobling eller forsinket anmeldelse,
evt. via radar

Detektering og
signalprogram
Signalbestykning

Opsætte detektering i hovedretningen, evt. via radar

Afmærkning

Opsætning af svingforbud før krydset for gennemkørende lastbiler

Geometri

Etablere støttepunkter mellem cykelsti og kørebane på ”overliggeren” i krydset, så
ligeudkørende cyklister fra syd kan køre udenom signalanlægget.
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Prioritet
1
2

Etablere bedre forhold for venstresvingende cyklister mod Hejrebakken i krydset

3
3
3
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