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Ombygningen af Søndre Parkvej til en mere trafi ksikker og klimasikret vej 
har medført trafi kale udfordringer for bilister, fodgængere og cyklister. 
For at sætte ekstra fokus på trafi ksikkerheden vil kommunen gennemføre 
nye tiltag, som skal øge trygheden på strækningen

De foreløbige erfaringer og trafi kmålinger viser følgende 
trafi ksikkerhedsmæssige udfordringer: 
• Nedsatte oversigtsforhold fra fl ere sideveje.
• Uhensigtsmæssig adfærd hos cyklister og bilister.
• Kørsel med for høj hastighed.

Oversigtsforhold
Et af projektets formål var at forbedre trafi ksikkerheden 
for cyklisterne. Cykelstien er fl yttet væk fra kørebanen 
og ind på fællesstier, hvor cyklister og fodgængere er 
adskilt af en hvid linje. På asfalten er der udført cyklist- 
og fodgængersymboler. Den nye placering har medført 
nedsatte oversigtsforhold for bilister fra sidevejene, 
hvilket forværres, hvis der:
• cykles på fortovet
• køres for hurtigt frem fra sidevejene
• køres meget hurtigt eller køres uden lys på cyklen.

Adfærd
For at øge opmærksomheden på en mere hensynsfuld 
adfærd gennemføres følgende:
• Der udføres rumleriller på fortove umiddelbart 

inden udkørsler fra sideveje. Rumlerillerne skal 
minde cyklisterne om, at de skal holde sig på 
cykelstien. 

Hastighed
Trafi kmålinger viser, at der generelt køres hurtigere på 
Søndre Parkvej end de maksimalt tilladte 40 km/t. For at 
sænke hastigheden etableres pudebump på kørebanen. 

Kampagne
I november/december sættes en kampagne i gang på 
Søndre Parkvej. Kampagnen har til formål at gøre 
trafi kanterne opmærksomme på at tage hensyn til 
hinanden. Der vil blive sat midlertidige postere op 
på strækningen samt orienteres på eboks, på hjemme-
sider mv. 

Du kan læse mere på www.ringsted.dk
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 Etablering af tre pudebump 
 på Søndre Parkvej

Pudebump virker fartdæmpende

 Rumleriller på fortov ved 11 sideveje

Rumleriller på fortov ved sideveje gør 
cyklister opmærksomme på at holde sig 
på cykelstien og minder om at fortovet er 
for fodgængere


