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Ønske om forbedring af trafiksikkerheden på Frede-
rikssundsvej 

 

På baggrund af to tragiske højresvingsulykker på Frederikssundvej i 
juli 2020, har Brønshøj-Husum Lokaludvalg haft en arbejdsgruppe 
til at undersøge, hvad der kan gøres for at forbedre trafiksikkerheden 
i bydelen.  

I kølvandet på ulykkerne har lokaludvalget modtaget rigtig mange 
borgerhenvendelser med input om, hvor det er særligt farligt i by-
delen at færdes som gående og cyklist. Særligt Frederikssundsvej er 
af mange blev udpeget som et sted, hvor trafiksikkerheden bør for-
bedres for ‘bløde trafikanter’. 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholdt den 18. november 2020 et on-
line borgermøde om trafiksikkerheden på Frederikssundsvej, med 
særligt fokus på strækningen fra Bellahøj til Åkandevej.  

Lokaludvalget takker Marcus Vesterager og Jakob Næsager for del-
tagelse og god dialog på borgermødet. Vi vil også gerne takke Mette 
Annelie Rasmussen for interessen. 

Desuden deltog Søren Troels Berg, Fagkoordinator – Trafiksikkerhed 
fra Teknik- og Miljøforvaltningens enhed for Mobilitet, Klimatilpas-
ning og Byvedligehold. 

Hvis I ønsker det, kan I se optagelsen af borgermødet på lokaludval-
gets hjemmeside her.  

Resultaterne af mødet 

Lokaludvalget hæfter sig særligt ved, at både Jakob Næsager og 
Marcus Vesterager gav udtryk for, at det vil være en god idé at udar-
bejde en helhedsplan for Frederikssundsvej. Lokaludvalget håber, at 
Teknik- og Miljøudvalget vil arbejde for, at der hurtigt muligt bliver 
afsat midler til en sådan helhedsplan og vil gerne komme med føl-
gende forslag til opmærksomhedspunkter, baseret på bydelens øn-
sker og kommentarerne på borgermødet:   
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• Brønshøj Torv 
• Krydset Åkandevej/Frederikssundsvej 
• Bedre busstoppestedsløsning og krydsningsløsning ved Bel-

lahøj Skole/Bellahøj Kirke 
• Sikre skoleveje generelt 
• Flere og bedre krydsningsmuligheder generelt  

Lokaludvalget ser frem til at være en aktiv bidragsyder i forhold til 
udarbejdelsen af en helhedsplan for trafikløsninger på Frederiks-
sundsvej og følger i det hele taget trafiksituationen og borgernes 
bekymringer nøje. 

Udvalget og forvaltningen er altid velkomne til at kontakte lokalud-
valget, hvis I vil have hjælp til at kvalificere forslag ud fra et lokalt 
perspektiv.  

Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde om trafiksikkerhe-
den på Frederikssundsvej. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans S. Christensen 
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
 
Christoffer Rosenkrands 
Tovholder for arbejdsgruppen om trafiksikkerhed 


