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Sagens formål 
 
Behandling af den lokale huskeseddel fra Frederiksdal-Kragelund Lokalråd med ønske om 
etablering af fodgængerfelter i Kragelund. 
  
 

Sagsbeskrivelse 
 
Frederiksdal-Kragelund Lokalråd har fremsendt en huskeseddel med ønske om at skabe 
trygge krydsningsmuligheder for byens skolebørn, ved at etablere fodgængerfelter hhv. 
  

•         hvor Kragelund Tværvej løber ud til Frederiksdalvej 
•         i nærheden af krydset Engesvangvej og Frederiksdalvej 

Fodgængerfelterne skal desuden benyttes til etablering af skolepatrulje. 
 
Ønsket om fodgængerfelter er begrundet med at Kragelund er en gennemfartsby, hvor 
der ofte bliver kørt stærk, og det er utrygt at sende børn alene til og fra skole. 
 
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering 
 
I henhold til § 159 i ”Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning” må 
fodgængerfelter uden signalregulering kun etableres, hvor både den kørende og den 
gående færdsel er så tæt, at fodgængerfeltet er nødvendigt for en rimelig afvikling af den 
gående trafik. Der skal her særligt tages hensyn til, om der er mange børn eller ældre, 
der skal krydse kørebanen.  
 
Teknik- og Miljøafdelingen er tilbageholdende med at etablere fodgængerfelter, idet nye 
effektvurderinger har vist at fodgængerfelter hverken har en positiv eller negativ effekt. 
 
I øjeblikket arbejder Teknik- og Miljøafdelingen på, at forbedre forholdene for 
skolepatruljerne, ved at øge opmærksomheden omkring deres arbejdsområde. 
 
Hvis Kragelund skole etablere skolepatrulje, kan de komme på listen over de steder hvor 
der vil etableres foranstaltninger for skolepatruljerne. 

 

Indstilling 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller,  
  

 Side 1 



 

•         at Frederiksdal-Kragelund lokalråds ønske om fodgængerfelter ved Kragelund 
Tværvej/Frederiksdalvej samt ved Engesvangvej/Frederiksdalvej ikke 
imødekommes 

•         at Teknik- og Miljøafdelingen vil forbedre forholdene som ved de andre skoler 
med skolepatruljer, hvis skolen beslutter sig for at uddanne en skolepatrulje 

 

Bilag  
 
- Åben VTU-10-66230_DocNo312256-10_v1_FrederiksdalKragelund - 

fodgængerfelter i Kragelund.pdf (30932/11)   
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 09-02-2011 
 
Indstillingen godkendt. 
 
Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen. 
 
Beslutning  
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