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Brøndby kommune har anmodet om input til Trafikhandlingsplan for 2019. 
Vesterled grundejerforening har nedenstående input til planen. 

Busser. 

Der er på nuværende tidspunkt en meget dårlig busdækning af Vesterled, og bussen er 

sjældent en realistisk mulighed, hvis man skal på arbejde om morgenen eller hjem om 

eftermiddagen. Vi så derfor gerne en forbedret busdækning i Vesterled, så der var bedre 

mulighed for at benytte bus til og fra Glostrup station uden en lang og tidskrævende omvej. 

Cyklister. 

Vi hilser det velkomment, at der vil være fokus på cyklister i planperioden. Ud over de 4 

nævnte fokusområder, vil vi opfordre til at, at der kommer et yderligere fokusområde. 

Da der er mange store anlægsarbejder både på Sdr. Ringvej og i Brøndby Strand, ser vi gerne 

at Brøndby Kommune sikrer fremkommeligheden for cyklister ved disse arbejder. Som cyklist 

opleves ofte spærrede cykelstier, når der arbejdes på eller nær ved vejene, og cyklister 

henvises til at køre på en i forvejen indsnævret kørebane. 

Vi skal derfor foreslå, at der i forbindelse med anlægsarbejder stilles krav om sikker passage 

for cyklister, samt at der føres et intensivt tilsyn med at kravene overholdes. 

Biltrafik. 

Allerede på nuværende tidspunkt er der store problemer med afviklingen af biltrafikken 

omkring Vesterled, Ringvejen er proppet med biler i myldretiderne og det samme er Park Alle. 

Myldretiden strækker sig over længere og længere tidsrum, og der er planer om massive 

byggerier i både Brøndby og Glostrup i og omkring Vesterled. Alle de nye bebyggelser vil 

medføre en voldsom forøgelse af biltrafikken, uden at der er konkrete planer for afvikling af 

trafikken. Vi frygter derfor, at biler i stigende grad vil benytte andre veje i bl.a. villakvarterer for 

et komme frem. 
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(Høringssvar sendt elektronisk via kommunes hjemmeside d.d.). 


