
Liste med foreslåede indsatsområder og projektforslag målrettet de fire trafikale temaer i Strøby Egede.

Indsatsområde Overordnede projektforslag

Trafikregulerende tiltag  Tiltag omkring nye byudviklingsområder (såsom at 
stille krav til gode stiforbindelser til skole og det 
øvrige vejnet)

 Trafikal analyse af veje, hvor der er sket en væsentlig 
trafikstigning, hvor hastigheden opleves høj samt de 
udpegede steder hvor det er utrygt at færdes (se 
bilag B)

 Dialog med politiet om øget hastighedskontrol på 
følgende strækninger:

- Kystvejen

- Stevnsvej

- Lendrumvej

- Strandvejen

- Acacievej

- Hybenrosevej

 Omklassificering af veje, så det er nemmere at afvikle 
trafikken på de lette trafikanters præmisser, hvor 
dette er nødvendigt

Sammenhængende stinet  Prioritering af missing links på stinettet, fx  mangler 
der cykelsti fra Strøby Egede til Magleby

 Nye vej- og stiforbindelser i forbindelse med 
udbygning af nye byområder

 Supplerende stikrydsninger omkring nye 
byudviklingsområder

 Udarbejdelse af en cykelstiplan for hele kommunen 
for at sammenbinde og udbygge eksisterende stinet

Attraktivt vej- og stinet  Cykelstier skal planlægges således, at der er plads til 
christianiacykler og handicapkøretøjer også

 Bedre belysning på Stevnsvej (fra Hybenrosevej til 
Trekronervej) samt skolestier

 Internt i Strøby Egede anbefales det, at trafikken 
primært foregår på de lette trafikanters præmisser

 Udarbejde en designmanual for byrum, for at skabe 
ensartethed og skabe en klar identitet for hele Stevns 
Kommune
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Parkering  Kortlægning af parkeringsbehov med fokus på vigtige 
rejsemål samt udpegning af områder til 
lastbilparkering



Hastighed  Trafikal analyse af veje, hvor der er sket en væsentlig 
trafikstigning, hvor hastigheden opleves høj samt de 
utrygge lokationer udpeget af borgere (se bilag B)

Skolebørn i trafikken  Trafikpolitik på skolerne

 Nationale kampagner ved skolestart

 Sikring af skoleveje frem til Strøbyskolen

Utryghed  Trafikal analyse af følgende utrygge strækninger:

- Strøby Bygade

- Kystvejen

- Stevnsvej

- Hårlevvej

- Skovvejen

Kampagner  Adfærdsregulerende kampagner med særlig fokus på 
hastighed, spiritus og skolebørn
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Tung trafik  Udpegning af rutenet til tung trafik  
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fremkommelighed

 Systematisk gennemgang af bus- og togruter og 
køreplaner med henblik på at forbedre den kollektive 
trafiks fremkommelighed

 Flere busafgange til og fra Køge i morgen- og 
eftermiddagstimerne


