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Behandling af huskeseddel fra Frederiksdal-Kragelund Lokalråd om 
fartdæmpning ved børnehave 

Sagsnr: 13/3829 
Sagsansvarlig: dr15697 
Sagsbehandler: JN 

 
Sagens formål 

 
Behandling af lokal huskeseddel fra Frederiksdal-Kragelund Lokalråd, som primært 
foreslår, at der etableres fartdæmpning ved børnehaven i Kragelund, men også ønsker en 
løsning for alle indfaldsveje til Kragelund.  
  

 
 

Sagsbeskrivelse 

 
Frederiksdal-Kragelund Lokalråd har indsendt lokal huskeseddel i juni 2012, hvor de gør 
opmærksom på, at der bliver kørt med alt for høj fart forbi byens børnehave og videre 
gennem byen til stor fare for gående og cyklister, specielt børn og unge. 
  
Frederiksdal-Kragelund Lokalråd foreslår en løsning, hvor der ved børnehaven etableres 
fartdæmpning som ved indgangen til Øster Bording med midterhelle, eller evt. med 
indsnævring fra begge sider til 1 spor evt. med et lille bump. 
  
Konkret foreslås mindre forskudte forsætninger med delvis indsnævring til 1 spor på 
Engesvangvej på strækningen fra børnehaven til Frederiksdalvej. Lokalrådets primære 
ønske er fartdæmpning ved børnehaven, men der ønskes også en løsning på alle 
indfaldsvej til Kragelund på Kragelundvej, Frederiksdalvej og Sinding Hedevej. 
  
  
Kort beskrivelse af de nuværende forhold i Kragelund  
Engesvangvej – tilladt hastighed på 50 km/t ved børnehaven. Byzoneskilt er placeret ca. 
100 m vest indkørslen til børnehaven. Der er skiltet tilladt hastighed på 60 km/t allerede 
300 m vest for Bøllingssøgårdsvej – dvs. at trafikanter, som kommer til Kragelund fra 
vest, har en tilladt hastighed på 60 km/t de sidste 700 m før de kommer til byzoneskiltet. 
Herudover er der suppleret med advarselstavle A22, Børnehave. 
  
Der har på Kragelundvej været forsøg med rumleriller. Kørebanens overflade-belægning 
blev desværre beskadiget og asfalten er efterfølgende retableret.  
På Frederiksdalvej ved indkørslen til Kragelund er der rumlestriber. 
  
Der er foretaget trafikmålinger på de fire indfaldsveje til Kragelund i årene 2009-2011: 
Tællested: Årsdøgns- 

trafik 
Lastbil  

Årsdøgnstrafik 
Gennemsn.  
hastighed 

85%-
fraktil 

Graduering

Engesvangvej  
Ved børnehaven 

1482 33 58,6 68,8 Sort 
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(2011) 
Kragelundvej øst for 
Buskhedevej (2010) 

1863 205 55,3 68,6 Sort 

Sinding Hedevej nord 
for Engesvangvej 
(2009) 

951 106 42,1 52,3 Grøn 

Frederiksdalvej  
ved skolen (2011) 

536 44 44,1 56,3 Gul 

  
På de talte steder er den tilladte hastighed 50 km/t. 
  
Trafiksikkerhedsplanen viser, at politiet ikke har registreret uheld på strækningen ved 
børnehaven i årene 2006-2010. 
  
  
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer 
  
Der har tidligere været henvendelser omkring Engesvangvej ved børnehaven og der er 
kommet indsigelse fra lokalrådet i forbindelse med Trafiksikkerhedsplanens høring. 
  
Engesvangvej og Kragelundvej vil indgå, når de ”sorte” hastighedsstrækninger 
prioriteres.  
  
Det er sandsynligt, hastighedsbilledet og børnehavens beliggenhed taget i betragtning, at 
Engesvangvej kan komme i betragtning. Der vil i første omgang blive udarbejdet et 
løsningsforslag til sænkning af hastighedsniveauet på Engesvangvej ved børnehaven. 
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at der udarbejdes projekt til nedsættelse af hastigheden på Engesvangvej ved 
børnehaven og beløbet findes på mindre anlæg 

• at Kragelundvej bliver prioriteret i lighed med øvrige sorte strækninger i 
kommunen 

• at lokalrådets ønske om tiltag på Sinding Hedevej og Frederiksdalvej ikke 
imødekommes pt. 

Bilag  

 
- Åben Huskeseddel om fartdæmpning ved børnehaven (16364/13) 

 
  
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 10-04-2013 

 
Indstilling tiltrådt. 
 

Beslutning  



 

 Side 3

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


