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Side 1 
 

Indledning 

Formålet med en prioritetsliste er at skabe en prioriteret rækkefølge for forslag som Landsbyrådet/Sikker Trafik 

Gruppen modtager i forbindelse med borgerhenvendelser, skolevejsprojekter for trafiksikkerhed og forbedringer til 

trafiksikkerhed generelt. Det primære formål med disse projekter er at forbedre både trygheden og trafiksikkerheden 

for de selvtransportende børn, samt hastighedsdæmpende foranstaltninger, stiforbedringer, krydsforbedringer og 

trafiksanering.  

 

Oversigt - Prioriteringsliste 
 

Sagerne er listet i prioriteret rækkefølge. 
ID Prioritet Tiltag og Lokalitet  
1 1 Svinget ved OK-tanken 

(Svinget på nordøstsiden af krydset 
ved Brugsen fra Langelinie mod 
Ladingvej) 
 

2 2 Sikker Trafik kampagne 
 

3 3 Nyt Fortov på Engvej til 
Landsbyvænget  
  

4 4 Øget tilgængelighed ved 
Lysregulering på Langelinie 
 

5 5 Krydset ved Engvej, Langelinie og 
Blomsterparken 

6 6 Naturcykelstil til Skovby-Galten fra 
Herskind 
 

7 7 Sigtbarhed ved svinget på Engvej ved 
fugletårnet 

8 8 Fart dæmpning på Engvej 

9 9 Bedre belysning ved passagen ved 
Legepladsen i Herskind 
 

10 10 Forbud mod tung trafik på Engvej 

11 11 Cykelvenlig skiltning. Her cykles. 
Udvalgte veje i og omkring Herskind, 
Skivholme og Herskind Hede 

 

 

  



Side 2 
 

Oversigt - Igangværende sager: 
 

Prioritet Beskrivelse 

1 Cykelsti 
Etablering af ny cykelsti til Borum i forlængelse af cykelstien fra Sjelle. 
 

2 Helleanlæg 
Etablering af nyt helleanlæg øst for Herskind. 
 

3 Flytning af byskiltet på Langelinie 
Skilte skal flyttes mod øst til nyt helleanlæg. 
 

4 Trafikskilt ved Kran Elektro 
Fjern 60 km/t skilt og flyt byskiltet – det burde løse problemet.  
Ændring af helleanlægget. 
 

5 Fortov ved Fuglevænget 
Hvad er status på forbedring af fortovet på fuglevænget. 
 

6 Rabatten nord for OK tanken 
Sand og grus skyller ned i svinget ved Langelinie og Ladingvej og potentielt kan det stoppe kloakken. 
Derudover er det til fare ved der kan ligge grus i svinget. 
Hvad er status på en parkeringsplads på Ladingvej. 
   

7 Trafiktælling Præstbrovej  
Hvad er tilbagemeldingerne på trafiktælling på Præstbrovej. 
Bliver der lavet en 2-minus-1 vej 
 

8 Nyt fortov – Præstbrovej  
Nyt fortov på Præstbrovej. Opmærksom på fortov til Brugsen hvor der kommer tunge lastbiler. 
   

 

  



Side 3 
 

ID 1 Svinget ved OK-tanken  
(Svinget på nordøstsiden af krydset ved Brugsen fra Langelinje mod Ladingvej) Prioritet 1 

Problembeskrivelse Cykel/gangstien fungerer ikke, og de bløde trafikanter skal fremover helt væk fra vejen, 
idet stien nu er trafikfarlig for skoleeleverne. 
Som minimum skal der findes en løsning, hvor vi får delt fodgængere væk fra 
cyklister/knallerter, samtidig med at stien bliver adskilt forsvarligt fra bilerne evt. via et 
autoværn eller andet. 

Oversigtskort 

 
Billeder 

   

   
 

Løsningsmuligheder 
 

 



Side 4 
 

ID 2 Sikker Trafik kampagne  

 Prioritet 2 

Problembeskrivelse Der skal lave en kampagne rettet mod skolebørnene for at øge viden og bevidsthed om 
risici og adfærd i trafikken. Det skal hjælpe den enkelte til at tage ansvar for både sig 
selv og sine ”medtrafikanter”. 
Kampagnen skal også målrettes forældrene og andre rollemodeller så deres adfærd i 
trafikken så der er sammenhæng med hvad børnene lærer. 

Oversigtskort 

 

Billeder 

    
 

Løsningsmuligheder  

 

  



Side 5 
 

ID 3 Nyt Fortov på Engvej til Landsbyvænget 

Prioritet 3 

Problembeskrivelse Fortovet på Engveje skal færdiggøres så det er muligt at færdes sikker på Engvejen fra 
Landsbyvænget og Vibevænget til bustoppested på Langelinje og Fuglevænget. 

Oversigtskort 

 
Billeder 

     
   Nord->Syd                                 Syd->Nord     

Løsningsmuligheder  

 

  



Side 6 
 

ID 4 Øget tilgængelighed ved Lys regulering på Langelinie 

Prioritet 4 

Problembeskrivelse Det er potentielt farligt at børnene ikke kan nå over lysreguleringen. 
Det er især problematisk på nordsiden af Langelinie, hvor ”tænd for grønt lys” sidder et 
stykke væk for fodgængerovergangen. Muligvis kan problemet løses ved at lave en 
nedkørselsrampe ved trykknappen til fodgængerovergangen. 

Oversigtskort 

 
Billeder 

     
 

Løsningsmuligheder  

 

  



Side 7 
 

ID 5 Krydset ved Engvej, Langelinie og Blomsterparken 

Prioritet 5 

Problembeskrivelse Det er et trafikeret kryds, hvor skolebørn og især personer som benytter 
busstoppestedet på nordsiden af langelinje, skal krydse vejen. 
Krydset mangler en måde, hvor det er muligt at krydse vejen mere sikkert. 

Oversigtskort 

 
Billeder 

     
 

Løsningsmuligheder  

 

  



Side 8 
 

ID 6 Naturcykelstil til Skovby-Galten fra Herskind 

 Prioritet 6 

Problembeskrivelse Etablere en naturcykelsti til Skovby-Galten fra Herskind.  
 
Der er mange gode fordele ved at cykle en tur: det gi’r motion, frisk luft, 
naturoplevelse og cykler flere sammen, er der socialt samvær. 

Oversigtskort 

 
Billeder 

     
 

Løsningsmuligheder  

 

  



Side 9 
 

ID 7 Sigtbarhed ved svinget på Engvej ved fugletårnet  

Prioritet 7 

Problembeskrivelse Engvej er smalvej, som befærdes jævnligt af både cykelryttere, motorcykler, biler og 
tung trafik bestående af markmaskiner og lastbiler.  
 
Svinget ved Fugletårnet har en dårlig sigtbarhed og der er stor risiko for sammenstød. 

Oversigtskort 

 
Billeder 

      
 

Løsningsmuligheder  

 

  



Side 10 
 

ID 8 Fartdæmpning på Engvej 

Prioritet 8 

Problembeskrivelse I området fra Langeliniekrydset, ved Hertha og Vibevænget, opleves der høj fart fra 
bilister.  
 
Der efterspørges en fartdæmpning i form af Vejbump 40 km/t.  
 

Oversigtskort 

 
Billeder 

      
 

Løsningsmuligheder  

 

  



Side 11 
 

ID 9 Bedre belysning ved passagen ved Legepladsen i Herskind 

Prioritet 9 

Problembeskrivelse I passagen mellem Vibevænget og Fuglevænget ved legepladsen er der dårlig belysning  

Oversigtskort 

 
Billeder 

      

 
 

Løsningsmuligheder  

 

  



Side 12 
 

ID 10 Forbud mod tung trafik på Engvej 

Prioritet 10 

Problembeskrivelse Der skal være et forbud mod tung trafik på Engvejen.  
Hvordan bliver GPS anvisninger justeret så ikke lastbiler tager Engvejen men derimod 
den større og mere sikker ”Stillingvej” . 

Oversigtskort 

 
 

Billeder 

      
 
 

Løsningsmuligheder  

 

  



Side 13 
 

ID 11 Cykelvenlig skiltning. Her cykles. 
Udvalgte veje i og omkring Herskind, Skivholme og Herskind Hede Prioritet 11 

Problembeskrivelse Rød asfalt eller bedre skiltning af ”cyklister færdes på vejen” således, at bilister bliver 
mere opmærksomme på de bløde trafikanter.  
 

Oversigtskort 

 
 

Billeder 

      
 
 

Løsningsmuligheder  

 


