Anvendelse af plastbump på offentlige veje i danske kommuner:
Københavns Kommune:
På de offentlige veje i Kbh, anvender vi alene de præfabrikerede bump midlertidigt, indtil
anlægsmidlerne er frigivet.
På de private fællesveje godkender vi grundejerne anvender præfabrikerede bump i deres
fartdæmpende projekter (da disse jo er godkendt af VD som permanente foranstaltninger). MEN vi
advarer grundejerne om anvendelse af bumpene, og henviser til vores vurdering om;
-At der kan være støjgener for tilstødende grundejere
-at cyklister oplever større gener ved kørsel over bumpene
- at de skal være opmærksomme på friktionen på bumpene især ift cyklister, knallerter,
motorcyklister
- at der kan være ulemper ift sne- og glatførebekæmpelse
- at bumpenes forankring kan kræve særlig vedligeholdelse, især på makadamveje, som de fleste
private fællesveje i Kbh er bygget op som.
Roskilde Kommune:
Vi har ikke plastikbump på de offentlige veje. På et privat område til en handelsskole blev bumpene
for nogle år siden lagt ud. Der gik dog ikke mere end en vinter, så var de kørt i stykker at
vinterplovene, så jeg kan absolut ikke anbefale dem. Prisforkellene mellem et asfaltbump og så
plastikbumpene står ikke mål med hinanden set i relation til holdbarheden på en vejstrækning, hvor
der også kører sneplove.
Vordingborg Kommune:
I Vordingborg har vi kun plastikbump på to offentlige veje. Den ene er en stamvej til et
sommerhusområde, som er ca. 1 km. Her er der anlagt 5-6 bump til 30 km/t. Bumpene blev anlagt i
2015 efter opfordring fra grundejerforeningen og de betale for arbejdet. Men allerede nu har de
henvendt sig igen med henblik på at få bumpene fjernet igen. Vi er ikke i tvivl om, at bumpene
virker og der har ikke været udfordringer i forhold til driften, men trafikanterne er absolut ikke
glade for dem.
På den anden vej er der kun anvendt et enkelt bump ved et fodgængerfelt ved en skole. Her har vi
hverken fået klager eller oplevet udfordringer med driften.

Tårnby Kommune:
Anvender ikke plastbump på offentlige veje.

