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1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Orientering fra HOFOR v/Anne Thorup Eriksen 

- Forventet udvikling i takster for 2019 
- Vand i Kanalen og våde enge i Kongsholmparken 
- Våde enge i Egelundsparken 
- Ønske fra Arbejdsgruppen om en bedre udspecificering af fakturaen, 

det er svært at finde forklaring på HOFORs hjemmeside 
 
Mødesager: 
 
3. Energispareaktivitetsplan 

Bilag vedlagt 
 
4. Budget og takster for 2019 

- Varmeforsyning 
Bilag vedlagt 
- Renovationsområdet  
Bilag vedlagt  

 
Orienterings- og statussager: 
 
5. Status på affaldsordning 

- Status på problemer med nedsivende regnvand ved låget på stativer 
- Orientering om muligheder for nedsænkede containere på 

Genbrugspladsen – notat til Miljø- og Byudvalget. 
Bilag vedlagt 

- Status på affaldsordningerne og orientering om Vestforbrændings 
procedure for renovatørens håndtering af fejlsorteringer – notat til Miljø- 
og Byudvalget 
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6. Status på belysningsområdet 
- Detaljeringsgraden på opkrævninger 
- Status på lampeproblemerne i Kanalgaden og Kanalens Kvt. 
- Ændret proces i forbindelse med udskiftning af udebelysning 

Bilag vedlagt til orientering, mødesagbehandlet i Miljø- og Byudvalget 
den 21. august, på kommunalbestyrelsesmøde den 9. september 
 

7. Spørgsmål fra Brugergruppemedlemmer: 
Birthe Nielsen, VA afd. 9 Galgebakken: 
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8. Orientering fra formanden 
 
9. Orientering fra Arbejdsgruppen 

- Undersøgelse af adgangsforhold til busstoppesteder i Albertslund 
Bilag følgebrev og rapport fra Hanne Fleinert og Lars Messel 
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der har med energirenovering at gøre, store og/eller små huse. 
2. Forvaltningen foreslår en ”lystur” rundt i kommunen slut 

september/start oktober (når det er mørkt nok) med fremvisning af 
de ændringer, der allerede er sket. 
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Aktivitet 2017 Budget 2017 Brugt 2017

Indberettet 

energi‐

besparelse

Kr.  Kr.  MWh

Boliger generelt

Røde forbrugere 427

Små grønne regnskaber

Rådgivning private boliger 500.000 181.000

Ad hoc + byggesager 3.500.000 6.831.000 5.374

Prøvehuse m.m. 500.000 20.000

Offentlige bygninger

Kommunale 400.000 733.000 62

Statslige 100.000

Erhverv

Rådgivning, kampagne, m.v. 250.000

Tilskud 2.200.000 1.510.000 3.270

Andre, tværgående aktiviteter

Markedsføring 181.000 98.000

Klimaaktiviteter 150.000 82.000

Løbende forbedringer, varmeværket

Lønninger m. overhead (1,33 årsværk) 1.147.000 1.147.000

Direkte lønudgift til energirådgiver (to årsværk) 1.053.000 1.053.000

Korrektioner fra 2016 ‐164

Sum 9.981.000 8.969

Der er overført uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

I tilskuddet til boliger er inkluderet 1,2 mio. kr. for energibesparelser fra 2016.

I tilskudet til de kommunale bygninger indgår besparelser realiseret uden for Albertslund 

Kommune i 2016 (195.000 kr.)



Aktivitet 2018 Budget 2018

Forbrugt 

medio 2018

Forventet 

forbrug 2018

Forventet 

energi‐

besparelse

Kr.  Kr. Kr.  MWh

Boliger generelt

Røde forbrugere

Små grønne regnskaber

Rådgivning private boliger 50.000 80.000 100.000

Ad hoc + byggesager 6.000.000 3.293.000 8.000.000 8.000

Prøvehuse m.m. 100.000 23.000 150.000

Offentlige bygninger

Kommunale 400.000 0 400.000 400

Statslige 0

Erhverv

Rådgivning, kampagne, m.v. 100.000 40.000 100.000

Tilskud 1.000.000 373.000 1.500.000 1.500

Andre, tværgående aktiviteter

Markedsføring 124.000 67.000 124.000

Klimaaktiviteter 50.000 30.000 50.000

Løbende forbedringer, varmeværket 500

Lønninger m. overhead (2 årsværk) 1.524.000 1.524.000 1.524.000

Direkte lønudgift til energirådgiver 652.000 652.000 652.000

Sum 10.000.000 6.082.000 12.600.000 10.400



Aktivitet 2019 Budget 2019

Forventet 

energi‐

besparelse

Kr.  MWh

Boliger generelt

Røde forbrugere

Små grønne regnskaber

Rådgivning private boliger 50.000

Ad hoc + byggesager 4.700.000 4.700

Prøvehuse m.m. 100.000

Offentlige bygninger

Kommunale 400.000 800

Statslige 0

Erhverv

Rådgivning, kampagne, m.v. 300.000

Tilskud 1.400.000 3.000

Andre, tværgående aktiviteter

Markedsføring 194.000

Klimaaktiviteter 50.000

Løbende forbedringer, varmeværket 500

Lønninger m. overhead (2 årsværk) 1.586.000

Direkte lønudgift til energirådgivere 1.220.000

Sum 10.000.000 9.000



















































Notat

Dato: 13. juli 2018
Sags nr.: 07.04.20-P20-1-18
Sagsbehandler: BKV 

BY, KULTUR, MILJØ & 
BESKÆFTIGELSE

Miljø & Teknik
Affald & Genbrug

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

mt@albertslund.dk
T 43 68 68 68

Til
MBU

Notat - Orientering om muligheder for nedsænkede containere på 
Genbrugsstationen

Allan Høyer fra Miljø- og Byudvalget har bedt forvaltningen undersøge 
muligheden for at etablere nedsænkede containere på Genbrugsstationen, for 
derved at gøre det nemmere at komme af med tunge og uhåndterbare emner til 
genbrug eller deponi.

Da den nye Genbrugsstation blev designet i 2012, besluttede den daværende 
ad hoc arbejdsgruppe fra Brugergruppen at fravælge nedsænkede containere.

Fravalget skyldtes dels at nedsænkede containere ville fordyre projektet 
uforholdsmæssigt meget. Dels at det ville medføre, at der ikke ville være plads 
til så mange containere som der var ønske og behov for.

Nedsænkede containere kræver væsentlig mere plads - både en kørevej foran 
containerne til brugerne og en kørevej bag om og i niveau med containerne til 
transportøren af affaldet. 

Mobile ramper på genbrugsstationer er dog også en mulighed. Forvaltningen 
har derfor undersøgt muligheden for at placere ramper imellem de tre rækker af 
containere med tunge affaldsfraktioner midt på pladsen. Brugere med trailere 
med beton, mursten og sanitet vil dermed kunne få trailerne op i en højde, 
hvorfra håndteringen vil være lettere.

Det har vist sig kun at være muligt at placere en rampe mellem de to yderste 
rækker af disse containere, mens en rampe mellem de to rækker, tættest på 
drivhuset, vil spærre for adgangsvejen til afhentning af elektronik og farligt 
affald. 

Forvaltningen vil i forbindelse med Brugergruppens kommende møde 
fremlægge et forslag til etablering af mobile ramper ved udvalgte containere på 
genbrugsstationen.



Notat

Dato: 5. juli 2018
Sags nr.: 07.18.00-A00-2-18
Sagsbehandler: BKV 

BY, KULTUR, MILJØ & 
BESKÆFTIGELSE

Miljø & Teknik
Affald & Genbrug

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

mt@albertslund.dk
T 43 68 68 68

Til 
MBU

Status på affaldsordningerne
Antallet af henvendelser til Vestforbrænding’s kundeservice, som har medført 
bod til renovatøren, har i 2018 stabiliseret sig på omkring 0,3 % af udførte 
tømninger.
 
Til sammenligning fremgår det af kontrakten1 med renovatøren at 
acceptniveauet for bodsgivende henvendelser højst må udgøre 0,5 ‰ af de 
udførte tømninger.

Orientering om Vestforbrænding’s procedure for renovatørens håndtering 
af fejlsorteringer
Allan Høyer fra Miljø- og Byudvalget har ønsket en drøftelse af bagatelgrænser 
for fejlsortering efter at have oplevet at hans papir/plast beholder ikke blev tømt, 
fordi der lå en enkelt paprulle øverst i beholderen.

Forvaltningen har bedt Vestforbrænding redegøre for hvilke regler renovatøren 
skal følge ved fejlsorteringer i Indsamling På Tværs (IPT).

Det fremgår af de nuværende retningslinjer for indsamling i IPT, at renovatøren 
kan undlade at tømme beholderen, hvis han konstaterer at det kildesorterede 
affald ikke er sorteret korrekt.

Foranlediget af blandt andet denne henvendelse vil Vestforbrænding arbejde på 
at implementere en mere differentieret instruks til chaufførerne om håndtering af 
typiske fejlsorteringer i glas, papir, plast, metal og madaffald. 

Af den nye instruks til chaufførerne vil det fremgå, hvorvidt en fejlsortering i den 
aktuelle affaldsfraktion kan accepteres i små mængder og blot skal resultere i 
en infoseddel med vejledning til borgeren. Eller om der er tale om en fraktion, 
hvor der ikke kan accepteres en fejlsortering og chaufføren derfor kan undlade 
at tømme, men skal lægge en infoseddel om årsagen i borgeren postkasse.
 
Forvaltningen har planlagt at udføre en evaluering af IPT-samarbejdet i 
efteråret. Brugergruppen underrettes om evalueringen ved næste møde.

1 Vestforbrænding Kravspecifikation: ”Indsamling af affald fra husholdninger og kommunale institutioner i Albertslund, Ballerup, 
Furesø, Ishøj, Vallensbæk. August 2015 (5.2).













Albertslund 
Den 26. juni 2018 
Hanne Fleinert – hfleinert@gmail.com  
Lars Messell – lokomohinken@hotmail.com  
 
 
Til Brugergruppen 
 
Vedrørende vores undersøgelse af adgangsforhold til busstoppesteder i Albertslund 
 
Vi henvender os til jer for at gøre opmærksom på undersøgelsen, der dokumenterer, at 
adgangsforholdene lader meget tilbage at ønske for handicappede borgere.  
 
Undersøgelsen blev afleveret til kommunens Miljø- og Byudvalg i maj måned, og vi forventer at 
den bliver behandlet på udvalgets møde i august. 
 
Brugergruppens medlemmer repræsenterer lokale områder i Albertslund, og det vil derfor være 
oplagt, at de enkelte repræsentanter behandler undersøgelsen i deres lokalområde og eventuelt 
meddeler Miljø- og Byudvalget, hvilke mangler de mener, der er ved de lokale stoppesteder. 
 
Vi beder også om at få sat undersøgelsen på Brugergruppens førstkommende møde.  
 
 
 

Venlig hilsen 
Hanne Fleinert          Lars Messell 

 
Rapporten har været behandlet i kommunens Handicapråd og Ældreråd, og begge steder har man 
bakket op bag rapportens anbefalinger. 
 

mailto:hfleinert@gmail.com
mailto:lokomohinken@hotmail.com
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Adgangsforhold ved busstoppesteder i Albertslund Kommune 

- En undersøgelse - 
 
 
 
Udarbejdet af Lars Messell og 
Hanne Fleinert 
April 2018 
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Oplag: 50 eksemplarer      
 Trykt i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. Rapporten vil blive 
afleveret til Albertslund Kommunes By- og Miljøudvalg, Ældrerådet, Handicaprådet, 
Danske Handicaporganisationer Albertslund, Albertslundposten, samt bibliotekerne i 
Albertslund.      
 Rapporten kan downloades på Ældrerådets hjemmeside: 
www.aeldreraadetalbertslund.dk     Vi 
er begge beboere på Galgebakken, hvor der i årevis har været talt om de dårlige 
adgangsforhold til busstoppestederne. Dette har inspireret os til at igangsætte 
undersøgelsen. Desuden er vi medlem af henholdsvis Ældrerådet (Lars) og Danske 
Handicaporganisationer i Albertslund samt Handicaprådet (Hanne)  
      

http://www.aeldreraadetalbertslund.dk/
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Indhold: 
Indledning      s. 4 

Undersøgelsesresultater     s.6 

Selve stoppestedet 
  a) Ind i bussen og ud af bussen  s. 6 
  b) Belægningen   s. 8 
  c) Belysningen   s. 9 
Adgangsforhold ved stoppestedet 
  a) Belægningen   s. 11 
  b) Belysningen   s. 12 
  c) Trappe som adgangsvej   s. 12 
  d) Fortovets beskaffenhed   s. 17 
  e) Adskillelse mellem hård og blød trafik s. 18 
  f) Stoppestederne i Vestskoven  s. 20 
  g) Et lys i mørket   s. 22 
  Opsamling    s. 23 
  Undersøgelsens metodik   s. 24 
  Anbefalinger   s. 25 
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Indledning: 
FNs Handicapkonvention fra 2006 har som mål at sikre, at personer med handicap har de samme 
rettigheder som andre borgere. Dette indbefatter tilgængelighed til bygninger, infrastruktur og 
tjenesteydelser. 
Albertslund kommunes handicappolitik, som har til formål at overholde konventionen, indeholder 
følgende når det gælder busbetjening: 

”Albertslund kommune ønsker at fremme den kollektive trafik og styrke 
busbetjeningen mellem boligområder, erhvervsområder og stationen for at understøtte 
den enkelte borgers bevægelsesfrihed og mobilitet. 

 

Ifølge Albertslund Kommunes hjemmeside har 95% af Albertslunds boliger et stoppested indenfor 
400 meter fra deres bopæl. Men hvordan er adgangsforholdene til stoppestederne? 

Medlemmer af Ældrerådet og Handicaprådet møder jævnligt borgere, som mener at 
adgangsforholdene er dårlige. Denne undersøgelse er iværksat for at få et overblik over i hvilket 
omfang, der er tale om dårlige adgangsforhold. 

Vi har i undersøgelsen fokuseret på følgende 4 grupper, som alle har en begrænsning i forhold til 
bevægelsesfriheden, om end vi ikke kan kalde personer med barnevogn for handicappede. 

- Personer der er dårligt gående 
- Personer der er dårligt seende 
- Personer der benytter rollator 
- Personer med barnevogn 

 

Kørestolsbrugere har vi ikke medtaget i denne undersøgelse, hvilket skyldes at man som 
kørestolsbruger kun meget dårligt kan komme på og af bussen med mindre, man har en ledsager 
med. Kørestolsbrugeren skal selv sørge for at få kørestolen på bussen, idet chaufføren ikke må rejse 
sig fra sin plads – jvf  DOT (din offentlige transport). 

”Ifølge Movia er der 2 typer ramper, som begge skal betjenes manuelt. I nogle busser 
er der monteret et rødt håndtag, som man blot skal trække i – denne type rampe kan 
mange kørestolsbrugere ofte godt selv betjene. Hvorimod i andre busser sidder 
rampen i gulvet – denne type kan godt være lidt mere udfordrende at betjene alene.” 

1) Therese Nielsen fra Movia 

I mange storbyer i Europa har busser ramper, så kørestole kan køre direkte ind i bussen fra fortovet. 
Handicaprådet har tidligere forespurgt Albertslund Kommune om mulige ændringer, således at 
busserne forsynes med ramper, så personer med kørestol nemmere kan stige af og på (høringssvar 
fra Handicaprådet 2009 v. Jesper R Hansen). 



5 
 

Kommunen kan tilbyde flexkørsel til borgere, der ikke har mulighed for at benytte bus på grund af 
adgangsforholdene til busstoppestedet eller adgangsforholdene til bussen. Vi har ikke undersøgt i 
hvilket omfang borgerne er bekendt med dette tilbud. 
Hvad angår tilgængeligheden til stoppesteder for alle grupper af handicappede, fotograferede 
Ældrerådet udvalgte stoppesteder i 2012 og sendte fotos til kommunen for at gøre opmærksom på 
problematiske adgangsforhold. Kun et enkelt stoppested er blevet udbedret foranlediget af dette 
(Stoppestedet ved Rema 1000 – Toftekærhallen) 

De forskellige trafikselskaber har udarbejdet vejledninger til indretning af busstoppesteder. Her er 
oplistet nogle af de vigtige krav: Fra: Bussen holder – April 2013 – Movias vejledning 

”Det er vigtigt, at alle kunder kan komme sikkert til og fra stoppestedet. Det bør være 
tydeligt, hvilke adgangsveje busser, biler, cyklister og fodgængere skal benytte. Det 
anbefales, at adgangsveje for cyklister og fodgængere er adskilt fra den øvrige trafik. 
Hvis der er krydsningspunkter, bør disse tydeligt markeres, gerne med 
fodgængerovergange. Af hensyn til gangbesværede, kørestolsbrugere m.fl. bør 
adgangsvejene til stoppestederne være uden trapper. 

Adgangsvejene til stoppestedet bør være velbelyste. 

For reduceret indstigningshøjde anbefales brug af kantstenshøjder på op til 17 cm ved 
udvalgte stoppesteder. 

God plads ved stoppestedet, så der er plads til passagerer med barnevogne, kørestole, 
rollatorer osv.” 

 

Det er vores opfattelse, at langt fra alle stoppesteder i kommunen lever op til ovennævnte punkter 
og i det følgende vil vi via fotos fra udvalgte stoppesteder vise forskellige problematikker. 

 

 
1) Movia er det offentlige trafikselskab på Sjælland. Trafikselskabet udbyder bustrafikken til private 
busselskaber. I Albertslund er det Keolis, der betjener linjerne 141,143, 144, 149 og 500s, Arriva der 
betjener linje 123, og Nobina der betjener natbussen 93n. 
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Undersøgelsens resultater 
Selve stoppestedet  

a) Ind i bussen og ud af bussen 
Kantstenen 
I Movias vejledning om indretning af busstoppesteder anbefaler de, at kommunen etablerer en 
kantstenshøjde på 17 cm, fordi det vil gøre det lettere for passagerer med rollator og barnevogn at 
stå på og af bussen. 
Når kantstenen er lavere, vil en passager med rollator eller barnevogn skulle løfte/sænke 
rollatoren/barnevognen ved på- eller afstigning af bussen.  
Kantstenen bør desuden være i god stand. 
Kører buschaufføren ind til kantstenen? 
Kantstenen kommer kun til sin ret, såfremt buschaufføren kører tæt ind til kantstenen. I modsat fald 
vil en passager med rollator/barnevogn være nødsaget til at vippe rollatoren/barnevognen over et 
mindre eller større gab.  

 
Tranehusene 
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Chaufførerne kører kun sjældent tæt til kantstenen. Der er kommet bus forbi ved nogle af de 
stoppesteder, hvor vi var ude at registrere. De fleste buschauffører kører ikke helt ind til kantstenen. 
Det indebærer, at man med rollator eller barnevogn skal køre over et ”hul”. Alle busstoppesteder 
har kantstene, der er mindre end 17 cm. høje. Flere steder er kantstenen misligholdt, og f.eks. på 
Damgårdsvej er alle kantstene skrå. 
 

 

Damgårdsvej- skrå kant  Rønne Alle - misligholdt 
Afløb for regnvand  

Der bør være afløb for regnvand i rendestenen. Manglende vandafløb medfører, at ventende 
passagerer bliver sprøjtet til, når bussen parkerer.  
Ved nogle af stoppestederne er der ingen afløbsrist, eller afløbet ligger højere end busstoppestedet. 
Det giver vand i rendestenene og sprøjt på passagererne ved stoppestedet, når bussen kommer.  

  

Stoppestedet Poppelstien  Roholmsvej 
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 b) Belægningen på stoppestedet 
Belægningen bør være fast, fx i form af en flisebelægning. 
Belægningen bør være vedligeholdt:  

 Er belægningen gået i stykker? 

 Er der nedsænkninger i belægningen, som kan være svære at se og som samler vand efter 
regnvejr? 

 Ved nogle busstoppesteder er belægningen gammel og samler regnvand. 
 

 
 
 

  
Teglmosevej   Kastanje Alle 

 

 Stoppestedet Galgebakken med oversvømmet 
læskærm 
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c) Belysningen på stoppestedet  
Stoppestedet bør være belyst så meget, at både handicappede og almindelige passagerer kan se 
kantstenen og stoppestedets belægning og standeren med bussernes køreplan. 
Kommunen har i sin vejbelysning valgt at placere lysmaster med et bestemt antal meter imellem, og 
på den måde bliver dårlig belysning på stoppesteder, der ligger midt imellem to master. Andre 
steder er der belysning i den ene side af vejen, hvilket ofte er utilstrækkeligt i forhold til oplysning 
af stoppestedet i den modsatte retning. 
Belysning af trapper til stoppestederne er også mangelfuld visse steder. 

   
 
Stoppestedet Galgebakken imod Ballerup. Stoppestedet i mørke er taget fra indkørsel D på 
Galgebakken. Vi tænker, at det ikke kan være rart at stå der i mørke og vente på bussen og man vil 
formentlig slet ikke vil kunne ses af chaufføren. 
 

  
Roholmparken og Herstedøster Skole – mangler lys 
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Derudover er der dårlig belysning ved stoppestederne: Elmehusene imod Glostrup, Gl Landevej, 
Teglmosevej, Hyldespjældet begge retninger, Damgården imod Albertslund, Falkehusene, 
Roholmsparken, Poppelstien, Naverland/Farverland, Formervangen, Borgager imod Albertslund, 
Egelundsskolen begge retninger, Hvedens Kvarter imod Glostrup, Kløverens Kvarter imod Glostrup 
samt Kastanjens Kvarter samme retning 
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Adgangsforhold ved stoppestedet 

a) Belægningen 
Der bør være en sti med fast og jævn belægning til stoppestedet. 
Der mangler fortov: 

Nogle busstoppesteder har flisebelagt sti som adgangsvej, hvilket gør det muligt at komme frem til 
stoppestedet med barnevogn eller rollator. Andre har det ikke, og her har vi set passagerer gå til 
eller fra busstoppestedet på kørebanen.  

 
Tranehusene 

  
Elmehusene   Pilehusene 
Ved flere stoppesteder er det inkonsekvent, hvor der er fliser i forbindelse med stoppestedet og hvor 
der ikke er – eksempelvis ovenstående som viser 2 tilsyneladende ens stoppesteder med eller uden 
fortov ved stoppestederne:  Elmehusene men ikke ved Pilehusene – ellers ens adgangsveje 
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b) Belysningen 
Eventuel trappe til stoppestedet bør være belyst så meget, at passagerer kan se trinene. 
Andre adgangsveje til stoppestedet bør ligeledes være belyst. 

  
Tranehusene – begge retninger – mangler lys 
 

c) Trappe som adgangsvej 
Trappen bør være vedligeholdt. 
Der bør være monteret en rampe ved trappen, hvor det er muligt. 
Godthåbsstien og Blommegården – begge steder og i begge retninger er trappen eneste adgangsvej 
– trapper som har en høj kant og er ret stejle. Mindre mobile personer har ingen mulighed for at 
benytte disse stoppesteder. Trapperne langs Damgårdsvej er alle lavet med en forhøjning ved hvert 
trin – hvilket gør det sværere at gå på trappen 

Kildegården – meget stejl trappe - Damgården imod Ballerup – flad trappe til institutionerne – 
kunne erstattes af rampe 
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Nogle af trapperne er gamle og slidte og med skæve trin, de er livsfarlige at gå op ad eller ned ad – 
her langs Damgårdsvej 

 

 

Pilehusene imod Ballerup – ujævn farlig trappe 
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Albertslund station 

Den ny trappe ved Albertslund Station. Man har valgt at lave kanter af meget store brosten og 
trappen ser også meget solid ud. Men flisebelægningen har allerede sat sig, hvilket indebærer at 
fliserne er lavere end brostenene, hvorved der bliver en kant, som man meget let kan snuble over. 

 

 

se tekst næste side 
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Ved Toftekærhallen er der en ret flad trappe på siden ved Rema 1000. Det vil forholdsvis let kunne 
lade sig gøre at anlægge en rampe, så også kørestolsbrugere, personer med rollator og barnevogne, 
ville kunne benytte den. 

Ingen steder er der markering på/ ved trapperne så synshandicappede kan fornemme, hvornår 
trappen starter og slutter. 

Flere steder er trappens gelænder for kort, dvs uden gelænder ved første trin, hvilket vanskeliggør 
det for gangbesværede at benytte trappen – det gælder f.eks. stoppestedet Kastanjens Kvarter i 
retning imod Albertslund. 
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Flere steder har passagerne lavet deres egne adgangsveje – ofte kaldet viljens sti. Det er dog ikke 
alle selvbestaltede stier, der er lige tilgængelige for alle – eksempelvis ved stoppestedet 
Hyldespjældet Store Torv i retning imod Albertslund Station.  

 

   Nr 2 billede er taget fra 
parkeringspladsen i Hyldespjældet.   

Alternativet til at benytte denne selvbestaltede sti er, enten at gå på vejen eller at tage trappen ned til 
stien, der ligger lidt uden for bebyggelsen. 

Selvbestaltede overgang bruges ofte og kan ses i de midterrabatter, hvor der er anlagt græs. Selv om 
der er god adgang til ens bus i den ene retning, kommer man jo tilbage til udgangspunktet på et 
tidspunkt og så er det ikke alle steder, der er god adgang til ens hjem og det er nødvendigt at krydse 
vejbanen 

 

Fængselsvej 
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d) Fortovets beskaffenhed 

Langs Kongsholms Alle og Nordmarks Alle er der fælles cykel- og gangsti. Det virker 
uhensigtsmæssigt – ikke mindst da der er handicapboliger i området, så cykler, kørestolsbrugere og 
gående må dele stien, ligesom det er et stort problem for synshandicappede. 

  

Stoppestederne Bibliotekstorvet og Ved Albo mangler det hele: læskærm, belysning, fortov, 
ordentlige adgangsveje – forhåbentlig er der tale om midlertidige stoppesteder? 

Ved Sundhedshuset – stoppestedet Nordmarks Alle, der bl.a. er stoppested for borgere, der skal til 
behandling eller genoptræning, er der et meget smalt fortov/ cykelsti. Der er adgang via sti og 
trappe (fører samme sted hen). Informationsstanderen er placeret midt i fortovet og kunne have 
været placeret op ad muren. 
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Informationsstanderne er nogle steder elektroniske – dvs. de viser, hvor lang tid, der er til næste bus kommer 
og hvilken linje, der er tale om. Det virker til dels vilkårligt, hvor standerne er elektroniske, men vi har dog 
indtryk af, at det er ved de mest travle stoppesteder, de er anbragt - uden at det dog er konsekvent – 
eksempelvis mangler den ved stoppestedet Tranehusene i retning imod Ballerup. Den elektroniske 
informationsstander gør det lettere for nogen synshandicappede, idet tal og bogstaver er større end på 
køreplanstavlen på informationsstanderen. Som et kuriosum kan nævnes, at bussernes køreplan står med så 
lille bogstavsstørrelse, at den er vanskelig at læse selv ved god belysning.   

Ingen steder er der punktskrift eller ledelinjer eller markering af, hvor bussen stopper. Det gør det 
vanskeligt for svagtseende at benytte busserne. 
 

 

 

e) Adskillelse af blød og hård trafik 

Der bør være fodgængerfelter ved stoppesteder, hvor det er vanskeligt eller umuligt at komme over 
på den anden side af vejen i forbindelse med påstigning eller afstigning.  
Det er et bærende princip i kommunen, at den bløde trafik er adskilt fra den hårde trafik. Det er et 
vældig godt princip for gående og for cyklende, men set i forhold til adgangsvejene til 
busstoppestederne indebærer det, at der mange steder i kommunen er store problemer. Det betyder, 
at personer med rollator eller barnevogn stort set er afskåret fra at tage bussen – med mindre man 
vælger at krydse vejbanen og dermed er de 2 typer trafikanter alligevel ikke adskilt. 

 

Tranehusene begge retninger – foto af ung pige på vejen og dame med rollator fortæller at hun 
også bliver nødt til at gå på vejen for at komme til stoppestedet. Det er selvfølgelig muligt at gå i 
mudderet langs vejen – vel at mærke uden rollator. 
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Stoppestederne Tranehusene, Falkehusene og Roholmparken er mindre trafikale knudepunkter. Der 
kører mellem 15-18 busser til stoppestederne i timen i dagtimerne. En del passagerer skifter bus ved 
et af stoppestederne i forbindelse med linje 143/144 til Ballerup. Adgangsvejene er uacceptable ikke 
alene for personer med rollator og barnevogn men også for andre med bevægelsesbegrænsninger 
eller helt almindeligt gående. Eneste adgangsveje er trapper eller en større omvej og derfor benyttes 
kørebanen i stor stil - også i T-krydset ved Tranehusene. 

 

Vegavænget Dame med stok der krydser vejen 
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f) Stoppestederne i Vestskoven 

Vedr. stoppestederne i Vestskoven: Risby, Sti til Herstedhøje, Ydergårdsvej, Tingsletten, 
Tinghusbakkegård og Orchidevej. 

Bus 143 kører ad denne rute med kun i dagtimerne, hvilket er ret heldigt, da ingen af stoppestederne 
er belyst. Få af stoppestederne har læskærm og fortov – de fleste stoppesteder står man på vejen 
eller i græsrabatten og venter på bussen. Om søndagen er der ingen busbetjening, så det er ikke 
muligt denne dag at tage bussen for at tilbringe nogle timer i skoven. 

 

Sti til Herstedhøje – begge retninger 
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Bus 144 følger en ny rute, som kører over Ledøje til Ballerup. Der er 1 stop der ligger i Albertslund 
Kommune – Risby. Der er dårlig belysning. 

 

 

Stoppested Risby (rute 144) 
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h) Et lys i mørket 

 

Der er et enkelt stoppested, der stort set opfylder kravene: 

 

 

Stoppestedet ved Kastanje Alle har det hele: direkte adgang, belysning samt fodgængerovergang – 
dog samme problem med højde på kantsten 
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Opsamling: 

 

Vi har fået oplyst fra Miljø- og Byforvaltningen at der i Albertslund kommune er 122 
busstoppesteder. Siden denne oplysning er rute 144 omlagt og endnu et stoppested er tilknyttet 
kommunen. I undersøgelsen har vi registreret adgangsforholdene på dem alle.  
Samlet set har vi registreret følgende: 

Antal stoppesteder hvor adgangsforholdene er dårlige 

Dårlige adgangsforhold  Antal stoppesteder ud af 

123 
Selve stoppestedet  

d) Ind i bussen og ud af bussen 

lav højde på kantsten + regnvand i rendesten  
>100 

b) Belægning  >10  
c) Belysning >20 
Adgangsforhold ved stoppestedet  
a) Belægning  >10 
b) Belysning >5 
c) Trappe  

trappe som eneste adgangsvej + trappe som er farlig at gå på  

+ trappe som er dårligt belyst   

>15 

d) Adskillelse af blød og hård trafik  >20 
 
 

 

 

Det anførte minimumstal i tabellen anskueliggør omfanget af forskellige problematikker. Det er 
ikke i undersøgelsen konkluderet, hvor alvorlige de fundne fejl og mangler er. 

 

I kommunen er der som bekendt adskillelse mellem den hårde og den bløde trafik, hvilket er vældig 
gavnligt for cykel- og gangsikkerheden. Men det giver store problemer i forhold til adgangsvejene 
til busstoppestederne, idet trapper mange steder er eneste adgangsvej, som vi har beskrevet. Det 
betyder også, at trafikformerne alligevel ikke bliver adskilte, idet passagerer mange steder valfarter 
på kryds og tværs af kørebanerne for at kunne komme til det ønskede stoppested. Selv om 
adgangsforholdene kan være rimelige i den ene retning, skal passagererne retur, og ikke alle 
adgangsforhold er i orden i den modsatte retning. Trapperne – som er eneste adgangsvej – er mange 
steder dårligt opbyggede med forhøjede kanter eller de er misligholdte og skæve og ganske farlige 
at færdes på. Belysningen er utilstrækkelig og der er fælles cykel- og gangsti. 
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Undersøgelsens metodik 

Kantstene 
Kantstenen på et stoppested er ikke altid lige høj langs hele stoppestedet. 

Vi har målt kantstenens højde lodret fra rendestenens asfalt til kantstenens øverste kant på det sted, 
hvor bussens midterdør vil befinde sig, hvis bussen kører helt frem på stoppestedet, når den holder 
ved stoppestedet,  

Ved skrå kantstene har vi estimeret højden som den lodrette højde mellem rendestenens asfalt og 
kantstenens øverste kant. 

Unøjagtighed på op til 2 cm grundet ujævnheder i rendestenens asfaltering og snavs i rendestenen, 

På 16 stoppesteder ankom der bus, mens vi stod der. Kun 1 af de 16 busser kørte helt ind til 
kantstenen.  

Belægning på stoppestedet  
Vi har registreret flisebelægning som misligholdt, når der var knækkede fliser, der manglede fliser 
eller når dele af belægningen var nedsænket. 

Adgangsveje til stoppestedet 

Vi har bedømt adgangsvejenes bredde – smalle stier betyder, at passagerer er nødsaget til helt eller 
delvist at benytte cykelsti/vejbane på vej til eller fra stoppestedet. 

Ligeledes har vi registreret, når der kun var adgang til et stoppested på cykelsti. 

Det er registreret, når en adgangsvej ikke var flisebelagt, da det giver mudder i regntider. 
flisebelagte adgangsveje.  

Belysning 
Vi har registreret placeringen af lamper på stoppestedet og ved adgangsveje til stoppestedet.  
Registreringen er foregået i de lyse timer af døgnet, og undersøgelsesresultaterne er derfor kun en 
indikator for på hvilke stoppesteder, der måtte give belysningsproblemer før solen står op eller når 
den er gået ned. Vi har dog taget et enkelt foto af et stoppested i mørke. 

Trappe 
Vi har registreret trappe som misligholdt, når trinene ikke var hele og plane. 

Trapper med trinkanter, som man kan snuble over, er også blevet registreret. 

Endelig har vi registreret, om trappen var forsynet med gelænder, og om den var forsynet med 
sliske/kørespor til rollator/barnevogn.  

 

De valgte fotos er eksempler og er ikke uddybende for de problemstillinger, vi beskriver. 
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Anbefalinger 

Til kommunen 
Miljø-  og Byudvalget beder sin forvaltning udarbejde en trangfølgeplan for afhjælpning af de 
mangler der er blevet registreret i adgangsforholdene til stoppestederne. I forbindelse med 
udarbejdelsen af denne trangfølgeplan tager forvaltningen ofrene, dvs. borgerne, med på råd. 
I overensstemmelse med eksisterende procedure sender MBU trangfølgeplanen sendes til høring i 
Handicaprådet og Ældrerådet, når den kommer på udvalgets dagsorden. 

Miljø- og Byudvalget siger ja tak til et tilbud om at besigtige udvalgte busstoppesteder sammen 
med undersøgelsens forfattere, før solen er stået op/efter at solen er gået ned. 

Miljø- og Byudvalget orienterer borgerne om trangfølgeplanen, når kommunalbestyrelsen har 
vedtaget denne. 

Social- og Sundhedsudvalget sikrer, at borgere med behov for tilbud om flexkørsel bliver orienteret 
om tilbuddet. 

MBU beder Movia foranstalte, at buschaufførerne altid kører helt ind til kantstenen. 
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Og ofte ender det sådan her – ruderne er blevet knust og der ligger glasskår over det hele 

 

Nyvej 

 

 



 

 

 

 

Bydelsfest  

lørdag den 01-09-2018 kl. 11:00 til 16:00 

I kanalgaden mellem Hvidbrovej og 

Fuldbrovej. 

Program: 

❖ Fjellhytten åbner festen 

❖ 11:01 loppemarked starter 

❖ Kl. ca. 12:00-12:45 Musikskolens street band spiller 

❖ Fitness v/instruktør, Agenda Centeret, Genbrugsbutikken deltager. 

❖ Børneaktiviteter v/ klub Svanen 

❖ Kl. 13:00 indvielse af kanalen /ved HOFOR og Albertslund  kommune 

❖ Kl. ca. 13:30-14:15 Musikskolens street band spiller 

❖ Kl. 14.00 Indvielse af løbe-gåruter i Albertslund syd 3.km turen løbes idag i 

samarbejde med løbeklubben ALOT 

❖ Kl. 15.15 – 16.00 afslutning med Desperado Rock  

Mad & drikke: 

Dejligt hjemmelavet mad fra Cafe72. 

Pølsebod, popkorn, kaffe, te, kage, slushice og fadøl / vand. 
Bode salg:  

Den 21-08-2018 beboerhuset Hjorten kl. 17:00-18:00   

Den 22-08-2018 Cafe72 (kanalens kvt.72) kl. 17:00-18:00   

Den 23-08-2018 beboerhuset Ørnen (svanens kvt.)  kl. 17:00-18:00   

Restsalg den 28-08-2018 cafe72 (kanalens kvt.72) kl. 14:30-16:30   

Bydelsfesten er et samarbejde mellem de seks boligafdelinger i Albertslund Syd. 

Der skal tages forbehold for ændringer i programmet. 

I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses arrangementet. 
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