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Høringssvar vedr. hastighedsplan og plan for 40 km/t-zoner  

 

På vegne af vores medlemmer i Nærum, fremsendes hermed Nærum Grundejerforenings 
høringssvar vedr. hastighedsplan og plan for 40 km/t-zoner. Vores høringssvar er opdelt i 
3 kategorier; området nord for Skodsborgvej, området syd for Skodsborgvej og selve 
vejstrækningen Skodsborgvej.  

 

Overordnet er begge forslag meget velkomne, nedenfor har vi oplistet enkelte 
bemærkninger, forslag til ændringer og tilføjelser, der ikke er omfattet af forslagene.  
 
Vi indgår gerne i dialog for at belyse vores tanker yderligere.  
 
Nord for Skodsborgvej 
Nord for Skodsborgsvej er der i forslaget angivet forslag til etablering af flere 
foranstaltninger i boligområder. På figur 1 nedenfor har vi markeret, hvilke vi mener er 
overflødige og ser gerne midlerne anvendt andre steder i byen. Særligt foranstaltningerne 
på de lukkede veje vurderer vi er overflødige, og at ressourcerne er bedre givet ud ifm. 
trafiksikring ved skolen og krydset Skodsborgvej/Hegnsvej. Begge områder kommer vi 
nærmere ind på senere i høringssvaret.  
 
Konkret foreslår vi, at 6 foranstaltninger ikke etableres, da alle ligger ifm. lukket vej uden 
gennemkørende trafik; Concordiavej ender blindt og anvendes kun til kørsel for de få 
beboere og Skyttebjerg er delt på midten uden mulighed for gennemkørsel i bil.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naerumgrundejerforening.dk/


 
Nærum Grundejerforening 

 

 

www.naerumgrundejerforening.dk            Bank: 1551 - 3325 055 677 
info@naerumgrundejerforening.dk    Giro: +01 7190 611 (Husk navn) 
cvr nr. 35 32 03 34 Grundlagt 1906 

 
 
 
FIGUR 1 
 

 
 
 
Syd for Skodsborgvej 
Nærumgårdsvej og Hegnsvej 
 

I forbindelse med det allerede godkendte projekt med at etablere 13 nye 40 km/t bump og 
6 zonetavler syd for Skodsborgvej, er Nærum Grundejerforening blevet oplyst, at der også 
er planlagt ny asfalt. I den forbindelse henstiller vi til, at midterstriben på Hegnsvej sløjfes, 
da en tosporet vej visuelt indbyder til højere fart end en et-sporet vej. Se billede 1 for 
eksisterende forhold. Derudover vurderer vi, at et enkelt bump kan udgå og ressourcerne 
anvendes et andet sted. Bump ved skolen foreslås udført som et bredt bump med 
fodgænger striber. Denne overgang er en af de primære overgange for skolebørn fra 
Søllerød, udskolingselever fra Vangebo og den vestlige del af Nærum. Overgange bliver 
ligeledes ofte anvendt af øvrige gående borgere ifm. indkøb på Nærum Vænge Torv. Se 
billede 2 for eksempel på hævet fodgængerovergang. 
 
 
 

Foranstaltning udgår 
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FIGUR 2 
 

         
 
Signaturforklaring (kun ændringer til forslag angivet) 
 
    Sløjfe midterstribe, så der kun er et-spor. 
 

Bump vurderes ikke at være relevant, da vej er lukket mod Nærumgårdsvej og trafikken i forvejen 
forløber langsomt. 

 
 
    Bump foreslås at blive etableret som hævet fodgængerovergang. 
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Billede 1               Billede 2 
Eksisterende opstribning af Hegnsvej.                   Eksempel på bump med fodgængerovergang 

 
Fruerlund – skolevejen for mange af byens børn 
 
Ravnholm Skole (afdeling Nærum) ligger på Fruerlund, der således udgør den primære 
skolevej for byens børn. Vejen er i dag apteret med 3 bump, der er udformet så de medfører 
at både biler og cykler kører slalom på Fruerlund. 2 af bumpene er udformet så de på den 
ene side er trukket ind på kørebanen, så cyklerne kan passere forbi bumpet, men da flere 
anvender vejen til parkering opstår der ofte farlige situationer, hvor cyklende skolebørn er 
nødsaget til at trække ud på vejen og over de snævre bump, hvor den travle biltrafik også 
skal passere. Vi vil anbefale, at der etableres optegnet cykelsti og parkerings 
begrænsning/forbud på Fruerlund i begge retninger fra Nærumgårdsvej til Nærumvænge, 
samt at man genovervejer udformningen af de 3 eksisterende bump. Se billede 3 for 
eksisterende forhold. 
Ressourcer til ovenstående tiltag foreslås fundet ved besparelse på antal bump, som 
nærværende høringssvar forslår. 
 

 
 
Billede 3                        Billede 4 
Eksisterende forhold                       Eksempel på opstreget cykelsti 
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Skodsborgvej  
Skodsborgsvej er en af Rudersdals større indfalds- og trafikveje, og vejen bruges derfor som 
gennemfartsvej for mange af Kommunens borgere til og fra indkøb og motorvej, men for lokale 
Nærumborgere udgør Skodsborgvej en daglig fare og frygt for især vores børn og ældre. 
Skodborgvej er præget af høj trafikhastighed. Apteringen af vejen bidrager til, at vejen fremstår 
kold, lang og bred. Se billede 5 for eksisterende forhold.  
 
 

 
 
Billede 5 
Eksisterende forhold på Skodsborgvej.  

 

Kryds mellem Skodsborgvej og Hegnsvej 
 
Krydset mellem Skodsborgvej og Hegnsvej er byens farligste kryds, hvor flest ulykker er registret 
og hvor der dagligt kan observeres kritiske situationer samt nærved-uheld. Børn på cykel, har 
svært ved at vurdere den høje hastighed, som en del bilister kommer ud af skoven med.   
Krydset udgør en af de primære overgange for byens borgere til og fra skole, hovedgaden og 
idrætsfaciliteter på Rundforbi.  
 
NG foreslår, at der etableres hævet fodgænger/cykelsti overgang på begge sidder af Hegnsvej, 
samt at der etableres permanent blinkende gult advarselslys. Dette ville formentlig automatisk 
medvirke til at sænke hastigheden i det kritiske område. 
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Parkering og træer Skodsborgvej 
 
På Skodsborgvej gennem Nærum, må der kun køres 50 km/t, men grundet vejens bredde og kolde 
udtryk lægger vejen op til højere hastigheder. Vi foreslår derfor, at vejen apteres med træer iht. 
Kommunens egen Træstrategi, hvor primære handelsforbindelser skal fremstå grønne. På den 
måde vil vejen fremstå både grøn, æstetisk og samtidigt vil træerne være med til at sikre, at vejen 
synes smallere og dermed opfordre til at holde fartgrænsen. Se billede 6. 
 
På Skodsborgvej kan vi forstå, a det ikke længere er muligt at parkere lovligt på vejarealet. NG er 
ikke bekendt med at parkeringsforbuddet endnu er blevet håndhævet, men henstiller til at der 
etableres fremtidssikrede og lovlige parkeringsløsninger på en måde som fungerer for lokalmiljøet. 
NG foreslår, at man på Skodsborgvej mellem Nærumgårdsvej og Hegnsvej, på den strækning hvor 
skillerabatterne findes på nuværende tidspunkt, erstatter skillerabatterne med aftegnede 
sideparkeringsarealer, blandet med vejtræer og LAR-vejbede. 
 

 
 
Billede 6 
Reference på træer i rabatten, så vej synes smallere.  
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