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Indledning 
 

 

 

Trafikken påvirker os alle. Det er kommunens op- 

gave at sikre, at trafikanterne kan komme fra et sted 

til et andet på en sikker og tryg måde. Rødovre 

Kommune er tæt befolket og vejnettet er allerede 

fuldt udbygget. Kommunens opgave vil derfor være 

at forbedre de nuværende trafikforhold inden for 

de givne rammer. 

 
Trafikplan 2020 for Rødovre Kommune er en 

revision af trafikplan 2016 og danner grundlag for 

den overordnede planlægning af driften og 

anlægsarbejderne i de kommende år frem til 2032. 

Trafikplanen er et planlægningsværktøj for kom-

munalbestyrelsen og kommunens sagsbehandlere til 

at forbedre forholdene på vej- og trafikområdet. 

 
Trafikplanens formål 

Trafikplanen opstiller 8 mål for den overordnede 

trafikplanlægning, som kommunen ønsker at 

arbejde med. 

Som led i processen med at udarbejde den 

reviderede trafikplan, er der gennemført en 

omfattende kortlægning af de trafikale forhold i 

kommunen. Kortlægningen er baseret på 

uheldsdata, trafiktællinger på vej- og stinettet, 

hastighedsmålinger, foreliggende kortmateriale og 

input fra kommunens borgere. 

Trafikplanens struktur 

Trafikplanen indledes med en kortfattet gennem- 

gang af de trafikale forhold og den generelle trafik- 

udvikling i kommunen de seneste år samt en status 

på udførte, igangværende og planlagte projekter. 

Herefter følger i de fem trafikale temaer: 

 
• Trafiksikkerhed 

• Trafikstruktur 

• Fremkommelighed 

• Kollektiv trafikbetjening 

• Grøn omstilling 

 
Hvert tema er analyseret på baggrund af den 

omfattende kortlægning. Med afsæt i disse analyser 

er der opstillet målsætninger, indsatsområder og 

konkrete projektforslag for det aktuelle tema. 

 
Afslutningsvis indeholder trafikplanen en handlings- 

plan med kommunens vision for de fremtidige 

trafikale forhold, den overordnede målsætning samt 

indsatsområder for de fem trafikale temaer. 

Handlingsplanen afsluttes med en liste over 

projekter, der kan udføres i de kommende år. 
 

• Det skal være trygt og sikkert at færdes i trafikken 

• En mere sikker adfærd og trafikkultur skal fremmes 

• Vejene skal være i en stand, som svarer til trafikkens 

art og mængde 

• Vejene skal være fremkommelige og sikre en 

tilfredsstillende trafikafvikling 

• Den kollektive trafik skal være et godt alternativ til 

bilen 

• Vejrummet skal integreres i byrummet og tage hensyn 

til borgerne 

• Stinettet skal have en struktur og standard, der 

understøtter, at flere vælger at cykle og gå 

• Det skal være nemt at benytte grønne 

transportformer 

Der henvises i øvrigt til flg. planer på trafikområdet: 

• Rødovrestrategi 2020 

Fysisk planlægning og indretning af de gennemskærende veje  

• DK2020 

Fokus på CO2-reduktion fra trafikområdet 

• Movia’s Mobilitetsplan 2020 

Strategisk planlægning af bustrafikken i Region Hovedstaden 

• Støjhandlingsplan 2021-2022 

Støjreducerende tiltag i forhold til trafikstøj 

• CO2-handlingsplan 2018-2020 

Reducering af CO2-udslip fra transportsektor 

• Sundhedspolitik 

Mere aktiv transport 

• Cykelstrategi 

Kommende strategi for udvikling af cykeltrafikken i Rødovre 

• Visionsplan Supercykelstier 2017-2045 
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Status 
 

 

 

 

Rødovre er tætbefolket og en meget stor del af 

kommunen består af boligområder og villakvarterer. 

Rødovre har ca. 91 km offentlig vej (eksl. 

motorvejene) og ca. 28 km privat fællesveje. 

 
Vejnettet er fuldt udbygget og har generelt en god 

struktur, der sikrer god tilgængelighed og 

fremkommelighed i hele kommunen. 

 
Kommunen har en række gennemkørende veje, der 

er stærkt trafikerede, og i høj grad benyttes af den 

regionale trafik. Disse veje har en væsentlig 

barriereeffekt, særligt for lette trafikanter. Det er en 

udfordring at sikre sammenhæng mellem 

områderne på tværs af de store veje, og Rødovre 

Kommune har derfor en tendens til at blive inddelt 

i mindre områder, der afgrænses af de store veje i 

kommunen. 

 
Kommunen har et omfattende stinet, der gør det 

attraktivt at færdes til fods og på cykel. Øst for 

Motorring 3 løber Vestvolden nord-syd gennem 

kommunen. Vestvolden er et sammenhængende 

grønt område med rekreative stier. 

 
I øjeblikket etableres en række nye boligområder, 

blandt andet i IrmaByen, Rødovre Port og 

Bykernen. Der foreligger lokalplaner for disse 

områder, der tager højde for, at de nye 

boligområder er koblet op på det eksisterende 

vejnet. I denne trafikplan tages der stilling til, om 

der er behov for yderligere stikrydsninger omkring 

områderne, og om de fremtidige trafikmønstre 

fordrer, at enkelte af de omkringliggende veje skal 

omklassificeres. 

 
Kommunen har god kollektiv trafikbetjening i form 

af S-tog og højfrekvente busser. Desuden anlægges 

en ny letbane langs Ring 3 med en station i krydset 

Nordre Ringvej/Slotsherrensvej. 

 

Trafikudvikling 

Trafiktællinger fra udvalgte veje i kommunen 

indikerer, at trafikken i Rødovre generelt er steget i 

perioden fra 2015 til 2019. I samme periode er 

trafikken på landsplan også steget (se mere under 

Fremkommelighed). Dog har trafikken generelt 

været reduceret og meget påvirket i 2020 af 

COVID-19 situationen. 

 
Udførte og igangværende projekter 

I forlængelse af trafikplanen for 2016 er der 

gennemført og igangsat en række trafikale projekter 

i Rødovre, herunder: 

 
• Analyse af trafikpåvirkning fra udbygning af 

IrmaByen 

• Screening af manglende cykelforbindelser i 

Rødovre 

• Ny gangbro over Jyllingevej ved Højrisvej 

• Renovering af gangbro på Tårnvej og 

Roskildevej 

• Implementering af Bynet 2019 (busnet) 

• Principbeslutning om udfasning af fossile 

brændstoffer i den kollektive bustrafik 

• Ombygning af Damhustorvet og den nordligste 

del af Damhus Boulevard 

• ID-linjen: en forbindelse ad Islevbrovej  

• Ombygning af vejkrydset Korsdalsvej- 

Fjeldhammervej til et signalanlæg 

• Anlæggelse af yderligere krydsningspunkter på 

Korsdalsvej (Fjeldhammervej-Rødovre Parkvej) 

• Ombygning af vejkrydset Tårnvej-Rødovre 

Stationsvej til et signalanlæg 

• Ombygning af krydset Tårnvej-Agerkær til 

signalanlæg 

• Anlæggelse af cykelsti på Fortvej 

• Renovering af vejbelysningen til LED 

 

 



Trafikplan 2020   5  

 

 

 

 

 
 

• Renoveringer af signalanlæggenes lanterner til 

LED   

• Renovering af fortove i Rødovre Syd 

• Ombygning af vejkrydset Slotsherrensvej – 

ramper til Nordre Ringvej til et signalanlæg 

• Godkendelse af anlægsprojektet for letbane på 

Ring 3 

• Ombygning af rundkørslen Korsdalsvej-Rødovre 

Parkvej til et signalanlæg 

• Udvidelse af antallet af 40 km/t hastighedszoner 

på boligveje i Rødovre 

• Analyse af mulighederne for BRT på Tårnvej 

• Renovering af kantsten på Slotsherrensvej og 

udlægning af støjreducerende asfalt  

• Renovering af kantsten på Tårnvej (nf. Jyllinge-

vej) og udlægning af støjreducerende asfalt  

• Busfremkommelighed for 200S på Tårnvej 
• Anlæggelse af gennemførte fortove på 

uregulerede sideveje langs Roskildevej 

 
Planlagte projekter 

Endvidere foreligger der konkrete planer for en 

række projekter, der forventes gennemført i de 

kommende år. 

 

• Godkendelse og implementering af en ny 

cykelstrategi for Rødovre 

• Planlægning og anlæggelse af yderligere 

cykelstier iht. cykelstrategien  

• Roskildevej og Nordre Ringvej bliver til nye 

supercykelstier 

• Anlæggelse af en ny cykelgangbro over 

Jyllingevej ved Vestvolden 

• Anlæggelse af cykelsti på Randrupvej 

• Anlæggelse af cykelsti på Veronikavej 

• Anlæggelse af cykelsti på Rødovre Stationsvej 

(Rødovre Port) 

• Ombygning af stationspladsen ved Rødovre 

Station (Rødovre Port) 

• Ombygning af vejkrydset Storekær-Agerkær 

(Rødovre Port) 

• Anlæggelse og driftsstart af letbanen på Ring 3 

• Anlæggelse af stationspladsen til letbanestation 

(Rødovre Nord) 

• Fortsættelse af ID-Linje ad Slotsherrensvej til 

letbanestationen (Rødovre Nord) 

• Udfasning af fossile brændstoffer i bustrafikken  

• Planlægning og implementering af Busnet 2025 

• Udlægning af støjreducerende asfalt på de 

større trafikveje 

• Anlæggelse af et nyt hovedstrøg (Bykernen) 

• Stibelysning ved Elstedvej 

• Analyse og forslag til forbedret trafikafvikling i 

krydset Jyllingevej/Islevdalvej 

• Renovering af tunneller og broer i Rødovre 

• Arbejde videre med mulighederne for BRT på 

Tårnvej
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Trafikale temaer 
 

 

 

 

Som led i arbejdet med at udforme trafikplanen er 

der gennemført en omfattende kortlægning og 

analyse af de trafikale forhold i kommunen. 
 

 

Trafikstruktur 

Trafikstrukturen bør sikre, at der er god 

tilgængelig- hed i hele kommunen. Der skal derfor 

være et sammenhængende vej- og stinet, der 

løbende tilpasses, efterhånden som byen udvikler 

sig. 

 

Samtidig bør trafikstrukturen understøtte, at 

trafikken på de enkelte veje svarer til det ønskede 

trafikale miljø. F.eks. bør gennemkørende trafik på 

boligveje begrænses mest muligt, mens de store 

veje i kommunen bør udformes, så der er god 

fremkommelighed. Det sikrer, at gennemkørende 

trafik så vidt muligt afvikles på det overordnede 

vejnet i stedet for at søge gennem boligområderne. 

 

Vejene skal sikre en naturlig sammenhæng mellem  

 

de grønne områder og de forskellige bydele i 

kommunen. Dette kan ske via grønne arealer på 

vejene og ensartet byinventar. Pladser og 

parkeringspladser tilpasses bydelenes særlige 

karaktertræk. Miljøet sikres ved at begrænse støj 

og luftforurening fra trafikken. 

 

Stinettet skal sikre, at der er god tilgængelighed for 

lette trafikanter i hele kommunen, således at børn 

og voksne kan komme trygt, sikkert og hurtigt 

frem. Der bør være særligt fokus på at sikre gode 

stiforbindelser til skoler og større arbejdspladser. 

Derudover bør der være god fremkommelighed på 

det overordnede stinet, så det er attraktivt at vælge 

cyklen frem for andre transportmidler.  

 

Trafiksikkerhed 

Færdselsuheld har store konsekvenser for de 

implicerede parter, men også for samfundet. Tab af 

førlighed, eller i værste fald menneskeliv, medfører 

store personlige omkostninger såvel som 

samfundsøkonomiske tab. I en opgørelse fra 2015 

er det estimeret, at trafikuheld i Rødovre 

Kommune medfører et årligt velfærdstab på 119,2 

mio. kr. Heraf koster det Rødovre Kommune 8,3 

mio. kr. årligt, at kommunens borgere kommer til 

skade inden for kommunegrænsen (Kommunale 

udgifter og velfærdstab ved trafikuheld, Teknisk 

Forvaltning og Ressource- og Serviceforvaltningen, 

15/000482-3). 

 

 
Figur 1 - Tårnvej 

Kortlægningen er opdelt i 5 trafikale temaer: 

• Trafikstruktur 

• Trafiksikkerhed 

• Fremkommelighed 

• Kollektiv trafikbetjening 

• Grøn omstilling 
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Samtidig har trafikanternes tryghed i trafikken stor 

betydning for valg af transportmiddel og adfærd i 

trafikken. 

Derfor er det vigtigt løbende at nedbringe antallet af 

trafikuheld i kommunen og højne borgenes op- 

levede tryghed for derigennem at forbedre deres 

mobilitet og tilgængelighed. 

 

Fremkommelighed 

Trængsel på vejene har store konsekvenser, fordi 

den forøgede rejsetid er til gene for den enkelte 

trafikant og er en omkostning for samfundet. Derfor 

er det vigtigt løbende at sikre god fremkommelighed 

særligt på det overordnede vejnet. 

 

Fremkommeligheden på vejene sikres ved, at vejene 

har et vejforløb og en udformning, der kan afvikle 

trafikken uden større gener. F.eks. er optimering af 

signalanlæg samt korrekt anvendelse af skiltning og 

vejtekniske foranstaltninger med til at sikre en god 

fremkommelighed, i lighed med vinterbekæmpelse 

og renholdelse af vejene. 

 

Kollektiv trafikbetjening 

God kollektiv trafikbetjening er afgørende dels for at 

sikre god mobilitet for alle kommunens borgere og 

dels for at understøtte, at borgerne har mulighed for 

at foretage bæredygtige transportvalg. 

  

God kollektiv trafikbetjening sikres ved, at 

kommunen betjenes med bus, S-tog, letbane eller 

metro mellem de destinationer, hvor mange borgere 

færdes. Transporttiden med den kollektive trafik 

mellem to destinationer skal søges minimeret ved 

optimal planlægning. Etablering af busbaner og 

forbedringer af kollektive trafikale knudepunkter kan 

i den forbindelse inddrages i planlægningen. 

Endvidere kan der foretages systematisk 

gennemgang af busnettet med henblik på at optimere 

bussernes fremkommelighed. 

 

Grøn omstilling 

På bare 10 år er der kommet 450.000 flere personbiler 

på vejene i Danmark. Vi kører over længere afstande 

og med færre mennesker i bilerne. Faktisk sidder der i 

myldretiden kun 1,05 personer per bil. Dette er ikke 

specielt fremmende for fremkommeligheden på vejene.  

 

Der er altså et behov for at flere ændrer 

transportvaner, hvis vi for alvor skal forbedre 

fremkommeligheden for den enkelte. Tog, metro, 

letbane og busser er mere pladseffektive end den 

private biltrafik, og samtidig kan f.eks. fossilfri bustrafik 

reducere CO2-udledningen. 

 

Ligeledes er cykling og gang også både mere 

pladsbesparende transportformer i byrummet og 

bedre for klimaet – både lokalt og globalt. 
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Trafikstruktur 
• Vejnet 

• Stinet 
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Trafikstruktur 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rødovre Kommunes rolle i den regionale trafik-

struktur er i høj grad domineret af kommunens 

geografiske placering mellem to fingre i 

Hovedstadens fingerplan og ringvejene gennem og 

rundt om Storkøbenhavn. Dette kommer også til 

udtryk ved, at vejnettet i Rødovre udgør et vigtigt 

element i afviklingen af den regionale biltrafik til og 

fra Storkøbenhavn. Særligt Slotsherrensvej, 

Jyllingevej og Roskildevej er domineret af den 

regionale biltrafik, men også Tårnvej har regional 

trafik – særligt som alternativ til Motorring 3. 

 
Klassificering af veje 

Motorring 3 med dertilhørende til- og frakørsler 

udgør den eneste statsvej i Rødovre. Det er 

Vejdirektoratet, som har ansvaret for driften og 

vedligeholdelsen af statsvejene. 

 
Alle kommuneveje er inddelt i kategorier for at give 

et klart billede af vejenes funktion, samt for at 

definere de planmæssige rammer og serviceniveau, 

der er gældende for de pågældende veje. 

 
Større trafikveje 

Dette er de tidligere amtsveje, som primært 

betjener regionaltrafikken. Det er således veje, der 

er bygget og beregnet til at afvikle store 

trafikmængder. 

 
Vejene betjenes ofte af højfrekvente buslinjer med 

regionale rejsemål. 

 

Vejenes trafikbelastning er mellem 10.000 og 30.000 

køretøjer i døgnet (ÅDT). I krydsningspunkterne 

 

mellem de større trafikveje må det således 

forventes, at der kan opstå kødannelse i spids-

belastningstimerne i tidsrummene kl. 7-9 og 15-18. 

 
Hastighedsgrænsen på vejene er 60 km/t med 

undtagelse af Nordre Ringvej, der har en 

hastighedsgrænse på 70 km/t (og en lille strækning 

af Roskildevej forbi Damhustorvet med 50 km/t). 

 
Af hensyn til trafiksikkerheden og trafikafviklingen 

er de større trafikveje adgangsbegrænsede. Det 

betyder, at der er særligt fokus på at begrænse ind- 

og udkørsel fra tilstødende ejendomme. 

 
Mindre trafikveje 

Disse veje sikrer et lokalt sammenhængende vejnet 

i Rødovre Kommune og tjener som aflastning for de 

større trafikveje. I lokalt perspektiv er vejene 

således Rødovres vigtigste trafikårer. Vejenes 

trafikbelastning er på 5.000-10.000 køretøjer i 

døgnet (ÅDT). 

 
Vejene betjenes typisk af buslinjer med lokale og 

regionale rejsemål. 

 
Vejene er omfattet af ”byzone” og har en øvre 

hastighedsgrænse på 50 km/t. Enkelte af disse veje er 

trafiksanerede og er enten ombygget eller udstyret 

med f.eks. hævede flader. Derfor er der langs 

enkelte strækninger skiltet med lavere anbefalede 

hastigheder. 

 
Lokalvej, fordeling 

Fordelingsveje er veje i et lokalområde, som tjener 

til fordeling af trafikken fra trafikvejene til de 

mindre lokale bolig- og erhvervsveje. Trafikken på 

fordelingsvejene har typisk ærinde i lokalområdet 

men ikke nødvendigvis på selve vejen. 

 
Fordelingsveje binder oftest lokalområderne 

sammen med det overordnede vejnet. Fordelings- 

  

Overordnet set klassificeres vejene i Rødovre 

Kommune som: 

 
• Statsveje 

• Kommuneveje 

• Private fællesveje 

• Private veje 
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veje er i stor udstrækning udstyret med hastigheds- 

dæmpende foranstaltninger, hvorfor der kun 

sjældent registreres trafikuheld på disse veje. 

 

Vejenes trafikbelastning er typisk på 1.000-5.000 

køretøjer i døgnet (ÅDT). Selvom denne type veje 

normalt ikke er busbetjente, kører servicebussen 

på visse strækninger. 

 
Lokalveje 

Regulære lokalveje er interne veje i et bolig- eller 

erhvervsområde, hvor trafikken ofte har ærinde på 

selve vejen. 

 
Da lokalvejene ofte er korte, smalle eller blinde er 

der ikke nødvendigvis behov for 

hastighedsdæmpende foranstaltninger af hensyn til 

trafiksikkerheden. Trafikken afvikles overordnet set 

problemfrit og under hensyntagen til vejenes 

indretning og udformning. 

 
Af samme årsag er der som regel skiltet med 

anbefalede hastigheder på 30 eller 40 km/t. Vejenes 

trafikbelastning er typisk på under 500 køretøjer i 

døgnet (ÅDT). 

 

 

 

 

Private fællesveje 

Private fællesveje er veje, der tjener som færdsels- 

areal for andre ejendomme end ejernes (ikke 

særeje). Vejene er typisk blinde eller indgår som en 

del af et lukket område og betjener derfor ofte 

trafikmængder på under 500 køretøjer i døgnet 

(ÅDT). 

 
Kommunen er vejmyndighed på private fællesveje. 

Vejenes vedligehold, renhold, snerydning og i en vis 

grad udformning påhviler de tilstødende 

grundejere. Rødovre Kommune står for det 

overordnede tilsyn og sikrer, at vejene 

administreres korrekt efter ”Privatvejsloven”. 

 
Enkelte veje er trafiksanerede af ejerne eller grund- 

ejerforeningerne (med godkendelse fra kommunen 

og politiet). I den forbindelse er der opsat skiltning 

med anbefalet hastighed – typisk 40 km/t. 

 
Private veje 

Private veje ligger på matrikler, som er i særeje. 

Vejene ligger uden for den kommunale 

vejmyndigheds regi og behandles som privat grund. 

Færdselsloven er dog stadig gældende på vejene, og 

derfor kan politiet regulere færdslen på vejene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2 – Damhus Blvd. 
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Justeringer af vejnettet 

Vejnettet i Rødovre er fuldt udbygget og har en 

god struktur, der både sikrer god 

fremkommelighed og tilgængelighed. Der er dog 

behov for løbende at vurdere vejnettet især 

omkring de planlagte byudviklingsområder for at 

sikre, at vejenes klassificering fortsat er relevant, 

eller om der er behov for justeringer. 

 
I forhold til tidligere så er klassificeringen af 

følgende vejstrækninger blevet opjusteret til 

lokale fordelingsveje fra lokale boligveje, da de 

reelt har en rolle i vejnettet, hvor de fordeler 

trafik mellem det store vejnet og de helt lokale 

veje; 

 

 Elvergårdsvej 

 Engbovej 

 Lørenskogvej 

 Madumvej 

 Nyholms Allé 

 Prøvensvej 

 Rødovre Stationsvej 

 Rådmand Billes Vej 

 

Grønnere veje 

Ud over at arbejde med trafiksaneringer og 

forbedringer for trafikanter, vil vi i Rødovre også 

mindske generne fra de mest trafikerede veje. I 

forbindelse med de forskellige tiltag og indsatser vil 

der være fokus på udnytte potentialet for at skabe 

bedre og grønnere byrum omkring vejene. Langs 

indfaldsvejene og andre steder, hvor det er muligt, 

vil vi arbejde på at få indpasset og tilpasset de 

grønne elementer på vejene, så de i større grad 

understøtter biodiversiteten i Rødovre. F.eks. ved 

at jorden i de grønne rabatter udskifte, så der gives 

bedre forhold for andre typer af plantearter end 

græs eller beplantningen får lov til at stå mere 

uberørt hen, så andre arter kan få plads til at vokse 

frem.  

 

 

 

 

Fodgængernet 

I Rødovre findes mange tiltag, som tilgodeser 

fodgængere. Kommunen råder bl.a. over et vidt 

udbygget fortovsnet langs de kommunale veje, 

fællesstier for lette trafikanter i eget tracé som 

f.eks. Voldgaden og niveaufri krydsninger på 

udvalgte lokaliteter. 

 

Fortove og gangstier tjener mange forskellige formål 

og servicerer mange forskellige trafikanttyper, men 

fælles for dem er, at de bidrager til at understøtte 

kommunens mål om at få borgerne til at motionere 

mere, som det er beskrevet i kommunens 

sundhedspolitik. 

 

Fortove 

Hovedparten af gangforbindelserne i Rødovre er 

anlagt som fortove langs vejnettet. Bredden er som 

udgangspunkt tilstræbt afpasset mængden af 

fodgængere, så fortovene er bredest, hvor der 

færdes mange fodgængere. Fortovene binder de 

mange mål, som f.eks. boligområder, butiksområder 

og fritidstilbud i kommunen sammen for 

gangtrafikken. 

 

Gangstier i eget tracé 

Kommunens gangstier, der forløber i eget tracé, 

tilgodeser udover selve sammenbindingen af 

forskellige områder også et andet behov end de 

øvrige gangforbindelser, idet de som oftest er ført 

gennem rekreative områder ved f.eks. 

Stadionparken og Vestvolden. 

 

Justeringer af fodgængernettet 

Kommunens fortove er anlagt med forskelligartede 

belægninger, men der arbejdes til stadighed for, at 

der, hvor de fysiske forhold gør det muligt, anlægges 

fortov med ledelinjer, gerne med chaussestensbånd. 

Disse bånd kan fungere som naturlige ledelinjer for 

svagtseende og synshandicappede. 
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Figur 3 - Oversigtskort over vejklasser. 
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Cykelstinet 

Rødovre har et omfattende cykelstinet både langs 

veje og i eget tracé. Som bykommune er Rødovre 

fuldt udbygget med cykelstier eller -baner langs alle 

trafikveje på nær Randrupvej syd for Damhus 

Boulevard. 

 
Det sammenhængende og veludbyggede cykelstinet 

i Rødovre hænger nøje sammen med kommunens 

sundhedspolitik, som søger at motivere borgerne til 

at motionere i større omfang end hidtil. 

 
I de senere år har kommunen arbejdet aktivt for at 

fremme både den lokale og regionale cyklisme over 

længere strækninger og på tværs af 

kommunegrænser. 

 
Blandt andet løber den første supercykelsti, 

”Albertslundruten”, gennem Rødovre langs Rød- 

ovre Parkvej. Ruten består af en sammenhængende 

rute mellem Albertslund og centrum af København. 

Den kommende supercykelsti ”Roskilderuten”, der 

sikre en sammenhængende cykelrute mellem 

Roskilde og København vil ligeledes løbe gennem 

Rødovre langs Roskildevej, og forventes at åbne i år 

2022. Derudover er supercykelstien Ring 3-ruten 

planlagt til at åbne i år 2025, men ruten mangler stadig 

at få finansieringen på plads. Ligeledes indgår 

supercykelstien Rødovre-Avedøre Holmeruten, som 

bl.a. forløber langs Tårnvej, også i visionsplanerne for 

supercykelstierne. Denne rute er ikke finansieret 

endnu, men visionen for Tårnvej indgår i det videre 

arbejde med at forbedre vejforholdene langs 

vejstrækningen. 

 
Desuden har Rødovre deltaget i et samarbejde med 

Realdania, Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen 

om at sikre bedre forhold for cyklismen på 

Vestvoldens rekreative stisystem. 

 

 

 

Cykelstinet langs veje 

Det overordnede cykelstinet i Rødovre er anlagt 

langs trafikvejene. Stierne er som udgangspunkt an- 

lagt med en stor bredde, som sikrer, at der er til- 

strækkelig plads til de mange daglige cyklister, som 

kører med forskellige hastigheder. 

 

Det overordnede cykelstinet langs vejene sikrer 

gode sammenhængende forbindelser i regionalt 

perspektiv og samtidig en god sammenbinding af 

kommunens forskellige bolig- og erhvervsområder. 

 

Cykelstinettet langs vejene består både af 

cykelbaner og -stier. Cykelbanerne er oftest anlagt 

langs lokalvejene enten som gennemgående eller 

punktvis ved hastighedsdæmpende foranstaltninger. 

 

Cykelstinet i eget tracé 

Cykelstinettet i Rødovre er også anlagt uden for 

vejnettet i form af cykelstier i eget tracé. Disse stier 

er oftest anlagt gennem rekreative arealer og er 

dermed med til at sikre en anden og afvekslende 

oplevelse end det traditionelle cykelstinet langs 

vejene. 

 

Justeringer af stinettet 

I takt med at IrmaByen færdigudbygges forventes 

både bil- og cykeltrafikken til og fra området at 

stige. Der er allerede etableret fællesstier i 

området, men der bør også etableres fællesstier 

mellem IrmaByen og Vestvolden, så flere opfordres 

til at benytte det rekreative stisystem. 

 

Desuden er der planlagt cykelsti på Randrupvej med 

anlæg i år 2022 samt på Veronikavej og på Rødovre 

Stationsvej – begge med anlæg i år 2023. 
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Borgerinddragelse 

I forbindelse med kortlægningen af de trafikale for- 

hold i Rødovre Kommune har der været fokus på, 

så vidt muligt, at inddrage input fra borgerne. Dog 

har COVID-19 situationen vanskeliggjort 

mulighederne for at mødes direkte og drøfte de 

forskellige ønsker og løsningsforslag. 

 

Forskellige tiltag til borgerinddragelse på 

cykelområdet har været i spil, men de ændrede 

forudsætninger har også krævet en ændret tilgang,  

 

 

 

 

 

 

 

Derfor har der været gennemført en online 

spørgeskemaundersøgelse samt været drevet en 

online blog, hvor det har været muligt, at komme med 

input til cykelområdet. Borgerne er blevet inviteret 

gennem de normale digitale kanaler, men også via ’de 

gyldne cykler’, som har været placeret rundt omkring 

i Rødovre i løbet af efteråret 2020. 

 

Parallelt med udarbejdelsen af denne trafikplan, har 

der også været arbejdet med en ny cykelstrategi 

for kommunen, og diverse input fra borgerne er 

med taget i denne proces, og der henvises til 

cykelstrategien 2021 for yderligere informationer. 

  

  

Figur 4 – Workshop på Hendrikholms Skole i forbindelse med udformningen af 40 km/t hastighedszoner. 
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Figur 5 – Hovedstinet – Den talte cykeltrafik (2019) er opgjort I ÅDT (årsdøgnstrafik) 
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Indsatsområde Overordnede projektforslag 

Tabel 1 - Liste over overordnede projektforslag målrettet trafikstrukturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsområder 

På baggrund af kortlægningen er der udpeget 

følgende indsatsområder for trafikplanlægning-

en i Rødovre Kommune i de kommende år 

relateret til trafikstrukturen: 

 

• Trafikregulerende tiltag, herunder: 

- Vejlukning 

- Trafiksanering 

- Hastighedskontrol 

 

• Sammenhængende stinet, herunder 

- Nye stier 

- Nye stikrydsninger 

 

• Attraktivt stinet, herunder 

- Øget tryghed 

- Forbedret belægning 

 

Indsatsområderne er udpeget ud fra en 

vurdering af, hvor der er behov for supplerende 

tiltag for at understøtte den allerede 

velfungerende trafikstruktur i Rødovre 

Kommune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trafikregulerende tiltag • Tiltag omkring nye byudviklingsområder 

• Tiltag på veje, hvor der er sket en væsentlig trafikstigning 

• Dialog med politiet om øget hastighedskontrol 

Sammenhængende stinet • Supplerende stier omkring byudviklingsområder 

• Supplerende stikrydsninger omkring nye byudviklingsområder 

• Udpegelse af missing links i cykelstinettet (se Cykelstrategien) 

Attraktivt stinet • Systematisk gennemgang og vedligehold af belægning på cykelstier 

• Tiltag ved utrygge lokaliteter 

• Nærmere beskrevet i Cykelstrategien 

Figur 6 – Roskildevej ved Damhussøen 



 

 

8 Trafikplan 2016 
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Trafiksikkerhed 
• Uheldsudvikling 

• Geografisk udpegning 

• Tematisk analyse 

• Borgerhenvendelser 
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Trafiksikkerhed 
 

 

 

 

Som led i kortlægningen af trafiksikkerheden i Rød- 

ovre Kommune er der gennemført en omfattende 

uheldsanalyse. 

 
Uheldsanalysen er baseret på uheld registreret af 

politiet i perioden 2015-2019. Reelt forekommer 

der flere uheld, end politiet registrerer, idet især 

uheld uden betydelig personskade kun i begrænset 

omfang rapporteres af politiet. Det vurderes, at 

politiet registrerer alle dødsulykker men langt fra 

alle personskadeuheld. Især solouheld og uheld 

mellem cyklister bliver i mindre grad registreret af 

politiet. 

 
Personskadeuheld 

Personskadeuheld er uheld hvor én eller flere 

personer er kommet til skade. I analysen er anvendt 

følgende definitioner for tilskadekomne: 

 
• Dræbt 

Person der, som følge af et trafikuheld, mister 

livet inden for 30 dage efter uheldet. 

• Alvorligt tilskadekommen 

Person der, som følge af et trafikuheld, pådrager 

sig knoglebrud, læsion eller hjernerystelse. 

• Lettere tilskadekommen 

Person der, som følge af et trafikuheld, pådrager 

sig anden skade, der kræver lægelig behandling. 

 
Ofre, der ikke umiddelbart kræver lægelig behand- 

 

ling, betragtes ikke som tilskadekomne. De har dog 

mulighed for at indmelde en skade indenfor 6 

måneder. 

 
Materielskadeuheld 

Materielskadeuheld er uheld, hvor skaden er 

begrænset til køretøjet eller andet materiel. 

Materielskadeuheld dækker over uheld med 

væsentligt materielskadesomfang og uheld, der 

indebærer en færdselsovertrædelse, der skal 

retsforfølges. 

 
Ekstrauheld 

Ekstrauheld er uheld, som politiet får kendskab til, 

men som ikke er rapportpligtige. Ekstrauheld er 

uheld, hvor ingen personer er kommet til skade, og 

hvor der kun er sket små eller ingen materielle 

skader. 

 
Oplysninger om ekstrauheldene kan udgøre et 

værdifuldt supplement ved analyser af 

uheldsbelastede steder. 

 
Ekstrauheld anvendes normalt ikke ved 

overordnede tematiske analyser af trafikuheldene 

eller ved udpegning af uheldsbelastede lokaliteter, 

fordi der kan være meget store udsving fra år til år 

på, i hvor høj grad ekstrauheld rapporteres. Derfor 

indgår ekstrauheld kun i begrænset omfang i denne 

analyse. 

 

 

Figur 7 - Roskildevej 
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Kortlægningen omfatter et overordnet overblik 

over uheldsudviklingen i Rødovre Kommune fra 

2010-2019. Herefter bliver fokus snævret ind til kun 

at omfatte perioden 2015 – 2019. For denne 

periode er der gennemført en geografisk uhelds- 

udpegning og en tematisk uheldsanalyse. 

 
Uheldsudvikling 

Kommunens trafiksikkerhedsarbejde bygger på en 

målsætning om at halvere antallet dræbte og 

tilskadekomne i trafikken fra 2010 til 2020. Det 

betyder, at antallet af dræbte i Rødovre i 2020 skal 

være mindre end én per år, mens antallet af 

tilskadekomne højst må være 8 i 2020. 

 
I perioden 2015 til 2019 er der registreret 417 per- 

son og materielskadeuheld heraf:  

 

• 66 personskadeuheld 

• 351 materielskadeuheld 

 

Derudover er der registreret 174 ekstrauheld. 

I alt kom 73 personer til skade i de 66 personska- 

deuheld. Heraf omkom 5 personer, 43 kom alvorligt 

til skade og 25 kom lettere til skade (se Figur 8). 

Overordnet set betyder det, at der er sket flere 

uheld i perioden 2015-2019 end i den foregående 

periode 2011-2015, ligesom flere er blevet dræbt 

eller kommet til skade. Antallet af alvorligt 

tilskadekomne er dog faldet lidt.  

 
Figur 9 viser antallet af uheld pr. år i Rødovre Kom- 

mune i perioden 2010-2019, mens Figur 10 viser 

udviklingen som et glidende gennemsnit pr. år i den 

samme periode. Det ses, at antallet af person- 

skadeuheld har ligget nogenlunde stabilt i perioden, 

dog med mindre udsving. Antallet af 

materielskadeuheld er generelt steget i perioden 

fra 2010 til 2017, mens der ses et svagt fald i antallet 

af materielskadeuheld i perioden fra 2017 til 2019. 

 

 
Figur 9 - Uheldsudvikling vist som antal uheld pr. år i Rødovre Kommune i perioden 2010 til 2019 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Antal personskader i Rødovre Kommune pr. år i 

perioden 2015-2019 
Figur 10 - Uheldsudvikling vist som glidende gennemsnit pr. år for 

perioden 2010-2019 
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Figur 11 - Oversigt over uheld registreret i Rødovre Kommune i perioden 2015-2019. 
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Geografisk uheldsudpegning 

Ved den geografiske udpegning kortlægges de kryds 

og strækninger i Rødovre Kommune, hvor der er 

størst koncentrationer af uheld (se kort over uheld 

på figur 11). Store uheldskoncentrationer giver som 

udgangspunkt en større sandsynlighed for, at 

vejtekniske forbedringer kan nedbringe antallet af 

uheld.  

 
Udpegningen af særligt uheldsbelastede lokaliteter 

er gennemført under nedenstående kriterier: 

 
• Kryds med tre uheld eller mere over en femårig 

periode. 

• Strækninger på 500 m med tre uheld eller mere 

over en femårig periode. 

 
I alt er der udpeget 28 kryds og ti strækninger i 

Rødovre Kommune, der er særligt uheldsbelastet. 

Udpegningerne kan ses i Tabel 2 og på kortet i Figur 

12. I Trafikplan 2016 blev der udpeget 24 

uheldsbelastede kryds og to uheldsbelastede 

strækninger på baggrund af politiregistrerede uheld 

i perioden 2011-2015. 

 
I Tabel 1 er markeret med rød tekst de kryds og 

strækninger, som er nye lokaliteter i forhold til 

Trafikplan 2016. Derudover indikerer de farvede 

cirkler efter antallet af uheld, hvorvidt der er 

registreret flere (rød), samme (gul) eller færre 

(grøn) uheld i forhold til perioden 2011-2015, der 

ligger til grund for Trafikplan 2016. 

 

I forhold til perioden 2011-2015, så er følgende 

kryds faldet ud af listen og kan ikke længere 

betegnes som uheldsbelastet; 

 

• Tårnvej/Fortvej    (signal) 

• Rødovre Parkvej/Højnæsvej   (signal) 

• Roskildevej/Veronikavej/Randrupvej (signal) 

• Rødovre Parkvej/Rødovre Centrum (vigepligt) 

• Roskildevej/Medelbyvej  (vigepligt) 

 

 

Tabel 3 - Oversigt over uheldsbelastede lokaliteter. *Ombygget i år 2020. 

SIGNALANLÆG

Slotsherrensvej/Islevdalvej/Niels Frederiksens Allé 4 0

Slotsherrensvej/Islevbrovej/Madumvej 3 0

Slotsherrensvej/Nordre Ringvej* 5 0

Slotsherrensvej/Sommerfuglevej 6 1

Slotsherrensvej/Tårnvej 13 3

Slotsherrensvej/Rødovrevej 4 0

Slotsherrensvej/Slotsherrens Have 3 0

Rødovrevej/Fortvej 3 2

Jyllingevej/Islevdalvej  11 1

Jyllingevej/Tårnvej 24 3

Jyllingevej/Rødovrevej 18 2

Tårnvej/Nørregårdsvej 3 1

Tårnvej/Knud Anchers Vej/Tæbyvej 5 2

Tårnvej/Rødovre Parkvej 19 2

Tårnvej/Rødovre Centrum 3 1

Tårnvej/Rødager Allé 7 0

Tårnvej/Valhøjs Allé 4 0

Tårnvej/Roskildevej 11 2

Tårnvej/Nørrekær/Fritz Møllers Vej 9 0

Rødovre Parkvej/Rødovrevej 4 1

Rødovre Parkvej/Korsdalsvej* 9 1

Roskildevej/Rødovrevej 7 0

Roskildevej/Hvidovrevej 8 0

Roskildevej/Nyholms Allé 8 3

VIGEPLIGTSREGULEREDE KRYDS

Slotsherrensvej/Bjerringbrovej/Islevgårds Allé 5 1

Slotsherrensvej/Ved Voldgraven 6 0

Tårnvej/Egegårdsvej 6 0

RUNDKØRSLER

Rødager Allé/Rødovrevej/Veronikavej 3 0

STRÆKNINGER

Slotsherrensvej (Rødovrevej-Slotsherrens Have) 3 0

Islevdalvej 6 1

Jyllingevej (ved vestlig kommunegrænse) 3 0

Jyllingevej (Vedersøvej-Højrisvej) 3 1

Fortvej (Tinderhøj Skole-Vedersøvej) 3 0

Rødovre Centrum 9 1

Rødovre Parkvej (Tårnvej-Højnæsvej) 4 0

Tårnvej (Valhøjs Allé-Roskildevej) 5 0

Roskildevej(Brandholms Allé-Tårnvej) 5 3

Roskildevej (Tårnvej-Axelhøj) 4 1

Uheld i alt

Person-

skade-

uheld

Tabel 2 - Oversigt over uheldsbelastede lokaliteter. 
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Derudover kan strækningen Slotsherrensvej (mellem 

Slotsherrens Vænge-Ådiget) heller ikke karakte-

riseres som uheldsbelastet længere. 

 

Tre uheld pr. lokalitet er en relativt lav grænse, og for 

nogle af de udpegede kryds og strækninger ses der 

ikke noget entydigt uheldsbillede. Derfor er enkelte 

lokaliteter ikke behandlet yderligere, da det vurderes, 

at sammenfaldet af uheld i højere grad skyldes en 

tilfældig variation end konkrete trafikale 

problemstillinger det givne sted. 

 

Eksempelvis er det signalreguleret kryds Tårnvej/ 

Nørregårdsvej nær Nyager Skole udpeget som 

uheldsbelastet, da der er sket 4 uheld i perioden 

2015-2019. Undersøges uheldssituationerne 

nærmere ses det dog, at der er tale om 2 

højresvingsuheld (ét i hver retning på Tårnvej), ét 

uheld pga. rødkørsel samt ét uopmærksomhedsuheld 

ved en bagendekollision. Altså et ikke entydigt 

uheldsbillede. Det kan tyde på, at der ikke er et 

trafiksikkerhedsmæssigt problem i krydset, men 

Rødovre Kommunes Teknisk Forvaltning vil løbende 

holde øje med situationen, og om der vil vise sig et 

uheldsmønster, der kan forbedres ved konkrete 

trafiksikkerhedstiltag. 

 

Et andet eksempel er Fortvej ved Tinderhøj Skole, hvor 

der er sket 3 uheld fra 2015-2019. Undersøges 

uheldssituationerne nærmere her ses det, at alle tre 

uheld relaterer sig til situationer, hvor der er opstået 

uenighed ml. to bilister, og foretaget mere eller mindre 

bevidste påkørsler. Altså situationer, der ikke 

umiddelbart er relateret til skolen eller den nuværende 

infrastruktur.  

 
Ombyggede kryds 

I forhold til tidligere, så blev det nuværende 

signalreguleret kryds Rødovre Parkvej/Korsdalsvej 

ombygget fra en rundkørsel til et signalreguleret kryds i 

2020. Uheldsbilledet er dermed ikke repræsentativt i 

forhold til krydsets nuværende fysiske udformning. 

 

Ligeledes er det nuværende signalreguleret kryds 

Slotsherrensvej/Nordre Ringvej blevet ombygget fra et 

vigepligtreguleret kryds også i år 2020. 

 

For de lokaliteter, hvor uheldsbilledet peger på konkrete 

problemstillinger forbundet med de trafikale forhold, er 

der opstillet løsningsforslag, der indgår i den prioriterede 

projektliste i handlingsplanen sidst i denne trafikplan, dog 

ikke for lokaliteter der er ombygget i analyseperioden 

(2015-2019). 
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Figur 12 - Oversigt over uheldsbelastede lokaliteter 
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Færdselskommissionens nye handlingsplan 

Færdselskommissionen udgav i december 2020 en 

ny handlingsplan for at øge trafiksikkerheden på de 

danske veje i perioden 2021-2030. 

 

To ud af tre dræbte og mere end fire ud af fem 

alvorligt tilskadekomne i trafikken sker på 

kommunale veje og stier. Kommunernes indsatser 

er derfor afgørende for at nå målene i 

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. 

 

Kommunernes udgifter som følge af trafikulykker 

er mere end fire mia. kroner om året, hvor den 

største del, ca. 75 %, går til pleje, genoptræning mv. 

En halvering i antallet af dræbte og tilskadekomne 

kan derfor give øgede ressourcer til andre 

velfærdsopgaver. 

 

Rødovre Kommune støtter op om 

Færdselskommissionens ambitioner for forbedret 

trafiksikkerhed på de kommunale veje. Dette 

gælder især et øget fokus på fodgængeres og 

cyklisters trafiksikkerhed, men også ambitionen om 

et styrket lokalt samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematisk analyse 

I den tematiske analyse tages der udgangspunkt i de 

personskade- og materielskadeuheld, der er sket på 

kommunens veje i perioden 2015-2019. 

 
Uheldsdata er blevet analyseret for at finde mulige 

årsager til, at uheldene sker. Uheldene kan ske som 

en konsekvens af vejens udformning, på grund af 

køretøjet eller det kan være på grund af trafikanten. 

Rødovre Kommune kan ændre vejens udformning 

og hjælpe med holdningsbearbejdende tiltag, men 

har i mindre grad mulighed for at stille krav til 

køretøjerne. 

 

Den menneskelige faktor er en medvirkende årsag 

til uheldet i langt de fleste af uheldene i Danmark. 

Derfor er holdningsbearbejdning et vigtigt element 

i trafiksikkerhedsarbejdet. Den tematiske analyse 

tager afsæt i de fokusområder, der er opstillet i 

Færdselssikkerhedskommissionens nationale 

handlingsplan, idet de temaer, der vurderes at være 

relevante for Rødovre Kommune, er analyseret 

nærmere. 

 

Det er ikke umiddelbart muligt at kortlægge i hvor 

høj grad, uopmærksomhed påvirker uheldsbilledet 

i Rødovre, inden for rammerne af denne analyse. 

 

Derfor er dette tema ikke behandlet yderligere i 

trafikplanen. Det er dog generelt et emne, som har 

fået større fokus på landsplan, og Rødovre 

Kommune deltager pt. i den nationale kampagne 

”Kør bil når du kører bil”, der er målrettet 

bekæmpelse af uheld, der skyldes 

uopmærksomhed.  

 
Endvidere indgår ”ulykker i kryds i åbent land” ikke 

i denne analyse, idet hele Rødovre Kommune ligger 

i en byzone.

De fem fokusområder for indsatser, der er 

udpeget i den nye nationale handlingsplan for 

perioden 2021-2030 er: 

 
• Eneulykker 

• Frontalkollisioner 

• Krydsulykker 

• Lette trafikanter 

• Unge bilførere 
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Trafikanttyper 

Skadesgraden på lette trafikanter involveret i uheld 

er ofte større end i uheld, der udelukkende 

involverer motorkøretøjer. Det skyldes, at lette 

trafikanter ikke er beskyttet i samme grad som 

bilister af sikkerhedsudstyr installeret i bilerne. 

 
41 af de 73 personer, der kom til skade i trafikken i 

Rødovre i perioden 2015-2019, var lette trafikanter 

(cyklister og fodgængere). Det svarer til ca. 56 % af 

de tilskadekomne. Det svarer til niveauet i 

byområder på landsplan.  

 

I perioden 2011-2015 udgjorde lette trafikanter 70 

% af de tilskadekomne i Rødovre Kommune. 

 

 
Figur 13 - Andel af tilskadekomne fordelt på trafikanttyper 

 

For høj hastighed 

Det er veldokumenteret, at jo højere den generelle 

hastighed er på vejene, jo flere ulykker vil der ske, 

og jo mere alvorlige vil de være. Selv små 

hastighedsoverskridelser kan forværre en ulykke 

dramatisk. 

 

Hastighedsgrænsen på vejene er bestemt ud fra 

vejens indretning og sikkerhedsniveau. I 2019 og 

2020 har Rødovre Kommune oprettet og evalueret 

effekterne af en række 40 km/t hastighedszoner, og 

ved de seneste målinger af hastigheden i kommunen 

var der heller ikke nogen målepunkter, hvor der 

blev registreret en væsentlig hastigheds-

overskridelse (se Figur 14). En væsentlig 

overskridelse er defineret som de tilfælde, hvor 

mindst 15 % af trafikken (85 %-fraktilen) kører mere 

end 10 % over den tilladte hastighedsgrænse +3 

km/t (kilde: ”Ulykkesbekæmpelse i byer”, Vejregler, 

Vejdirektoratet 2016). Det vil f.eks. sige, at hvis 

hastighedsgrænsen er 40 km/t og mindst 15 % kører 

mere end 47 km/t, vil strækningen blive udpeget 

som en lokalitet med væsentlig hastigheds-

overskridelse.  

 

Det er dog stadig vigtigt at arbejde målrettet med 

at nedbringe hastighedsniveauet på strækninger, 

hvor der bliver kørt stærkt eller hvor 

hastighedsgrænsen er unødvendig høj.  F.eks. viser 

de grønne markeringer på Figur 14, lokaliteter, hvor 

der er blevet registreret forhøjet hastighedsniveau, 

men hvor der også er anlagt yderligere 

hastighedsdæmpende tiltag i 2020.
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Figur 14 - Oversigt over målepunkter uden hastighedsoverskridelse. Der er ikke registreret niveauer væsentligt over den tilladte hastighedsgrænse. 
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Spiritus og Narkotika 

Spiritus- og narkotikauheld er defineret som uheld, 

hvor mindst én fører/fodgænger har haft en pro- 

mille på mere end 0,5 ‰ eller er skønnet påvirket. 

 
I perioden 2015-2019 blev der registreret 38 

narkotika- og spiritusuheld i Rødovre Kommune, 

svarende til 9 % af alle person- og 

materielskadeuheld i kommunen. 

 
Narkotika - og spiritusuheldene udgjorde ca. 12 % af 

alle personskadeuheld i kommunen. Det er dog en 

væsentlig forbedring sammenlignet med den 

foregående periode 2011-2015, hvor narkotika- og 

spiritusuheldene udgjorde 21 % af alle 

personskadeuheld i Rødovre. Langt størstedelen af 

de påvirkede er hårde trafikanter, heraf flest 

bilister. På landsplan er ca. 10 % af det samlede antal 

dræbte og alvorligt tilskadekomne registreret i 

spiritusulykker. 

 

Det vurderes, at Rødovre Kommune stadig bør 

have særligt fokus på at bekæmpe narkotika- og 

spritkørsel i de kommende år – fx ved at deltage i 

de nationale kampagner. 

 
Manglende sele- og hjelmbrug 

Det er veldokumenteret at brug af sele eller hjelm 

reducerer risikoen for alvorlige hovedskader mar- 

kant, og det er derfor vigtigt fortsat at formidle 

dette budskab til trafikanterne. 

 
Det kan være vanskeligt at vurdere, i hvor høj grad 

trafikanterne i de enkelte kommuner anvender sele 

og hjelm. Dels findes der ingen registreringer af, i 

hvor høj grad de trafikanter, der ikke er involverede 

i uheld, anvender sele eller hjelm, og dels bliver 

sele- og hjelmbrug kun i begrænset omfang 

registreret i uheldsrapporterne. 

 

Blandt de bilister, der har været involverede i uheld 

i Rødovre Kommune, er der kun registreret 2 %, 

der ikke anvendte sele, mens 59 % anvendte selen. 

 
Umiddelbart tyder statistikken derfor på, at graden 

af selebrug er høj i Rødovre Kommune. Det er dog 

vigtigt at være opmærksom på, at det for 39 % af de 

bilister, der har været involveret i uheld, ikke er 

oplyst, om de har anvendt sele. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tilsvarende tyder kortlægningen på, at graden af 

hjelmbrug blandt motorcyklister og knallertførere 

er høj i Rødovre Kommune. 76 % af trafikanterne i 

denne gruppe har anvendt hjelm, mens 12 % ikke 

har anvendt hjelm. Desuden er det for 12 % ikke 

oplyst, om trafikanten har benyttet hjelm. 

 

 
Figur 16 - Andel af motorcyklister og knallertfører involveret i uheld i 

Rødovre Kommune i perioden 2011-2015, der har benyttet hjelm. 

 
I 2004 benyttede 6 % af danske cyklister hjelm i 

bytrafikken. Gennem en effektiv kampagneindsats 

var denne andel hele 46 % i 2019. 

 

Blandt de cyklister, der har været involveret i uheld 

i Rødovre, er der registreret 38 % med hjelm og 32 

% uden, mens det for 30 % af cyklisterne ikke er op- 

lyst, om de har brugt hjelm. Idet mindst 32 % af de 

Figur 15 - Andel af bilister involveret i uheld i Rødovre i 

perioden 2015-2019, der har benyttet sele. 
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cyklister, der har været involveret i uheld, ikke har 

anvendt hjelm, kan hjelmbrug blandt cyklister med 

fordel udpeges som et af kommunens fokusområ- 

der i de kommende år. Fx kan kommunen deltage i 

nationale kampagner inden for dette tema. 

 

 

Fodgængere 

Fodgængere er sårbare, når de bliver involveret i 

uheld, idet kroppen ikke er beskyttet af nogen form 

for sikkerhedsudstyr. Derfor er det vigtigt at sikre, 

at veje og stier er udformet således, at risikoen for 

uheld med fodgængere minimeres. 

Blandt de 30 fodgængere, der har været involveret 

i uheld i Rødovre Kommune i perioden 2015-2019, 

er én fodgænger blevet dræbt og 10 fodgængere 

kommet alvorligt til skade. I hovedparten af 

tilfældene (8 af de 11) har fodgængerne været i færd 

med at krydse vejen, da uheldet skete. 

13 af de 73 personer, der kom til skade i trafikken i 

Rødovre i perioden 2015-2019, var fodgængere, 

svarende til 18 %. Dette er et fald i forhold til 

perioden 2011-2015, hvor fodgængere udgjorde 21 

% af de tilskadekomne i Rødovre.  

 
Cyklister og knallertfører 

Cyklister og knallertfører er en anden sårbar 

trafikantgruppe, når de involveres i uheld. 28 ud af 

de 73 personer, der kom til skade i trafikken i 

Rødovre Kommune i perioden 2015-2019, var 

cyklister (svarende til 38 %), mens 3 af de 

tilskadekomne var knallertførere (svarende til 4 %). 

To af de fem personer, der omkom i trafikken, var 

cyklister. 

 
Personskader har store omkostninger, både for de 

involverede personer, men også for samfundet 

generelt. Kortlægningen peger på, at Rødovre 

Kommune med fordel kan have særligt fokus på at 

reducere antallet af cykeluheld i de kommende år, 

idet mere end hver tredje af de tilskadekomne i 

perioden 2015-2019 var cyklister. Dermed er der 

et stort potentiale for at nedbringe antallet af 

personskader blandt denne trafikantgruppe.

 

Figur 17 - Andel af cyklister involveret i uheld i Rødovre Kommune i 

perioden 2015-2019, der har benyttet hjelm. 

Figur 18 – Roskildevej ved Damhussøen 
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Unge bilister op til 24 år 

Generelt er unge bilisters risiko for uheld i trafikken 

langt højere end ældre trafikanters. Når der tages 

højde for, hvor meget de enkelte aldersgrupper 

kører, viser statistikkerne, at unge bilister oftere er 

involverede i uheld end andre aldersgrupper. 

 
Det skyldes sandsynligvis en kombination af 

manglende erfaring og mere risikovillig adfærd. 

Derfor er det vigtigt fortsat at arbejde med 

oplysning og holdningsbearbejdende tiltag fx 

kampagner målrettet de unge bilister. 

 
Der foreligger ingen opgørelse af, hvor meget de 

enkelte aldersgrupper i Rødovre Kommune kører. 

Det er derfor ikke muligt at opgøre den præcise 

risikofordeling mellem aldersgrupperne. Derimod 

er det muligt at sammenligne, hvor stor en andel de 

enkelte aldersgrupper udgør hhv. af indbyggertallet 

og i ulykkesstatistikken.  

 

I Rødovre Kommune er ca. 8 % af kommunens bor- 

gere mellem 18 og 24 år, mens denne aldersgruppe 

er involveret i ca. 17 % af alle personskadeuheld i  

kommunen (11 ud af 66 uheld).  I perioden 2015-

2019 er andelen af 18-24-årige bilister, der er 

involverede i personskadeuheld, ca. dobbelt så stor 

som andelen af 18-24-årige borgere i kommunen. 

Det svarer til landsgennemsnittet, hvor denne 

aldersgruppe udgør ca. 9 % af indbyggertallet og er 

involveret i ca. 18 % af personskadeuheldene. 

Andelen af unge bilister involveret i 

personskadeuheld i Rødovre er steget siden 

Trafikplan 2016, hvor aldersgruppen var involveret 

i 15 % af personskadeuheldene. 

 
Kortlægningen indikerer således, at Rødovre 

Kommune med fordel igen kan udpege ”unge 

bilister” som et fokusområde for 

trafiksikkerhedsarbejdet i de kommende år. F.eks. 

kan kommunen deltage i nationale kampagner 

inden for dette tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19 - Bilister i personskadeuheld     
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Mødeulykker 

En mødeulykke er et uheld, hvor to ligeudkørende 

trafikanter i modsat retning er stødt ind i hinanden. 

Mødeulykker sker ofte på landeveje og 

motortrafikveje med høj hastighedsgrænse og uden 

midterautoværn. 

 
I Rødovre Kommune er hovedparten af de store 

veje anlagt med brede midterrabatter, hvilket 

reducerer risikoen for alvorlige mødeulykker. 15 ud 

af de 417 uheld, der er registreret i Rødovre i 

perioden 2015-2019, var mødeulykker. Det vil sige, 

at mødeulykker udgør ca. 4 % af alle person- og 

materielskadeuheld i Rødovre, hvilket svarer til 

niveauet i perioden 2011-2015. På landsplan udgør 

mødeulykker ca. 4 % af alle personskadeuheld i by- 

områder. Kortlægningen indikerer dermed ikke, at 

der skulle være nogle udprægede problemstillinger 

i forhold til mødeulykker i Rødovre Kommune. 

 

Eneulykker 

Eneuheld sker ofte i forbindelse med, at en bilist 

påkører et element langs vejen – oftest en lysmast, 

rækværk, vejskilt eller lignende. En væsentlig andel 

af eneuheld på landsplan sker i mørke. 

 

En stor andel af eneuheldene er ikke kendt af 

politiet, og det anslås, at ca. halvdelen af de 

personskadeuheld, der ikke kommer til politiets 

kendskab, er eneulykker. Mere end halvdelen af 

mørketallet skyldes færdselsuheld med cyklister. 

Der sker således betydeligt flere eneuheld på 

vejene, end hvad der fremgår af de 

politiregistrerede uheld. 

 
I Rødovre Kommune udgør eneulykker ca. 10 % (41 

ud af 417) af de registrerede person- og materiel- 

skadeuheld. På landsplan udgør eneulykker ca. 10 % 

af de registrerede personskadeuheld i byområder, 

og kortlægningen indikerer dermed ikke, at der 

skulle være nogle udprægede problemstillinger i 

forhold til eneulykker i Rødovre Kommune, dog er 

andelen steget i forhold til perioden 2011-2015, 

hvor eneulykker udgjorde 6 % af person- og 

materielskadeuheld i Rødovre. 

 

Uheldstyper 

17 % af alle person- og materielskadeuheld 

registreret i Rødovre Kommune i perioden 2015-

2019 var venstresving ind foran modkørende. På

 

 

Figur 20 – Roskildevej/Hvidovrevej 
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landsplan udgør denne uheldstype ca. 14 % af alle 

personskadeuheld (byzone), mens ca. 12 % af 

personskadeuheldene i Rødovre skete i forbindelse 

med venstresving ind foran modkørende.  

 

Uheld ved venstresving ind foran modkørende sker 

typisk i kryds, hvor venstresving ikke er 

separatreguleret. I Rødovre var der en cyklist 

involveret i mere end 25 % af disse uheld, mens der 

var en knallertfører involveret i ca. 6 % af disse 

uheld. 

 

Betragtes alene personskadeuheldene, er 

højresvingsuheld den mest udbredte uheldstype i 

Rødovre i perioden 2015-2019. Således udgør 

højresvingsuheld ca. 17 % af de registrerede 

personskadeuheld.  

 
Højresvingsuheld sker som regel, når et 

højresvingende motorkøretøj overser en 

ligeudkørende cyklist eller knallert. I Rødovre var 

der en cyklist involveret i mere end 75 % af alle 

højresvingsuheld, og en knallertfører i mere end 20 

% af alle højresvingsuheldene. 

 
På den baggrund vurderes det, at der bør være 

særligt fokus på at nedbringe antallet af venstre- og 

højresvingsuheld i Rødovre. 

 
Derudover viser uheldsanalysen, at ca. 62 % af alle 

person- og materielskadeuheld i Rødovre 

Kommune i perioden 2015-2019 er sket i kryds. 

Rødovre har relativt mange store kryds, hvor der 

dels er mange konfliktpunkter (situationer hvor 

trafikanter krydser hinanden), og dels er meget 

trafik. Derfor er det ikke uventet, at en stor andel af 

uheldene i Rødovre forekommer i kryds. Det 

afspejles også i den geografiske udpegning, hvor 24 

ud af de 38 uheldsbelastede lokaliteter er udpeget i 

kryds på de store veje (Roskildevej, Tårnvej, 

Jyllingevej og Slotsherrensvej). 

 
 

 

Store trafikmængder og mange kryds betyder også, 

at der ofte kan opstå trængselsuheld i form af 

bagendekollisioner op til krydsene, hvis en part er 

uopmærksom og hastigheden er høj. Det er derfor 

vigtigt at arbejde med at optimere 

trafiksikkerheden i krydsene og nedsætte 

hastigheden på de største veje. 

 

Borgerinddragelse 

I forbindelse med kortlægningen af de trafikale for- 

hold i Rødovre har der været fokus på, så vidt 

muligt, at inddrage input fra borgerne. Dog har 

COVID-19 situationen forhindret afholdelsen af 

workshops samt traditionel borgerinddragelse. I 

stedet er der indsamlet inputs online via en 

spørgeskemaundersøgelse. 

 

Rødovre Kommunes Teknisk Forvaltning har især 

fokus på borgerhenvendelser om trafiksikkerhed. 

Henvendelser om fremkommelighed er løbende 

inddraget i forbindelse med det daglige arbejde på 

trafikområdet i kommunen. 

 

I relation til trafiksikkerhed påpegede flere borgere 

blandt andet, at mange af de eksisterende 

hastighedszoner ikke var sammenhængende. 

Derfor blev der gennemført en borgerworkshop 

om hastighedszonerne, hvilket gav flere input til 

trafiksikkerhedsarbejdet. Hastighedszonerne blev 

gennemgået og tilpasset. Således blev der etableret 

13 nye 40 km/t hastighedszoner i Rødovre med 

dertilhørende skiltning og tilsvarende 

hastighedsdæmpende foranstaltninger i 2019. 

 

Desuden er en lang række enkelte vejstrækninger 

blevet udpeget og behandlet løbende (se status for 

de enkelte henvendelser i Tabel 4 på næste side). 
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Tabel 4 - Borgerhenvendelser ang. trafiksikkerhed fra 2017-2020. Tabellen fortsætter på side 35. 

VEJNAVN FORHOLD/SITUATION LØSNING STATUS ÅRSTAL

Christiandal Trafikken kører forkert efter Roskildevej. Ønske om 

nedsættelse af hastighed

Skiltningen er i orden - Ingen løsning på det. Er i 2019 blevet del 

af 40 km/t hastighedszone

Afsluttet 2017

Korsdalsvej Ønske om nedsættelse af hastighed ved IrmaByen x3 Hastighedsgrænsen nedsat til 50 km/t i 2020 Afsluttet 2017

Damhus Boulevard Ønske om bump på vejen x2 samt lastbilforbud Hastighedsnedsættelse og anlæggelse af bump Ikke på tegnebrættet, da vejen er på sigt 

tænkes ombygget med cykelsti. Lastbil forbud 

afvist, da vejen indgår i vejnettet

2017

Fjeldhammervej Oplevelse af høj hastighed langs vejen Vejen nedskiltes til anbefalet max 40 km/t i 2021 og der 

anlæggelse bump

Planlagt 2017

Brabrandvej Ønske om bump på vejen  Er i 2019 blevet del af 40 km/t hastighedszone og der er anlagt 

bump

Afsluttet 2017

Rødovrevej Oplevelse af høj hastighed langs vejen og ønske om bump Hastighedsmålinger har ikke vist et forhøjet hastighedsniveau 

eller behov for bump

Afsluttet 2017

Tårnvej Dårlige oversigtsforhold ved Tårnvej 20-22 Kræver nedlæggelse af parkeringsmuligheder langs Tårnvej Arbejdes ikke videre med, da der er et stort 

parkeringsbehov

2017

Ved Voldgraven Oplevelse af høj hastighed langs vejen og ønske om flere bump Bump er renoveret og der er tilføjet flere på vejstrækningen i 

2020

Afsluttet 2017

Grønlund Allé Dårlige oversigtsforhold ved sving efter Tæbyvej og ønske om 

ekstra bump

Forholdene skal løses af grundejerforeningen, da det er en 

privat fællesvej

Grundejerforeningen har ikke ansøgt om 

ændret vejforhold

2017

Nyholms Allé Klage over støj, parkering og motorcykelklub på Nyholms Allé - 

Ønske om bump og yderligere parkeringsbegrænsninger

Problemstillingerne er kendte for Nyholms Allé og kommer af 

erhvervsfunktionerne. Der er ingen løsning på problematikken

Afsluttet 2017

Medelbyvej 13-26 Gennemkørende trafik og ønsker derfor vejlukning eller bump Vejlukning afvist, da der kan ikke sikres vendemulighed. Er i 

2019 blevet til 40 km/t hastighedszone

Afsluttet 2017

Schweizerdalsvej Klage over det gennemgående fortov ved Tårnvej Klagen gik på, at det gennemførte fortov viste sin effekt på 

bilerne.

Afsluttet 2017

Frøslevvej Bekymret for at skoletrafik fra Hendriksholms Boulevard 

vælger Frøslevvej pga. bump 

Ingen, både Frøslevvej og  Hendriksholms Boulevard er 

trafiksaneret med hastighedsdæmpende tiltag

Arbejdes ikke videre med 2017

Jyllingevej/Rødovreve

j

Oplevet trafikuheld i krydset. Flere uheld skete inden for kort 

tid. Gennemgået og årsag til det kunne ikke ses. Forventelig 

uopmærksomhed

Vejbelysningen er blevet renoveret, da uheld skete i de mørke 

timer. Uheldssituationen har ikke gentaget sig

Holdes under observation 2018

Slotsherrensvej Ønske om mulighed for venstresving ind på Ådiget Kræver anlæggelse af ny svingbanen igennem midterrabat Umiddelbart ikke noget som arbejdes videre 

med, da det frygtes at denne løsning vil 

medføre, at Ådiget bliver en omkørselsrute 

for østkørende trafik, som skal vende

2018

Ved Sportspladsen Tung trafik til byggeri samtidige med skolebørn Byggeriet er afsluttet Afsluttet 2018

Nyholms Allé Ønske om bump Nyholms Allé Afvist, da det er en industrivej, og hastigheden overholdes iht. 

hastighedsmålingerne

Afsluttet 2018

Guldsmedevej Ønske om spejl i sving Afvist, da trafikanterne i stedet skal holde den lav hastighed og 

kør efter forholdene

Afsluttet 2018

Korsdalsvej/Knud 

Anchersens Vej 

Manglende overholdelse af vigepligt i rundkørsel Nedlæggelse af rundkørsel og anlæg en hævet flade Uafklaret 2018

Rødovrevej Fodgængerfelt ved Rønneholms Vej - utryg ved krydsningen, da 

bilisterne ikke stopper op

Ingen løsning - Der er forsøgt med ekstra afmærkning af 

fodgængerfeltet. Problemet kan være, at der ikke nok 

fodgængere til et fodgængerfelt. Det skal derfor overvejes om 

det skal nedlægges og anlægges som krydsningspunkt med 

støttepunkt

Uafklaret 2018

Korsdalsvej Ønske om nedsættelse af hastighed ved IrmaByen Hastighedsgrænsen nedsat til 50 km/t i 2020 Afsluttet 2018

Agerskovvej Ønske om hastighedsdæmpning Er i 2019 blevet del af 40 km/t hastighedszone og der er anlagt 

hastighedsdæmpende tiltag

Afsluttet 2018

Jyllingevej Ønske om hastighedsnedsættelse til 50 km/t Kræver ombygning af vejprofil Uafklaret 2018

Fjeldhammervej Oplevelse af høj hastighed langs vejen Vejen nedskiltes til anbefalet max 40 km/t i 2021 og der 

anlæggelse bump

Planlagt 2018

Korsdalsvej/Rødovre 

Parkvej

Påkørsler af cyklister i rundkørsel Rundkørsel er i 2020 ombygget til signalreguleret kryds Afsluttet 2018
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Tabel 4 fortsat - Borgerhenvendelser ang. trafiksikkerhed fra 2017-2020. Tabellen fortsætter på side 36. 

VEJNAVN FORHOLD/SITUATION LØSNING STATUS ÅRSTAL

Veststien Ønske om belysning på privat vej Afvist, da der er tale om en privat vej Afsluttet 2018

Schweizerdalsvej, 

vest for Karlskær 

Allé

Utrygt for skolebørn med mange parkeret biler Ved observationer ikke observeret nogen farlige situationer. 

Tryghedstiltag kan være anlæggelse af cykelsti, da meget af 

skoletrafikken er på cykel

Uafklaret 2018

Nørrekær Problemstillingen med trafik og udbakken biler fra 

parkeringsplads i forhold til cyklister

Anlæggelse af cykelsti og nedlæggelse af parkering Uafklaret 2018

Damhustorvet Børn løber fra springvandet ud på Roskildevej Uklart hvordan situationen skulle opstå, da der skal krydses 

fortov og cykelsti

Afsluttet 2018

Nyholms Allé - 

afslutning af sti til 

Rødager Allé

Kan der laves bump eller andet tiltag, som prioritere 

cyklisternes krydsning over biltrafikken

Afvist - cyklisterne er pålagt vigepligten af hensyn til deres 

trafiksikkerhed. Yderligere varsling af forholdene for bilisterne 

er opsat i 2020

Afsluttet 2018

Pilely og Ådiget Oplevelse af høj hastighed langs vejen Hastighedsmålinger påviste ikke for høj hastighed. Vejen 

nedskiltet til 40 km/t i 2019 

Afsluttet 2019

Nørrevangen Motorcyklister køre via cykelsti fra Carl Danfelts Allé Genopsætning af bom Afsluttet 2019

Medelbyvej 13-26 Gennemkørende trafik og ønsker derfor vejlukning eller bump Vejlukning afvist, da der ikke kan sikres en vendemulighed. Er i 

2019 blevet til 40 km/t hastighedszone

Afsluttet 2019

Brandholms Allé Oplevelse af høj hastighed langs vejen ønske om at nedskilte 

vejen til 20 km/t

Hastighedsmålinger påviste ikke for høj hastighed. 20 km/t må 

ikke indføres på offentlige veje

Afsluttet 2019

Brandholms Allé Ønske om nedlæggelse af cykelsluser i bump af hensyn til flere 

parkeringspladser 

Afvist, da det tiltag vil gå udover cyklisterne fremkommelighed 

og tryghed

Afsluttet 2019

Nyholms Allé Ulovlige parkering ved stitilslutning Påpeget overfor trafikselskab, hvis biler holdte der Afsluttet 2019

Ovrevej Mange parkeret bil på vejen Kan ikke løses, da det kommer af lokalt parkeringsbehov Uafklaret 2019

Medelbyvej 25-37 Ønske om bump Vejen nedskiltet til 40 km/t i 2019 og der er anlagt vejchikaner Afsluttet 2019

Rødovrevej/Veronika

vej

Utryg rundkørsel for krydsende fodgængere Forslag om at ombygge den til et signalreguleret vejkryds Uafklaret 2019

Korsdalsvej x3 Parkeringer i siderabatten dækker for oversigtsforhold og 

ønske om hastighedsnedsættelse

Indført et standsningsforbud i siderabatten og vejen er 

nedskiltet til 50 km/t

Afsluttet 2019

Tårnvej Racerkørsel på Tårnvej Håndhævelse af hastighedsgrænsen Politiopgave 2019

Ved Voldgraven Oplevelse af høj hastighed langs vejen Hastighedsmåling viste ikke høj hastighed.  Vejen nedskiltet til 

40 km/t i 2019. Bump er renoveret og der er tilføjet flere på 

vejstrækningen i 2020

Afsluttet 2019

Bjerringbrovej Oplevelse af høj hastighed langs vejen Hastighedsmåling viste ikke høj hastighed.  Afsluttet 2019

Risterivej Ønske om at flytte adgang til børneinstitution for fredeliggøre 

det for beboere

Afslået Afsluttet 2019

Ved Sportspladsen Oplevelse af høj hastighed langs vejen Hastighedsmåling viste ikke høj hastighed.  Vejen nedskiltet til 

40 km/t i 2019

Afsluttet 2019

Randrupvej Oplevelse af høj hastighed langs vejen. Ønske om bump vejen Ingen planer om bump på vejen, da det er en trafikvej. I 2022 

anlægges cykelsti, hvilket vil indsnævre kørebanen

Afsluttet 2019

Nørrevangen Oplevelse af høj hastighed langs vejen. Ønske om flere bump 

vejen

Hastighedsmåling viste ikke høj hastighed.  Vejen nedskiltet til 

40 km/t i 2019

Afsluttet 2019

Mose Allé Ønske om bump på vejen pga. utryghed fra erhvervstrafik Vejen er en erhvervsvej med blandt erhverv og boliger. 

Trafikken kører 40 km/t

Ingen - I forbindelse med byudvikling kan evt. 

boliger eller erhvervsfunktioner udfases

2019

Damhus Boulevard Ønske om bump på vejen Hastighedsnedsættelse og anlæggelse af bump Uafklaret - tænkes ombygget med cykelsti. 2019

Viemosevej Ønske om cykelsti på vejen Indgår i udpegningen af vejstrækninger med manglende cykelsti Uafklaret 2019

Toftelundsvej Ønske om bump Nedskiltet til 40 km/t, men der er ikke vurderet behov for 

bump

Afsluttet 2019

Korsdalsvej Høj hastighed, og rødkørsel i Fjeldhammervej-Korsdalsvej 

krydset

Ingen - da det er konsekvens af stående rødt i signalet. 

Hastighedsniveauet er faldet og hastighedsgrænse nedsat til 50 

km/t

Uafklaret 2020

Nyholms Allé Mange parkeringer og testkørsel af biler - giver utrygge forhold 

for cyklister

Ingen, da det kommer af de nuværende erhvervsfunktioner Afsluttet 2020

Fjeldhammervej Mange parkeringer og testkørsel af biler Der anlægges bump på vejen i 2021 Delvist afsluttet 2020

Rødager Allé Oplevelse af høj hastighed langs vejen. Bump virker ikke Hastighedsmålinger viste ikke for høj hastighed. Vejen 

nedskiltet til 40 km/t i 2019 

Afsluttet 2020
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Tabel 4 fortsat - Borgerhenvendelser ang. trafiksikkerhed fra 2017-2020. 

VEJNAVN FORHOLD/SITUATION LØSNING STATUS ÅRSTAL

Valhøjs Allé Ønske om ombygning af vejchikaner til bump x2 Ombygget i 2020 til bump Afsluttet 2020

Axelhøj Cyklister cykler ind på vejen fra gangsti til Rema 1000 Ulovlig cykling på gangsti. Forhindringer kan ikke opstilles uden 

at give gener for gangbesværet

Uafklaret 2020

Rødovrevej Fodgængerovergang ved Horsevænget. Synes fodgængerfeltet er 

svært at se for bilisterne

Evt. tilføjes en mast med fodgængertavle i midterrabatten for at 

øge synligheden

Uafklaret 2020

Islevbrovej-

Brunevang

Oplevelse af dårlige oversigtsforhold til cykelsti Har besigtiget forholdene og vurderer, at der ikke er dårlige 

oversigtsforhold

Afsluttet 2020

Roskildevej Cyklist - Ønske om fjernelse af højre svingpil til Veronikavej Pilen er indført af hensyn til cyklisternes egen sikkerhed og kan 

derfor ikke fjernes før krydset ombygges

Uafklaret - skal udføres i forbindelse med 

krydsombygning

2020

Hendriksholms 

Boulevard

Udskiftning af midlertidige bump Udført af vejdriften Afsluttet 2020

Islevbrovej tunnel Utrygge forhold pga. smalle pladsforhold for blandet bløde 

trafiktyper

Kræver nedlæggelse af kørebane eller udvidelse af trafiktunnel Uafklaret 2020

Toftelundsvej Ønske om bump Nedskiltet til 40 km/t, men der er ikke vurderet behov for 

bump

Afsluttet 2020

Fortvej Bump virker meget kraftig - skulle give skader på hus Huldannelse i bump udbedret og renoveret i 2020 Afsluttet 2020

Nørregårdsvej Parkering ved skole som giver farlige situationer Observerede problemer - indført yderligere 

parkeringsbegrænsninger

Afsluttet 2020

Grønlund Allé Parkering tæt på kryds Private fællesvej - skal løses mellem grundejerne Uafklaret 2020

Damhus Boulevard Bekymret for mere trafik og deres hastigheder x2 Trafikken er blevet reduceret med ca. 30 % over 10 år og 

hastighedsniveauet er faldet med 20 % i samme periode

Afsluttet 2020

Islev Torv, 

Sommerfuglevej, 

Viemosevej

Ønske om flere skiltning af hastighedsgrænse Ikke en mulighed, da området er en hastighedszone Afsluttet 2020

Lisbjergvej Ulovlige parkeringer De skal kontakte lokalpolitiet Politiopgave 2020

Madumvej Chikanekørsel og forhøjet hastighedsniveau Området er skiltet til anbefalet maks. 30 km/t, men der køres 

mellem 30-40 km/t. Det kunne overgå til en hastighedszone til 

40 km/t

Uafklaret 2020

Slotsherrensvej-

Bjerringbrovej

Ønske om et signalregulering af krydset Signalregulering af krydset Uafklaret 2020

Nørregårdsvej Hurtigt kørsel med tung trafik Intet at bemærke i hastighedsmålinger Afsluttet 2020

Islev Torv, 

Sommerfuglevej, 

Viemosevej

Oversigtsforhold ved parkeringsområde Forholdene har ikke resulteret i uheld, og forbedringer kan 

lede til øget utryghed

Uafklaret 2020

Jyllingevej-

Rødovrevej

Mere grøn tid til krydsende fodgængere Grøn tid er tilfredsstillende for almindelige gående - problemer 

dog med langsom gående i forhold til krydsninger uden ophold

Uafklaret – kræver gennemgang af hele 

signalprogram

2020

Nyholms Allé Ønske om bump Nyholms Allé Afvist, da det er en industrivej, og hastigheden overholdes iht. 

hastighedsmålingerne

Afsluttet 2020

Korsdalsvej-

Lucernevej

Ønske om ombygning af rundkørsel Opbyg rundkørslen til Hævet flade i hele krydset Uafklaret 2020

Bjerringbrovej Erhvervskørsel på vejen Ingen løsning, da området er blandet bolig-erhvervsfunktioner Uafklaret 2020

Tæbyvej Reduceret oversigtsforhold pga. mange parkeret biler langs 

vejen

Oversigtsforholdene vurderes ikke til at være dårligere end 

andre steder

Afsluttet 2020

Slotsherrensvej - 

Harrestrup Å

Ombygning af fodgængerovergang til også tillade cykelovergang Kræver krydsombygning - men ville gøre stinettet bedre for 

cyklister

Uafklaret 2020

Islevbrovej-

Nørrevangen

Oversigtsforhold i rundkørsel Beplantning er beskåret og oversigtsforhold sikret Afsluttet 2020

Nørregårdsvej-

Jyllingevej

Rødkørsel Observationer kunne ikke se grund til rødkørsel pga. 

signalanlægget. Det må være beviste overtrædelser

Politiopgave 2020
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Indsatsområde Overordnede projektforslag 

Tabel 5 - Liste over overordnede projektforslag målrettet trafiksikkerhed 

 

 

Indsatsområder 

På baggrund af kortlægningen er der udpeget 

følgende indsatsområder for trafikplanlæg-

ningen i Rødovre i de kommende år relateret 

til trafiksikkerhed: 

 
• Cykeluheld – venstre- og højresvingsuheld 

• Brug af cykelhjelm 

• Krydsuheld 

• Hastighed 

• Unge bilister under 24 år 

• Spiritusuheld 

 

 

Indsatsområderne er udpeget ud fra en vurdering 

af, hvor der er størst potentiale for at forbedre 

trafiksikkerheden i Rødovre Kommune, og særligt 

at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken. 

 
Tabel 5 viser en liste over overordnede 

projektforslag målrettet det fremtidige 

trafiksikkerhedsarbejde i Rødovre Kommune med 

afsæt i de 6 indsatsområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykeluheld: venstre- og 

højresvingsuheld 

• Fokus på venstresvingulykker 

• Fokus på højresvingsulykker 

• Nationale kampagner 

• Kommunal Cykelstrategi 

Brug af cykelhjelm • Nationale kampagner 

• Kampagner på skoler 

• Kampagner i samarbejde med cykelhandlere 

Krydsuheld • Systematisk gennemgang af signalanlæg – fokus på at reducere rødkørsel og antallet af kon-

fliktpunkter 

• Tiltag ved uheldsbelastede kryds 

Hastighed • Hastighedsnedsættelse på strækninger med mange ulykker 

• Systematisk gennemgang af vejnettet i forhold til at sænke hastigheden for biltrafikken på de 

store veje 

Unge bilister under 24 år • Nationale kampagner 

Spiritus- og narkouheld • Nationale kampagner 

• Samarbejde med politiet om øget kontrol 

Systematisk evaluering • Mere systematisk evaluering af effekten af udførte vejprojekter 
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Fremkommelighed 
• Trafikmængder 

• Trafikudvikling 
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Fremkommelighed 
 

 

 

 

Biltrafik 

Fremkommeligheden i Rødovre Kommune er 

generelt god uden for myldretiderne. I 

myldretidstimerne (kl. 7-9 og 15-18) kan der opstå 

kapacitetsproblemer i de signalregulerede kryds på 

de større trafikveje f.eks. på Jyllingevej og 

Roskildevej, der kan give kødannelse. Dette ses 

særligt ved trafikuheld på Motorring 3 eller ved 

vejarbejder som påvirker kapaciteten på de større 

veje. 

 

Der udføres jævnligt trafiktællinger på udvalgte 

strækninger. Trafiktællinger i kommunen indikerer, 

at trafikken i Rødovre Kommune generelt er steget 

i perioden fra 2015 til 2019. Trafikudviklingen 

varierer alt efter hvilken strækning, der undersøges, 

men på flere af vejene ligger stigningen på 9-14 %. 

Det hænger sammen med tendensen på landsplan, 

hvor trafikken ligeledes er steget. 

 

Trafikmængderne i Rødovre har dog ligesom det 

resterende Danmark svinget en del mere end 

normalt som følge af COVID-19 situationen i løbet 

af år 2020 og 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persontransport 

Der er et behov for ændring af transportvaner, hvis 

vi for alvor skal forbedre fremkommeligheden for 

den enkelte. Tog, metro, letbane og busser er mere 

pladseffektive end den private biltrafik. Ligeledes 

fylder en cyklist eller fodgænger også mindre i 

byrummet, end når disse tager en bil i stedet. 

 

Det er vigtigt i højere grad at have fokus på at få 

den samlede persontransport øget, f.eks. ved at 

transportarbejdet for biler falder, mens brugen af 

kollektiv trafik stiger. Herved vil 

fremkommeligheden for alle stige. 

 

Mobility Management 

Mobility Management er en tilgang, der fremmer 

bæredygtige transportformer og optimerer den 

måde, vi transporterer os på. Det omfatter som 

princip vejledning og påvirkning af trafikanter for at 

fremme en effektiv og bæredygtig transport, der 

nedbringer trængsel og øger den enkelte trafikants 

mobilitet. Der er særligt fokus på at mindske brugen 

af bil og i stedet stille grønnere transportløsninger 

til rådighed for brugerne. Det kan være delebiler og 

-cykler, samkørsel og pendlerkort, kombineret med 

god information og vejledning. 
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Indsatsområde Overordnede projektforslag 

Tabel 6 - Liste over overordnede projektforslag målrettet fremkommelighed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indsatsområder 

Generelt er fremkommeligheden i Rødovre 

Kommune god, men med enkelte 

afviklingsproblemer på de større trafikveje i 

myldretiden. 

 
Der er ikke behov for større tiltag på dette område 

i de kommende år. 

 
Det er dog vigtigt, at der er fokus på 

pladsoptimering og persontransport frem for 

ensidigt at fokusere på vejnettet, samt at der i 

planlægningen og udførelsen af trafikale projekter 

tages højde for dette. 

 
På baggrund af kortlægningen er der udpeget 

følgende indsatsområder for trafikplanlægningen i 

Rødovre i de kommende år relateret til 

fremkommelighed: 

 
• Signaloptimering 

• Mobility Management 

 
Indsatsområderne er udpeget ud fra en vurdering 

af, hvor der er mulighed for at understøtte og op- 

timere fremkommeligheden i Rødovre Kommune. 

Tabel 6 viser en liste over overordnede 

projektforslag relateret til fremkommeligheden i 

Rødovre Kommune med afsæt i de to 

indsatsområder. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signaloptimering • Systematisk gennemgang af signalprogrammer mht. optimering i forhold til lette trafikanter 

herunder installering af cykelsignaler og tilføjelse af før-grønt for cyklister 

• Optimering af signalprogrammer i forbindelse med krydsombygninger i forhold til kollektiv trafik 

Mobility Management • Fokus på persontransport og styrkelse af de pladsbesparende transportformer 

• Mobilitetsplan for hele kommunen 

• Mobilitetsplaner for større arbejdspladser (kan udarbejdes i samarbejde mellem Teknisk 

Forvaltning og private virksomheder) 

• Påvirke adfærden i virksomheder gennem oplysning, kampagner, konkurrencer og motivation 

Systematisk evaluering • Mere systematisk evaluering af effekten af udførte vejprojekter 

Figur 21 – Damhus Blvd. 
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Kollektiv 
Trafikbetjening 
• S-tog 

• Busser 

• Letbane 
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Kollektiv trafikbetjening 
 

 

 

 

Den kollektive trafik i Rødovre Kommune er i høj 

grad tilrettelagt med udgangspunkt i fingerplanen og 

ringvejene omkring Storkøbenhavn. Det medfører 

blandt andet, at Rødovre kun i beskedent omfang 

er betjent af S-tog, idet Rødovre Station ligger ved 

den sydlige kommunegrænse. Derudover er der 4 

S-togs stationer uden for kommunen, der ligger 

mindre end 600 m fra kommunegrænsen. 

 
Busser 

Den kollektive busdrift i Rødovre omfatter 11 

lokalruter, der kører gennem flere kommuner, én 

intern lokalrute (servicebussen) samt én natbus. 

 
De 11 lokalruter kan inddeles i S-, A- og lokalbusser. 

S-busserne fungerer som vejenes S-tog i 

Hovedstadsområdet og forbinder stationer og 

andre trafikale knudepunkter. S-busserne stopper 

kun få gange undervejs og kører typisk på tværs af 

toglinjerne. Deres kendetegn er to blå hjørner på 

bussen. Regionen har fra 2016 overtaget driften af 

S-busser og natbusser. Rødovre har buslinje 200S, 

som er en af de hurtige busser med færre stop. 

Bussen krydser kommunen i nord- og sydgående 

retning ad Tårnvej. 

 
A-busserne hænger sammen med S-bus, metro, 

regionaltog og S-tog. A-busserne har mange afgange 

og mange stoppesteder. Buslinjerne 7A og 9A kører 

med høj frekvens mellem Rødovre og København. 

 
I dag kører 7A og 9A i den sydlige og centrale del af 

kommunen og betjener begge stop på Rødovre 

Parkvej. 

 

Den eneste natbus, der opererer i Rødovre, er linje 

93N, der kører langs Roskildevej ml. Rådhuspladsen 

og Roskilde St. 

 

 

 

 

 

 

 

De lokale buslinjer forbinder boligområder med 

indkøbscentre, kommunale institutioner, 

arbejdspladser og stationer. Desuden forbinder 

lokalbusserne lokalområderne med det 

overordnede kollektive trafiknet. 

 

Langs busruterne er der opsat stoppesteder. 

Stoppestederne er strategisk placeret ud fra 

hensyntagen til blandt andet passageropland, 

trafikmål, tilgængelighed til og fra stoppestedet og 

fremkommeligheden for bussen. 

 
Kvaliteten af busdriften kan blandt andet måles på, 

hvor langt der er til et busstoppested med en rime- 

lig højfrekvent busbetjening. Ofte anvendes et mål 

om, at flest muligt skal have et stoppested inden for 

en rækkevidde af 400 meter. Figur 22 viser de 

stoppesteder, der findes i Rødovre Kommune og de 

områder, der ligger inden for 400 meter af stoppe- 

stederne. Det ses, at hovedparten af kommunen er 

dækket ind, og at der er meget få områder, der har 

mere end 400 meter til nærmeste stoppested. 

 
Generelt er Rødovre Kommune dækket godt ind i 

forhold til selve adgangen til busnettet. Men adgang til 

busnettet medfører ikke nødvendigvis gode 

rejseforbindelser til ens endelige destinationer. Det 

er derfor vigtigt løbende at justere busnettet, så det 

passer med de nuværende behov og fremtidige 

rejsemønstre ved f.eks. byudvikling eller større 

udbygninger af letbane- og togforbindelser.  
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Figur 22 - Stoppesteder i Rødovre Kommune og deres oplande 
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Letbanen 

Letbanen er planlagt med linjeføring langs Nordre 

Ringvej og med station ved Slotsherrensvej. 

Letbanen vil være med til at fremme den kollektive 

trafik og byudviklingen i Rødovre Kommune. Der vil 

blive fokus på at få vækst til området, og 

virksomheder og borgere vil blive interesserede i at 

slå sig ned i nærheden af letbanen, da stationen vil 

give anledning til gode transportmuligheder i 

Hovedstadsregionen og adgang til regionens 

banenet og forbindelse til centrum. 

 
Letbanen vil forbinde Ringby-kommunerne fra nord 

til syd og alle S-togslinjerne og regionaltog til og fra 

Københavns centrum. Letbanen vil have i alt 29 

stationer på den 28 kilometer lange strækning, og 

den forventes at åbne i år 2025. Letbanen forventes 

at køre med afgange hvert 5. minut i dagtimerne og 

hvert 10. minut i aftentimerne og i weekenden. 

 
Metro 

Rødovre Kommune vil i de kommende år arbejde 

for, at metroens næste udbygningsetape får en 

linjeføring, som sikrer metrobetjening centralt i 

Rødovre, f.eks. omkring Rødovre Centrum. 

Metroen vil kunne bidrage til fremme af 

byudviklingen i kommunen, da skinnebåren trafik er 

en attraktiv form for kollektiv transport, som kan 

tiltrække både virksomheder og borgere. En 

metrolinje til Rødovre vil ligeledes sikre endnu en 

højfrekvent trafikal åre til og fra København, og 

binde de to kommuner yderligere sammen. 

 

BRT 

Rødovre Kommune har sammen med Region 

Hovedstaden, Movia og andre kommuner under-

søgt mulighederne for en BRT-løsning (Bus Rapid 

Transit) i linje 200S korridor, hvor busserne bl.a. vil 

komme til at køre i eget tracé på Tårnvej i Rødovre. 

 

 
Figur 23 - Letbane langs Ring 3: Planlagt linjeføring [Kilde: www.din- letbane.dk].  

Den røde cirkel markerer letbanestationen, der kommer til at ligge i Rødovre  

Kommune 
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Indsatsområder 

Generelt har Rødovre Kommune en god adgang 

til den kollektiv trafikbetjening, og der er derfor 

ikke behov for større tiltag på dette område i de 

kommende år. 

 
Det er dog vigtigt, at den kollektive trafik løbende 

opdateres og tilpasses de aktuelle behov. 

 
På baggrund af kortlægningen er der udpeget 

følgende indsatsområder for trafikplanlægningen i 

Rødovre Kommune i de kommende år relateret 

til kollektiv trafik: 

 
• Optimering af busfremkommelighed 

• Optimering af letbane- og buskundepotentialet 

• Metro til Rødovre 

 
Den enkelte kommune kan ikke på egen hånd 

vedtage omlægninger af buslinjer osv. Justeringer 

foretages i samarbejde med trafikselskaberne og 

nabokommunerne, så der foretages en fornuftig 

afvejning af de lokale og regionale behov. 

 
Indsatsområdet er udpeget ud fra en vurdering af, 

hvilke tiltag Rødovre Kommune med fordel kan 

indgå i dialog med trafikselskaberne om, i forhold 

til at optimere den kollektive trafik i Rødovre. 

 
Tabel 7 viser en liste over overordnede projekt- 

forslag relateret til den kollektive trafikbetjening i 

Rødovre Kommune med afsæt i indsatsområdet. 

 

 

 

 

 
  

Indsatsområder  

Optimering af 

busfremkommelighed 
• Systematisk gennemgang af de kommunale bussers ruter med henblik på at forbedre 

busfremkommeligheden og sikre opkoblingen på Hovedstadens Letbane. 

Optimering af letbane- 

og buskundepotentialet  

• Optimering af letbane- og buskundepotentialet gennem forbedring af station- og 

stoppestedsoplandet samt indførelse af yderligere mobile til/fra-løsninger. 

Metro til Rødovre • Fortsætte arbejdet med at sikre en metroforbindelse til Rødovre 

Tabel 7 - Liste over overordnede projektforslag målrettet den kollektive trafikbetjening. 

Figur 24 - Damhustorvet 

Overordnede projektforslag 
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Grøn omstilling 
• El-biler og ladestandere 

• Fossilfri busdrift 

• Citylogistik 

• Grønne pendlervaner 

• Biodiversitet 
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Der er i øjeblikket politisk fokus på at skabe grønne 

omstillinger – også inden for transportsektoren. 

Regeringen indgik sammen med sine støttepartier i 

december 2020 en ’Grøn vejtransportaftale’. 

Aftalen betyder en målsætning om 775.000 el- og 

hybridbiler på de danske veje i år 2030. 

 

El-biler og ladestandere 

Selvom beskatning og finansiering er en politisk 

udfordring for den grønne omstilling af 

persontransporten, så påpegede Bilkommissionen i 

september 2020 også, at en effektiv ladestander-

infrastruktur er en forudsætning for, at elbiler kan 

være et attraktivt valg. 

 

Her er der dog nogle konkrete krav og love, der 

skal tages højde for på både statsligt og EU-niveau. 

Ifølge Kommunalfuldmagten og Planloven er der på 

nuværende tidspunkt (november 2020) ikke 

hjemmel til, at kommuner kan finansiere offentligt 

tilgængelig ladeinfrastruktur til private forbrugere. 

Kommunerne må derimod gerne finansiere 

ladestandere til egen flåde som f.eks. 

hjemmeplejens elbiler. 

 

Der er dog forventninger om, at disse regler 

ændres, og Kommunernes Landsforening arbejder 

bl.a. i øjeblikket for, at der fastlægges en klar 

ansvarsfordeling mellem stat, kommuner og 

marked, samt at den nødvendige regulering og de 

medfølgende hjemler og finansiering tilvejebringes. 

Først når dette er på plads, kan Rødovre Kommune 

bidrage aktivt med at udrulle en ladestander-

infrastruktur. 

 

I februar 2021 kom Bilkommisionens anden 

delrapport bl.a. med konkrete anbefalinger til 

udrulningen af ladeinfrastrukturen. Her anbefales 

det, at der indføres ligestilling af elafgifterne så al 

strøm til opladning af elbiler sker ved lav elafgift 

uanset om man som forbruger har et abonnement 

hos en operatør eller f.eks. har et elopvarmet hus, 

og derfor betaler lav afgift af de sidste kWh. 

 

Desuden anbefalede kommissionen, at der 

gennemføres en regulering af elladepladser, der  

 

 

 

 

 

tilskynder en bedre udnyttelse af ladeinfrastruktur-

en, f.eks. ved at sætte begrænsning på, hvor lang tid 

en bil kan holde ved en opladningsplads eller 

indførelse af et tidsgebyr for fortsat tilslutning efter 

endt opladning. 

 

El-bussser 

Rødovre besluttede i 2018, at der skal arbejdes 

efter busdriften i Rødovre, skal overgå til el-busser 

(emssionsfri) i forbindelse med de fremtidige udbud 

af buslinjerne, der kører i Rødovre. 

 

Citylogistik 

Citylogistik går ud på at omorganisere og dermed 

øge kapaciteten i de lastbiler og varevogne, der 

kører varer og pakker ud. En del af ordningen kan 

også være, at varer og pakker omlades til ladcykler. 

Erfaringer viser, at citylogistik kan reducere antallet 

af vare- og lastbiler betydeligt. Dog kræver det ofte, 

at varemodtagerne indgår i ordningen, samt at 

kommunen (eller f.eks. EU-projekter) finansierer 

de øgede omkostninger ved vareleveringen.  

 

Grønne pendlervaner 

I Rødovre er der fokus på en grøn omstilling til 

mere bæredygtige transportmidler. Rødovre 

deltager bl.a. i KKR Hovedstadens 7 nye klima-VIP-

projekter, hvor regionens 29 kommuner og Region 

Hovedstaden er gået sammen om en fælles indsats 

for den grønne omstilling. 

 

Ét af de syv nye klima-VIP-projekter er ’Grønne 

pendlervaner’. ’Grønne pendlervaner’ har fokus på 

at fremme grønne transportvaner og gøre det 

nemmere at være mobilist for regionens pendlere.  

 

I projektet fokuseres bl.a. på samkørsel, da denne 

grønne transportform stadig mangler at blive løftet 

og koordineret på tværs i hovedstadsregionen.  

 

Derudover er der et fokus på adfærdsændringer i 

transporten, og på at få flere folk til at bruge de 

grønne transporttilbud såsom supercykelstier, 

cykelparkering eller elladeinfrastruktur. 

 

 

 

 

Grøn omstilling 
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Biodiversitet 

 

I Rødovre Kommune skaber de større veje 

barriere ikke kun for mennesker, men også for 

planter og insekter.  Ved at ændre på vejens 

grønne elementer kan vejene bidrage til at skabe 

bedre grønne forbindelser og mere biodiversitet.  

 

Det kan gøres igennem drift og anlægs- projekter 

på veje og stier. Hvor der i videst muligt omfang 

forsøges på at bevare gamle træer samt have fokus 

på at plante træer, buske og urter, som blomstrer 

tidligt eller sent på året. 

 

Der kan også arbejdes med at skabes plads til 

andre typer af plantearter ved at ændre på jord- 

og næringsforholdene i de grønne rabatter samt 

hvordan de i dagligdagen driftes. 

 

Indsatsområder 

I Rødovre Kommune har der længe været fokus på 

at forbedre forholdene for bæredygtige 

persontransport. Således har der løbende været 

opmærksomhed områder som gang, cyklisme og 

kollektiv trafik, som også indgår i nærværende 

trafikplan. 

 

 

Men den grønne omstilling af transportsektoren 

mod mere samkørsel, flere mobilister, el-biler osv., 

betyder dog, at der stadig kan gøres meget på 

området. Ikke kun med Infrastrukturen i forhold til 

f.eks. ladestandere eller MaaS-hubs (Mobility-as-a-

Service), hvor der nemt kan skiftes mellem de 

kollektive og private transportilbud, men også mht. 

adfærdsmæssige tiltag, der kan få flere borgere til at 

vælge en bæredygtig transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er dog vigtigt, at der er fokus på fortsat at 

bevare valgmuligheden for borgerne og at en grøn 

omstilling sker af lyst og fordi det er det bedste 

alternativ for den enkelte.  

 

Ligeledes er det vigtigt, at de grønne elementer på 

vejene bidrager til at øge biodiversiteten i Rødovre.  

 

På baggrund af kortlægningen er der udpeget 

følgende indsatsområder for trafikplanlægningen i 

Rødovre i de kommende år relateret til grøn 

omstilling: 

 

 Udrulning af ladestandere 

 CO2-neutral busdrift 

 Citylogistik 

 Samkørsel 

 Forbedring af mulighederne for skift mellem 

private og kollektive transporttilbud (MaaS) 

 Udnytte de grønne elementer på vejene til 

biodiversitet 

 

Indsatsområderne er udpeget ud fra en vurdering 

af, hvor der er mulighed for at understøtte og 

optimere fremkommeligheden i Rødovre 

Kommune og mere biodiversitet. 
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Indsatsområde Overordnede projektforslag 

Tabel 8 - Liste over overordnede projektforslag målrettet den grønne omstilling. 

 

Udrulning af 

ladestandere 

• Forvaltningen følger løbende nøje den politiske udvikling i forhold til bl.a. finansiering og 

hjemmel for opsætning af ladestandere til brug af kommunens borgere. 

• Forvaltningen deltager aktivt i arbejdet med udrulningen af ladestandere såfremt hjemmel kommer 

på plads. 

CO2-neutral busdrift • Løbende udskiftning af busser drevet på fossile brændstoffer til elbusser 

Citylogistik • Forvaltningen arbejder løbende mod en forbedret citylogistik til gavn for nærmiljøet 

Samkørsel • Udpegning af potentialet og fokusområder for samkørselstiltag. 

• Gennemførsel af diverse tiltag, der øger sammenkørsel. 

• Udpegning af diverse relevante og interesserede virksomheder og opfordring til samkørsel 

samt deltagelse i Gate 21’s projekt herom. 

• Nationale kampagner 

Forbedring af MaaS 

(Mobility-as-a-Service) 

• Tværkommunale samarbejder og erfaringsudveksling i netværk som Moving People om 

forbedring af mobiliteten på tværs af kommunegrænser 

Udnytte de grønne 

elementer på vejene  

til biodiversitet 

• I anlægsprojekter og almindelig drift tilpasse de grønne elementer på vejene til give plads til 

mere forskellige plantearter som giver øget biodiversitet 
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Handlingsplan 
• Vision og målsætning 

• Indsatsområder 

• Prioriteret projektliste 
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Handlingsplan 
 

 

 

 

Kommunen arbejder løbende på at udvikle og op- 

timere de trafikale forhold. Denne trafikplan danner 

grundlag for den overordnede planlægning af driften 

og anlægsarbejderne i de kommende år. Trafikplan 

2020 er en revision af Trafikplan 2016. 

 
Handlingsplanen kan læses uafhængigt af den 

samlede plan, idet den giver et kort resumé af den 

indledende kortlægning og analyse. 

 
Trafikale forhold 

Rødovre er tætbefolket og en meget stor del af 

kommunen består af boligområder og villakvarterer. 

Vejnettet er fuldt udbygget og har generelt en god 

struktur, der sikrer god tilgængelighed og 

fremkommelighed i hele kommunen. 

 
Kommunen har en række gennemkørende veje, der 

er stærkt trafikerede og i høj grad benyttes af den 

regionale trafik. Endvidere har kommunen et 

omfattende stinet, der gør det attraktivt at færdes til 

fods og på cykel. 

 
I øjeblikket etableres en række nye boligområder, 

blandt andet i IrmaByen, Rødovre Port og 

Bykernen. 

 
Kommunen har god kollektiv trafikbetjening i form 

af S-tog og højfrekvente busser. Desuden planlæg- 

ges en ny letbane langs Ring 3 med et stoppested i 

krydset Nordre Ringvej/Slotsherrensvej. Endvidere 

arbejder kommunen for metrobetjening af den 

centrale del af Rødovre. 

 
Kortlægning 

Som led i processen med at udarbejde den revide- 

rede trafikplan, er der gennemført en omfattende 

kortlægning af de trafikale forhold. Kortlægningen 

er beskrevet nærmere under de fem trafikale tema- 

er: Trafiksikkerhed, Trafikstruktur, Fremkommelig-  

 
hed, Kollektiv trafik og Grøn omstilling i første del af 

denne rapport. 

 

Kortlægningen viser, at vej- og stinettet generelt er 

velstruktureret, at der er god fremkommelighed og 

en god kollektiv trafikbetjening. De største 

udfordringer findes typisk på de store veje i 

Rødovre, og det er primært her trafikuheldene sker. 

Desuden er der behov for mindre justeringer 

omkring de nye byudviklingsområder, således at 

vej- og stinettet er tilpasset de fremtidige 

trafikmønstre. 

 
Vision 

Trafikplanen opstiller 8 mål for den overordnede 

trafikplanlægning, som Rødovre Kommune ønsker 

at arbejde med. 

 
 

 

• Det skal være trygt og sikkert at færdes i trafikken 

 

• En mere sikker adfærd og trafikkultur skal fremmes 

 
• Vejene skal være i en stand, som svarer til trafikkens 

art og mængde 

 
• Vejene skal være fremkommelige og sikre tilfreds-

stillende trafikafvikling 

 
• Den kollektive trafik skal være et godt alternativ til 

bilen 

 
• Vejrummet skal integreres i byrummet og tage 

hensyn til borgerne 

 
• Stinettet skal have en struktur og standard, der 

understøtter, at flere vælger at cykle og gå 

 
• Det skal være nemt at benytte grønne 

transportformer 
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Projektliste 

På baggrund af kortlægningen og med afsæt i 

indsatsområderne og visionen for den fremtidige 

trafikplanlægning er der udarbejdet en liste over 

konkrete projekter, der kan udføres i de 

kommende år. 

 
Vurdering af projektforslag 

Det er ikke muligt at udføre alle projektforslag med 

det samme. Der er derfor foreslået en overordnet 

vægtning. 

 
Vægtningen tager afsæt i den vurderede effekt 

inden for de overordnede temaer. Dette er med til 

at sikre, at forslagene vurderes ud fra samme 

betingelser. Hvert projektforslag er tildelt point ud 

fra den vurderede effekt på følgende områder: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Trafiksikkerhed er vægtet højest, og hernæst 

fremkommelighed og grøn omstilling. Til forskel fra 

Trafikplan 2016 er evalueringskriterierne ’tryghed’ 

og ’øget cykeltrafik’ udgået, så kriterierne i stedet 

relaterer sig til de overordnede temaer i 

trafikplanen. Desuden indgår ’tryghed’ og ’øget 

cykeltrafik’ under flere af de øvrige temaer ligesom 

Rødovre Kommune har et specifikt ekstra fokus på 

cyklisme i den kommende Cykelstrategi. 

 
Projektforslagene er vægtet ved at den vurderet 

effekt (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1) er multipliceret med 

antallet af point inden for det enkelte område. Et 

projekt med stor effekt på trafiksikkerhed, men 

ingen effekt på de øvrige områder er tildelt 30 point. 

Projektlisten er alene vægtet ud fra den skønnede 

effekt, og er sorteret således, at projekter med 

størst effekt står først. I udvælgelsen af, hvilke 

projekter, der skal føres ud i livet, bør der foretages 

en afvejning af effekt og økonomi. 

 
Det kan være vanskeligt at opgøre en 

sammenlignelig effekt af generelle tiltag såsom 

kampagner. De indgår derfor ikke i den vægtede 

liste, men er beskrevet særskilt. Endvidere indgår 

samlede vurderinger (f.eks. gennemgang af alle 

signaler eller det samlede hovedstinet) samt 

analyser og planer ikke i vægtningen. Generelle 

tiltag, samlede vurderinger, analyser og planer er 

beskrevet i tabel 9. 

 
Liste med anlægsprojekter fremgår af tabel 10. 

Forventet forbedring 

Trafikstruktur 

Trafiksikkerhed 

Fremkommelighed 

Kollektiv trafik 

Grøn omstilling 

Eksempel på vurdering af projektforslag 

Herunder er vist et eksempel for krydset Tårnvej / 

Egegårdsvej. Projektforslaget består i en ombygning af 

krydset til et signalanlæg. 

 
Det er vurderet, at projektforslaget vil have en stor effekt 

på trafiksikkerheden samt begrænset effekt på den grønne 

omstilling og fremkommeligheden. Det giver følgende sum 

ved vægtning: 
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Tiltag og indsatser i hele kommunen Beskrivelse Indsatsområde

Nationale kampagner vedr.: ▪Højresvingsulykke (Brug 2 sek)

▪Venstresvingsulykke (Brug 2 sek)

▪Brug af cykelhjelm (Nedern forældre)

▪Unge bilister op til 24 år

▪Spiritus og narkokørsel

Trafiksikkerhed - Cykeluheld: venstre- og 

højresvingsuheld

Trafiksikkerhed - Brug af cykelhjelm

Trafiksikkerhed - Unge bilister under 24 år

Trafiksikkerhed - Spiritus- og Narkouheld

Lokale kampagner vedr.: ▪Brug af cykelhjelm på skoler (f.eks. "Vi cykler med Ludvig")

▪Brug af cykelhjelm i samarbejde med cykelhandlere

Trafiksikkerhed - Brug af cykelhjelm

Spiritus- og narkokørsel ▪Dialog og samarbejde med politiet om øget kontrol Trafiksikkerhed - Spiritus- og Narkouheld

Høj hastighed ▪Dialog og samarbejde med politiet om øget hastighedskontrol Trafiksikkerhed - Hastighed

Systematisk gennemgang af uheldsbelastede kryds ▪Fokus på at forbedre trafiksikkerheden

▪Fokus på at reducere rødkørsel

▪Fokus på at reducere konfliktpunkter

Trafiksikkerhed - Krydsuheld

Optimering af busfremkommelighed ▪Systematisk gennemgang af de kommunale og regionale bussers ruter med 

henblik på at forbedre busfremkommeligheden

▪Planlægning og implementering af Busnet 2025, der sikre opkoblingen på 

Hovedstadens Letbane

Kollektiv trafik - Optimering af 

busfremkommelighed

Optimering af letbane- og buskundepotentialet ▪Optimering af letbane- og buskundepotentialet gennem forbedring af station- 

og stoppestedsoplandet

▪Indførelse af flere mobile til/fra-løsninger ved letbanestationerne

Kollektiv trafik - Optimering af letbane- og 

buskundepotentialet

Metro til Rødovre ▪Fortsætte arbejdet med at sikre en metroforbindelse til Rødovre Kollektiv trafik

Bustrafikkens miljøpåvirkning ▪Udfasning af fossile brændstoffer i bustrafikken Grøn omstilling - CO₂-neutral busdrift

Bekæmpelse af trafikstøj ▪Udlægning af støjreducerende asfalt på de større trafikveje Overført fra Trafikplan 2016

Systematisk gennemgang af vejnettet ▪Undersøgelse af muligheden for at sænke hastigheden for biltrafikken på de 

store veje

Trafiksikkerhed - Hastighed

Systematisk gennemgang af signalprogrammer ▪Fokus på at optimere fremkommelighed og prioritere cyklister (især på de 

store veje)

▪Mulig lovliggørelse af højresving for rødt for cyklister

▪Fokus på optimering i forbindelse med krydsombygninger

Fremkommelighed - Signaloptimering

Systematisk gennemgang af hovedstinettet ▪Bedre krydsningsmuligheder over de store veje ved alle de rekreative ruter - 

især langs Vestvolden (bl.a. ved Jyllingevej) og ruten nord for Damhussøen.

▪Fokus på vedligeholdelse af belægning

▪Fokus på supplerende stier og stikrydsninger omkring nye 

byudviklingsområder

▪Udpegelse af utrygge lokaliteter og forbedring af disse bl.a. mht. etablering af 

bedre belysning, bedre oversigts- og cykelforhold mv.

Trafikstruktur - Sammenhængende og 

attraktivt stinet

Borgerhenvendelse

Tabel 9 - Generelle tiltag, samlede vurderinger samt analyser og planer (fortsætter på side 58). 
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Tabel 9 fortsat - Generelle tiltag, samlede vurderinger samt analyser og planer. 

Tiltag og indsatser i hele kommunen Beskrivelse Indsatsområde

Udrulning af ladestandere ▪Teknisk forvaltning følger med i den politiske udvikling ang. finansiering og 

hjemmel for opsætning af ladestandere til brug af kommunens borgere

▪Teknisk forvaltning arbejder aktivt med opsætning af ladestationer og 

ladepunkter, når hjemmel kommer på plads

Grøn omstlling - Udrulning af ladestandere

Citylogistik ▪Teknisk forvaltning arbejder mod en forbedret citylogistik Grøn omstilling - Citylogistik

Samkørsel ▪Udpegning af potentialet og fokusområder for samkørselstiltag

▪Gennemførsel af tiltag, der øger sammenkørsel

▪Udpegning af relevante og interesserede virksomheder og opfordring til 

samkørsel samt deltagelse i Gate 21’s projekt herom

Grøn omstilling - Samkørsel

Mobility Management ▪Udarbejdelse af en mobilitetsplan for hele kommunen

▪Udarbejdelse af mobilitetsplaner for større virksomheder i et samarbejde 

ml. teknisk forvaltning og de private virksomheder

▪Påvirkning af adfærden i virksomheder gennem oplysning, kampagner, 

konkurrencer og motivation

Fremkommelighed - Mobility management

MaaS (Mobility-as-a-Service) ▪Deltagelse i tværkommunale samarbejder og erfaringsudveksling i netværk 

som f.eks. Moving People, LOOP CITY, LINC mv. om forbedring af 

mobiliteten på tværs af kommunegrænser

Grøn omstilling - Forbedring af MaaS

Udnytte de grønne elementer på vejene til 

biodiversitet

▪I anlægsprojekter og almindelig drift tilpasses de grønne elementer på vejene 

til at give plads til mere forskellige plantearter, som giver øget biodiversitet

Grøn omstilling - Biodiversitet

Systematisk evaluering ▪Systematisk evaluering af effekten af udførte vejprojekter Fremkommelighed - Systematisk evaluering

Specifikke lokaliteter

BRT på Tårnvej ▪Arbejde videre med mulighederne for BRT på Tårnvej 
Kollektiv trafik - Optimering af 

busfremkommelighed

Nyager Skole

▪Udarbejdelse af skolevejsundersøgelse

▪Systematisk gennemgang af forholdene for lette trafikanter på skolevejene 

(inkl. Nørregårdsvej)

▪Forbedring af cykelforholdene på skolevejene omkring Nyager Skole

Borgerhenvendelse

Schweizerdalsvej
▪Analyse af mulighederne for anlæg af cykelstiforbindelse på skolevejen 

Schweizerdalsvej

Borgerhenvendelse

Systematisk gennemgang af stinettet i Islev kvarteret ▪Sikring af bedre adgang for ladcykler ind til boligområderne
Borgerhenvendelse

Stien langs Damhussøen og engen nord for denne
▪Samarbejde med Københavns Kommune om forbedring af belysningen på 

stien

Borgerhenvendelse

Nyholms Allé
▪Trafikudviklingen følges, og forholdene tilpasses med det der er muligt 

efterhånden som området udvikles

Borgerhenvendelse
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Roskildevej Signaloptimering og geometrisk opstramning gældende 

for de 6 vejkryds på Roskildevej

Fokus på fremkommeligheden for cyklister

Overført fra Trafikplan 2016

0 0,5 1 0,25 0,25 43,75

Brandholms Alle ved Valhøj Skole Anlæg af cykelstier samt ensretning af Brandholms Allé 

ved Valhøj Skole

Miljøvurdering af lokalplan-forslag 151 

– Valhøj Skole
0,5 0,75 0 0 0,5 40

Tæbyvej Ombygning inkl. cykelstier ml. Tårnvej og Rødovrevej Overført fra Trafikplan 2016 0,5 0,75 0 0 0,5 40

Hendriksholms Boulevard Cykelsti, evt. dobbeltrettet Overført fra Trafikplan 2016 0,5 0,75 0 0 0,5 40

Ejbyvej Anlæg af cykelstier ml. Tårnvej og Vestvolden Notat - Kortlægning af behov for 

cykelstier - Screening og forslag til 

tiltag

0,5 0,75 0 0 0,5 40

Islevbrovej Nedlæggelse af kørebane og oprettelse af dobbeltrettet 

cykelsti i tunnelen i stedet

Borgerhenvendelse
0,5 0,5 0,5 0 0,25 37,5

Viemosevej Anlæg af cykelstier mellem Islevbrovej og 

kommunegrænsen, eventuelt kun syd for Bluevang Allé 

(ÅDT er 1.700 nord for Bluevang Allé

Alternativt anlæg af delt sti i begge sider af vejen. 

Stoppestedet ved Islev Torv ombygges til fremskudt 

stoppested.

Notat - Kortlægning af behov for 

cykelstier - Screening og forslag til 

tiltag

Borgerhenvendelse
0,5 0,5 0 0,25 0,5 36,25

Stoppesteder langs de store trafikveje Tilpasning af buslommer langs de store trafikveje Overført fra Trafikplan 2016 0 0,5 0 1 0,25 35

De gennemskærende veje Nedskiltning af hastighedsgrænsen til 50 km/t på 

Slotsherrensvej, Roskildevej, Jyllingevej og Tårnvej. 

Ombygning af vejprofilerne.

Trafiksikkerhed - Hastighed

Borgerhenvendelse 0,25 1 0 0 0 33,75

Damhus Boulevard Anlæg af cykelstier ml. Randrupvej og Rødovre 

Stationsvej

Alternativt standsningsforbud i vejsiderne eller anlæg af 

bump og nedskiltning af hastighed

Overført fra Trafikplan 2016

Notat - Kortlægning af behov for 

cykelstier - Screening og forslag til 

tiltag

0,5 0,5 0 0 0,5 32,5

Agerkær Anlæg af enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen Borgerhenvendelse 0,5 0,5 0 0 0,5 32,5

Slotsherrensvej/Bjerringbrovej Anlæg af signalreguleret kryds inkl. cykelfaciliteter frem 

mod kryds

Overført fra Trafikplan 2016

Borgerhenvendelse
0 0,5 0,25 0,25 0,25 28,75

Ejbyvej/Tårnvej Etablering af signalreguleret kryds Borgerforslag fra online 

spørgeskemaundersøgelse
0 0,5 0,25 0,25 0,25 28,75

Knud Anchers Vej Anlæg af delt sti i begge sider af vejen

Alternativt bump på begge sider af begge fodgængerfelter

Borgerhenvendelse

0,5 0,5 0 0 0,25 27,5

Sommerfuglevej Anlæg af cykelstier ml. Slotherrensvej og Islevbrovej

Alternativt et ekstra bump

Notat - Kortlægning af behov for 

cykelstier - Screening og forslag til 

tiltag

Notat - Viemosevej, Sommerfuglevej 

og Nørrevangen - Vurdering af behov 

for cykelstier

0,5 0,5 0 0 0,25 27,5

Nørrevangen Anlæg af cykelstier ml. Harrestrup Å Stien og Islevbrovej Notat - Viemosevej, Sommerfuglevej 

og Nørrevangen - Vurdering af behov 

for cykelstier

0,5 0,5 0 0 0,25 27,5

Samtlige signalanlæg på Tårnvej (i alt 11 signalanlæg) I relevant omfang:

- Flytte tilbagetrukne stopstreger tilbage (min. 5 m)

- Reducere rødkørsel

- Separatregulere venstresving

Overført fra Trafikplan 2016

0 0,5 0,25 0,25 0 23,75
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Tabel 10 - Liste over anlægsprojekter (fortsætter på side 60). 
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Madumvej Oprettelse af en 40 km/t hastighedszone med anbefalet 

30 km/t og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Zonen 

vil foruden Madumvej omfatte Rådmand Billes Vej, 

Hvidsværmervej (nord for vejlukningen og syd for 

Slotsherrensvej), Vårfluevej, Dahliavej, Resenbrovej (syd 

for Slotsherrensvej) og Guldsmedevej. 

Borgerhenvendelse

0,25 0,5 0 0 0,25 23,75

Jyllingevej/Rødovrevej Geometrisk opstramning og justering af signalprogram

(cykelfelter og fokus på mellemtider)

Gennemgang af signal med henblik på mere grøntid for 

krydsende fodgængere.

Overført fra Trafikplan 2016

0 0,25 0,25 0,25 0,25 21,25

Tårnvej/Egegårdsvej Ombygning til signalanlæg Overført fra Trafikplan 2016 0 0,25 0,25 0,25 0,25 21,25

Viemosevej/Rævebakken Vejlukninger eller evt. nedlægge busvendeplads (det 

forudsætter dog, at bussen kan vende andet steds eller 

forlænges til Herlev)

Overført fra Trafikplan 2016

0,25 0,5 0 0 0 18,75

Islevdalvej Cykelfelter og systematisk gennemgang af 

oversigtsforhold ved ind- og overkørsler

Overført fra Trafikplan 2016
0 0,5 0 0 0 15

Roskildevej/Medelbyvej Anlæg højresvingsbane på Roskildevej ind mod 

Medelbyvej

Overført fra Trafikplan 2016
0,25 0 0,25 0,25 0 12,5

Rødovrevej/Veronikavej Ombygning af rundkørslen (cykelstier, nedlægge 

skillerabatter frem mod kryds).

(Alternativt ombygge til signalanlæg)

Overført fra Trafikplan 2016

0 0,25 0 0 0,25 12,5

Korsdalsvej/Knud Anchersens Vej Nedlæggelse af rundkørsel og anlæg en hævet flade Borgerhenvendelse 0 0,25 0,25 0 0 12,5

Korsdalsvej/Lucernevej Ombygning af rundkørsel til hævet flade Borgerhenvendelse 0 0,25 0,25 0 0 12,5

Bjerringbrovej Reduktion af tung trafik på Bjerringbrovej Borgerhenvendelse 0 0,25 0 0 0,25 12,5

Stien langs Harrestrup Å Bedre belysning fra Ballerup Boulevard til Viemosevej Borgerhenvendelse 0 0,25 0 0 0,25 12,5

Stierne langs volden Bedre belysning nord for Slotsherrensvej Borgerhenvendelse 0 0,25 0 0 0,25 12,5

Stien fra Elstedvej til og med tunnelen under 

Jyllingevej

Bedre belysning Borgerhenvendelse
0 0,25 0 0 0,25 12,5

Voldgaden/Slotsherrensvej Erstatte skrå stitilslutning i krydset med stitilslutning ud 

til Tårnvej længere væk fra krydset

Overført fra Trafikplan 2016
0,25 0,25 0 0 0 11,25

Lørenskogvej/Ejbyvej Udvide midterø/etablere overkørbart areal og nedlægge 

cykelbane, eller øge bredden af cykelbanen i rundkørslen

Overført fra Trafikplan 2016

0 0,25 0 0 0 7,5

Rødovrevej/Rønneholmsvej Evt. torontoanlæg ved fodgængerfelt (der er optegnet 

varsling på kørebanen i 2016)

Overført fra Trafikplan 2016
0 0,25 0 0 0 7,5

Brandholms Alle/Valhøjs Alle Udvide midterø og nedlægge cykelbane i rundkørsler 

eller øge bredden af cykelbanen i rundkørslen

Overført fra Trafikplan 2016
0 0,25 0 0 0 7,5

Brandholms Alle/Rødager Alle Udvide midterø og nedlægge cykelbane i rundkørsler 

eller øge bredden af cykelbanen i rundkørslen

Overført fra Trafikplan 2016
0 0,25 0 0 0 7,5

Rødovrevej ved Rønneholms Vej Anlæg krydsningshelle ved fodgængerfelt Borgerhenvendelse 0 0,25 0 0 0 7,5

Rødovrevej ved Horsevænget Forbedring af skiltningen ved fodgængerfeltet Borgerhenvendelse 0 0,25 0 0 0 7,5

Gunnekær ml. Ved Rådhuset og Rødovrevej Afmærkning der synliggør skole (der er ikke umiddelbart 

plads til en god cykelsti her)

Notat - Kortlægning af behov for 

cykelstier - Screening og forslag til 

tiltag

0 0,25 0 0 0 7,5

Slotsherrensvej ved Harrestrup Å Ombygning af fodgængerfelt til også at tillade cyklister Borgerhenvendelse 0 0 0,25 0 0 5
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Tabel 10 - fortsat - Liste over anlægsprojekter. 
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Miljøscreening  

For at vurdere om Trafikplan 2020 skal 

miljøvurderes, er der foretaget en screening af 

planen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK 

nr. 973 af 25. juni 2020). På baggrund af screeningen 

er det vurderet, at Trafikplan 2020 ikke har en 

væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke skal 

miljøvurderes. Den videre detailplanlægning af 

projekterne vil ske under hensyntagen til natur og 

miljø, og det vil blive vurderet, om projekterne 

fastlægger rammerne for fremtidige 

anlægstilladelser, og om de kan få væsentlig 

indvirkning på miljøet. I disse tilfælde udarbejdes en 

screening og evt. miljøvurdering af det konkrete 

projekt.  

 

Der kan klages over afgørelsen om, at planen ikke 

har en væsentlig indvirkning på miljøet, jf. Lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og 

konkrete projekter (VVM) § 48. Afgørelsen kan 

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af miljø- 

 

og fødevareministeren, samt enhver med retslig 

interesse i sagens udfald og landsdækkende 

foreninger og organisationer, der som formål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af 

væsentlige brugerinteresser inden for area-

lanvendelsen og har vedtægter eller love, som 

dokumenterer formål, og repræsenterer mindst 

100 medlemmer. Klagefristen er 4 uger fra 

afgørelsens offentlige bekendtgørelse.  

 

Klager skal som udgangspunkt indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets klageportal. En vejledning i 

brug af klageportalen kan findes ved at følge 

nedenstående link:  

http://nmkn.dk/klage/ hvordan-klager-du/ 

 

Hvis du/I ønsker at indbringe afgørelsen for 

domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra of-

fentliggørelsen, jf. § 54 i Lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og konkrete projekter 

(VVM). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødovre Kommune 

Rødovre Parkvej 150 

2610 Rødovre. 

tlf. 36 37 70 00 

www. rk.dk 

E-post: rk@rk.dk 


