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Vi har i Valby Lokaludvalgs udvalg for By og Trafik været på besøg 

hos Ålholm Skoles Trafikgruppe, der på vegne af skolebestyrelsen har 

lavet en grundig og velunderbygget undersøgelse at de forhold, der 

opleves som farlige og usikre i forhold til børnene i de forskelige 

underområder af skoledistriktet. På mødet havde vi lejlighed til at se 

på forholdene i området ved skoletids begyndelse og drøfte 

trafikgruppens løsningsforslag. På mødet deltog også en repræsentant 

for Trafik- og Miljøforvaltningen.  

Vi vil gerne udtrykke vores støtte til Ålholms Skoles ønske om at 

skabe mere sikre skoleveje, herunder at der bliver afsat resurser til en 

samlet analyse af, hvilke tiltag, der giver den bedste løsning. Heri bør 

indgå spørgsmålet om en mulig fodgængerovergang på Valby 

Langgade ved Vibeholmen på det sted, hvor bakken topper, så der er 

udsyn til begge sider, spørgsmålet om en krydsningsmulighed på 

Skellet ved Vibeholmen, og spørgsmålet om mulig lysregulering af 

krydset Skellet-Valby Langgade.  

Der er dog en række mindre tiltag, som umiddelbart kan gennemføres, 

og som Valby Lokaludvalg opfordrer til, at man iværksætter uden at 

afvente en større udredning 

 Standsningsforbud på viadukten over Ring-S-banen på Valby Langgade, 

idet vejen her snævrer ind og de parkerede biler tager udsynet for 

bløde trafikanter, der krydser Valby Langgade ved Vibeholmen 

 En flytning af reklamesøjlen ved krydset Skellet-Valby Langgade, da den 

tager udsynet 

 Indkørselforbud på Vibeholmen bortset fra beboerkørsel i tidsrummet 

7.30-8.30 mod at der etableres afsætningspladser på Valby Langgade 

og/eller Skellet i samme tidsrum. 

 En ændring af signalet i lyskrydset Valby Langgade – Ålholmvej – 

Vigerslevvej, så der ikke er grønt lys for fodgængere på Ålholmvej 

samtidig med at der køres frem på Ring 2 fra syd.  

Til uddybning af sidste punkt: Vi anerkender virkningen af, at der nu 

kun er en vejbane fra Vigerslevvej mod Ålholmvej, men der er stadig 

et stort antal farlige situationer på stedet. Vi foreslår, at gående i dette 

fodgængerfelt har grønt samtidig med, at der er grønt fra Valby 

Langgade vestfra. Det vil betyde, at der skal blive rødt på Valby 

Langgade østfra på samme tidspunkt både mod Valby Langgade og 

Ålholmvej. Det vil give en anelse mindre kapacitet fra Valby 
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Langgade mod Ålholmvej, men til gengæld en anelse mere på Ring 2 

nordgående, da bilister her ikke længere skal holde for fodgængere. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Fjeldsøe 

Formand Valby Lokaludvalg 

 

 

 

 


