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1 Generelt 

Nærværende notat omhandler trafikregulering samt adgangsveje for projektet Kagsåparkens 
regnvandsprojekt (KPRP). 
Notatet beskriver adgangsvejene til og fra projektområdet samt den tilhørende trafikregulering, som er 
nødvendig for projektet. 
 
For serviceveje eller information om fremtidig cykelstis forløb henvises der baggrundsdokument C.40 
vedr. Anlægslogistik, veje og stier.   
 
Der henvises til tegning KPRP-P-TV-1200 for inddeling af delområder samt indikation af adgangsveje. 
 
Der er vedlagt to bilag til nærværende dokument, og disse omhandler hhv. trængselsanalyse (bilag 1) 
og trafiktælling (bilag 2).  
 
Tegningsmateriale til myndighedsbehandling 
Følgende tegninger forventes at indgå i myndighedsbehandlingen vedr. trafikregulering og adgangsveje: 
 
 Oversigtsplan (byggepladser og ruter for kørsel mellem byggepladser). 
 Vejplaner 
 Belægningsskema 
 Belægningsplaner 
 Skilte- og afmærkningsplaner 
 Signalplaner 
 Normalprofiler 

2 Primære adgangsveje 

Iht. VVM-tilladelsen vil der for projektet være to primære adgangsveje, som kan benyttes i hele 
projektets anlægsperiode.  
 
De primære adgangsveje skal udføres som alternative, midlertidige adgangsveje ved ny tilslutning til 
Herlev Ringvej samt via stiforbindelse fra Klausdalsbrovej sydpå til Kagså Kollegiet/Langdyssen. 
 
De følgende underafsnit gennemgår etablering mv. for hver af to adgangsveje.  

2.1 Midlertidigt kryds ved Herlev Ringvej 
Der henvises generelt til tegningerne: 

 Rydningsplan (KPRP-P-TV-1510) 
 Vejplan (KPRP-P-TV-7010) 
 Belægningsplan (KPRP-P-TV-7110) 
 Skilte- og afmærkningsplan (KPRP-P-TV-7410) 
 Signalplan (KPRP-P-TV-7510) 
 Kørekurveplan (KPRP-P-TV-8110) 

 
For eksisterende belægninger på Herlev Ringvej tages udgangspunkt i belægningsopbygninger udleveret 
af Letbane-projektet. 
 
Krydset etableres med signalregulering ift. ovenstående tegninger.  
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Svingbanen til arbejdsområdet projekteres, så eksisterende træ på Herlev Ringvej, placeret i skillerabat 
mellem kørebane og fællessti, kan bevares. Svingbanen får dermed en længde på ca. 63 meter. 
 
Der laves ikke separatregulering af den højresvingende trafik mod adgangsvejen. 
Anlægget samordnes ikke mod NØ, da nærmeste anlæg ligger over 650 meter væk fra krydset (ved 
Dynamovej). 
 
Jf. håndbogen ”Vejkryds i Byer” fig. 4.5 og 4.6 bør svingbanen have en decelerationsstrækning på 35 
meter (ved 60 km/t). Derved vil kø strækningen have en længde på ca. 28 meter, svarende til to 
lastvogne (LV). 
 
Tavle for ”Motorkøretøj, traktor og motorredskab forbudt” C22.1 og tilhørende undertavle for 
”Beboerkørsel tilladt” UC20.6 samt ”Arbejdskørsel tilladt” UC20.8 placeres ved indkørsel til byggeplads 
og der forvarsles med tavle for ”Højresving forbudt” C11.1 og tilhørende undertavler UC20.6 samt 
UC20.8 ved svingbanens start. Ydermere opsættes C11.1-tavle og tilhørende undertavler 
UC20.6/UC20.8 lige inden højresvinget til adgangsvejen.  
Eksisterende G14-tavle (diagramorienteringstavle) udskiftes, således at adgangsvejen fremgår. 
 
Adgang til byggepladsen er placeret tæt på tilkørsel til Motorring 3. Der er, til trods for skiltningen, 
risiko for at bilister kan tage fejl af svingbanen mod byggepladsen og svingbanen mod Motorring 3. 
I de tilfælde vil bilisterne, senest ved mødet med hellen ud for svingbanen, søge tilbage til det højre 
ligeud-spor, hvilket kan betyde pludselige opbremsninger for bilisterne i ligeud-sporet. 
Vi er opmærksomme på problemstilling, og denne tages med i overvejelser i udbudsprojektet når man 
også kender Hovedstaden Letbane endelige design.  
 
Den nuværende adgang til nr. 110 flyttes, således at den foregår via adgangsvejen til byggepladsen. 
Derved undgås det, at adgangen er placeret i krydsets opmarchområde. Dog skal der i 
udbudsprojektsfasen pågår en dialog med lodsejer samt dagrenovation vedr. de ændrede 
adgangsforhold. 

2.1.1 Trængselsanalyse på Ring 3 
I VVM-redegørelsen påpeges at Herlev Ringvej generelt er meget belastet, herunder at: ”lokalt er vejen 
specielt belastet i eftermiddagsspidstimen kl. 15-16, når ansatte forlader Herlev Hospital. Der dannes 
lange køer ved signalanlæggene på Herlev Ringvej syd for Herlev Hospital med kødannelser mellem de 
enkelte kryds (Herlev Ringvej/Tornerosevej, Herlev Ringvej/Hjortespringvej og Herlev Ringvej/Herlev 
Hovedgade). Der opstår desuden kødannelser mod Hillerødmotorvejen.” 
 
På baggrund af dataudtræk fra TomTom er der lavet en trængselsanalyse, se bilag 1. 
Hovedkonklusionerne er: 
 Dataudtrækkene fra TomTom for alle hverdage i 2018 i spidstimerne 7-9 og 15-17 viser, at der 

opstår kødannelser i østgående retning fra krydset ved Dynamovej 
 Kødannelserne strækker sig ikke helt tilbage til tilkørslen til M3 – og vurderes derfor heller ikke, at 

påvirke det planlagte nye signalanlæg, der placeres vest for tilkørselsrampen til M3 
 På tilkørselsrampen til M3 opstår der mindre trængsel i myldretiderne, men heller ikke noget som 

vurderes til at skabe kødannelser tilbage på Ring 3 
 

Den nye signalregulering ved adgangsvejen til byggepladsen fra Ring 3 vurderes derfor godt at kunne 
etableres, uden at det vil skabe yderligere problemer med trafikafviklingen på Ring 3 og 
tilkørselsrampen. 
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2.1.2 Punkter til afklaring ift. Hovedstadens Letbane 
Ifm. med projekteringen af adgangsvejen, skal KPRP koordinere med Hovedstadens Letbane, som er i 
færd med at etablere Letbane på Herlev Ringvej.  
 
Rambøll/Novafos har ifm. projektforslagsfasen haft dialog og møder med hhv. Hovedstadens Letbane og 
dennes totalentreprenør CG Jensen.  
Af disse er det blevet oplyst, at grundlaget for den geometriændring som Hovedstadens Letbane 
foretager på Herlev Ringvej samt den kommende signalregulering af Vejdirektoratets ramper til 
Motorring 3, ikke er godkendt førend aflevering af projektforslaget for KPRP.  
 
KPRP er pålagt at planlægge sin adgangsvej fra Herlev Ringvej samt tilhørende signalregulering ift. 
Hovedstadens Letbane projekt.  
 
Der er i projektforslagsfasen for KPRP taget udgangspunkt i det seneste materiale fra 
totalentreprenøren, modtaget den 06-10-2021, men det er pt. ikke muligt at fastslå endelig afgræsning 
til Hovedstadens Letbanes projekt, samt endeligt design, placering og styring af KPRPs signalanlæg.  
Denne del skal afklares i udbudsprojektfasen.  

2.2 Midlertidigt kryds ved Klausdalsbrovej 
Der henvises generelt til tegningerne: 

 Rydningsplan (KPRP-P-TV-1520) 
 Vejplan (KPRP-P-TV-7020) 
 Belægningsplan (KPRP-P-TV-7120) 
 Skilte- og afmærkningsplan (KPRP-P-TV-7420) 
 Signalplan (KPRP-P-TV-7520) 
 Kørekurveplan (KPRP-P-TV-8120) 

 
Krydset etableres med signalregulering ift. ovenstående tegninger.  
 
Krydset projekteres alene for adgang til og fra øst for lastbiler. Det giver den korteste rute mellem de to 
midlertidige kryds og reducerer krydsets udstrækning mest muligt samt giver mindst mulige gener for 
omkringliggende beboelse. 
Den eksisterende helle ombygges for at muliggøre adgang til byggepladsen og der etableres en helle for 
at afskærme cyklister fra svingende byggepladstrafik samt til placering af signalstander. 
Den nuværende dobbeltrettede krydsning for cyklister bevares og den anlægges fodgængerfelt på tværs 
af både Klausdalsbrovej og Spinatvej/adgangsvejen. Dog underlægges fodgængerne og cyklisterne nu 
signalregulering.  
 
Anlægget skal ikke samordnes mod vest, da nærmeste anlæg ligger 750 meter væk fra krydset (ved 
Sennepshaven). 
Anlægget skal ikke samordnes mod øst. Nærmeste anlæg ligger 250 meter mod øst ved tilkørslen til 
Hillerødmotorvejen. Dette anlæg kører sammen med to andre anlæg en form for adaptiv signalstyring, 
og kan derfor ikke lige umiddelbart samordnes med et nyt signalanlæg, uden at dette integreres med 
den samme styring. 

2.2.1 Argumenter for at etablere et signalanlæg 
 Den tunge trafik til og fra adgangsvejen kan ikke svinge samtidig, og derfor bør disse to 

trafikstrømme reguleres separat 
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 Den venstresvingende trafik mod adgangsvejen vil skulle afvente modkørende trafik, før de kan 
foretage svinget. I trafiktætte perioder kan dette medføre længere ventetider, og vil samtidig betyde 
at den vestgående trafik på Klausdalsbrovej ikke kan afvikles. 

 Lastbiler svingende ud fra arbejdsområde har behov for at benytte begge vejbaner for at svinge ud 
til højre på Klausdalsbrovej.  

 Krydsende cyklister (og evt. fodgængere) over Klausdalsbrovej vil lettere og mere sikkert kunne 
krydse over i trafiktætte perioder 

 Hvis adgangsvejen bliver lagt sammen med lokalvejen (Spinatvej) til boligområdet, vil trafikken til og 
fra lokalvejen også nemmere kunne afvikles. 

2.2.2 Krydstælling, Klausdalsbrovej/Spinatvej 
Der er udført krydstælling den 16. september 2021 for krydset Klausdalsbrovej/Spinatvej, se bilag 2. 
Hovedkonklusionerne er: 
 Krydstællingen for en enkelt hverdag i 2021 i spidstimerne 7-9 og 15-17 viser, at der er høj 

trafikintensitet på Klausdalsbrovej i begge retninger i begge myldretider. 
 Om morgenen kører der cirka 20% mere trafik i vestgående retning end i østgående retning, mens 

der om eftermiddagen kører cirka 25% mere i østgående retning end i vestgående retning 
 Der er en betydelig mængde krydsende cyklister over Klausdalsbrovej i begge myldretider, men 

meget få fodgængere 
 Der ses en meget begrænset mængde biltrafik mod Spinatvej om morgenen, mens den om 

eftermiddagen øges fra begge retninger på Klausdalsbrovej. 
 Fra Spinatvej er den største trafikstrøm højresvinget ud om morgenen, mens den om eftermiddagen 

er reduceret, og mere ligeligt fordelt mellem venstre og højresvinget ud. 
 Der blev under besigtigelsen observeret kødannelser i østgående retning tilbage til krydset i 

morgenmyldretiden, som blev skabt oppe fra VD’s rampeanlæg ved Hillerødmotorvejen, hvor 
frakørselsrampen fra motorvejen er opprioriteret i forhold til trafikken på Klausdalsbrovej. 

 Der blev ikke observeret nogle trængselsproblemer om eftermiddagen, eller i modsat retning på 
Klausdalsbrovej i de to myldretider. 
 

Den nye signalregulering ved krydset vurderes derfor godt at kunne etableres, uden at det vil skabe 
yderligere problemer med trafikafviklingen på Klausdalsbrovej, baseret på trafiktallene fra 
krydstællingen 

3 Sekundære adgangsveje 

Ved etablering og afvikling af de primære adgangsveje (beskrevet i afsnit 2), kan der (jf. VVM-tilladelse 
pkt. 1.20) anvendes villaveje som sekundære adgangsveje. 
 
VVM-redegørelsen (afsnit 13.3.1) anviser følgende adgangsveje: 
Delområde 1: 

1. Langdyssen (Herlev Ringvej, Borgmester Ib Juuls Vej, Langdyssen, Kagsåvej) 
2. Kagsåvej øst (Gladsaxe Ringvej/Batterivej, Præstebrovej, Byværnsvej, Kagsåvej) 

Delområde 2: 
3. Hyldemorsvej (Herlev Ringvej/Tornerosevej, Hyldemorsvej 

Delområde 3: 
4. Elverhøjen/Ederlandsvej (Herlev Hovedgade/Elverhøjen, Ederlandsvej) 
5. Klintekongevej (Herlev Hovedgade/Elverhøjen, Klintekongevej) 
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3.1 Vurdering af sekundære adgangsveje 
Nedenstående vurderinger er baseret på kørekurver foretaget for hhv. lastvogne (LV) og sættevogntog 
(SVT).  
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1A Langdyssen Ja Ja ja Ja Langdyssen er ensrettet i retning fra 
Borgmester Ib Juuls Vej mod 
Kagsåvej. 
SVT vil skulle foretage højresving fra 
ligeudbanen på Borgmester Ib Juuls 
Vej. 

1A Kagsåvej øst (Ja) Nej Ja Ja Frihøjde under Motorring 3: 3,9 m 
90°-svinget på Kagsåvej vil generelt 
medføre overskridelse af dobbelt 
spærrelinje. 
Højresving fra Præstebrovej mod 
Byværnsvej er vanskeligt for SVT. Kan 
vurderes nærmere ved opmåling. 
Højresving fra Præstebrovej mod 
Batterivej vurderes ikke mulig for SVT. 

2 Hyldemorsvej Ja (Ja) Ja Ja Venstresving fra Tornerosevej mod 
Hyldemorsvej samt højresving fra 
Hyldemorsvej mod Tornerosevej er 
vanskeligt for SVT.  

3 Elverhøjen/Ederlandsvej (Ja) (Ja) Ja Ja Højresving fra Elverhøjen mod 
Ederlandsvej er vanskeligt for både LV 
og SVT.  

3 Klintekongevej Ja (Ja) Ja Ja Højresving fra Elverhøjen mod 
Ederlandsvej er vanskeligt for SVT. 

(Ja): Skal undersøges nærmere efter opmåling 

3.1.1 Delområde 1 
For den primære del af delområdet er der for projektet to mulige adgangsveje:  
Via Langdyssen og via Kagsåvej øst. 
 
Langdyssen er dog ensrettet (i retning fra Borgmester Ib Juuls Vej mod Kagsåvej). 
Kagsåvej øst er begrænset af en frihøjde under Motorring 3 på 3,9 m.  
 
Begge dele giver underfordringer, og det anbefales derfor at benyttes Klausdalsbrovej som adgangsvej.   

3.1.2 Delområde 2 
For delområdet er der kun anvist en mulig adgangsvej; Hyldemorsvej. 
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3.1.3 Delområde 3 
For delområdet er der anvist to mulige adgangsveje: Via Elverhøjen/Ederlandsvej og via Klintekongevej. 
De to adgangsveje sidestilles. 

3.2 Vurdering af arealbehov i kryds til de sekundære veje 

3.2.1 Herlev Ringvej/Tornerosevej 

 
Både for LV og for SVT vil svingmanøvre kunne ske til og fra alle de viste retninger. 

3.2.2 Herlev Hovedgade/Elverhøjen 

 
Både for LV og for SVT vil svingmanøvre kunne ske til og fra alle de viste retninger. 
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3.3 Opsummering 
Det anbefales, at nedenstående veje benyttes som sekundære veje ifm. etablering af de primære 
midlertidige adgangsveje og byggepladsforhold for projektet.  
 
 Delområde 1: 

Klausdalsbrovej 
Delområde 2: 
Hyldemorsvej 

Delområde 3: 
Elverhøjen/ 
Ederlandsvej 

Delområde 3: 
Klintekongevej 

LV Ja Ja (Ja) (Ja) 
SVT Ja (Ja) (Ja) (Ja) 

(Ja): Skal undersøges nærmere efter opmåling 
 

4 Kagsåvej 

Den kommende bassinledning krydser Kagsåvej imellem Bas8 og Bas9. Derudover skal der anlægges en 
stikledning fra Bas8b til Bas9 og en regnvandsledning som anlægges parallelt med Kagsåvej. 
Ledningsanlæggene skal anlægges ved opgravning. Ledningerne er indikeret på nedenstående udklip fra 
ledningsplanen.  
 

 
Figur 1 - Udklip fra ledningsplanen KPRP-P-TF-2100 
 
Dermed bliver det i anlægningsfasen nødvendigt at inddrage dele af Kagsåvej som arbejdsareal. 
Arbejderne er tiltænkt udført i to faser. 
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Fase 1, spærring af Kagsåvej: 
Det bliver nødvendigt at spærre hele Kagsåvej, når brøndene Bas8B og KADR1800 skal sættes, og når 
der skal udføres tilslutninger til brøndene, fordi arbejderne ikke efterlader frirum nok til at opretholde et 
kørebaneareal. Dog vil det være muligt for fodgængere og cyklister at passere på den nordlige side af 
Kagsåvej, muligvis på en fællessti.  
For at udnytte spærringen mest muligt, etableres ledningsstrækket Bas9 til Bas8 samtidig med 
lukningen. Fodgængere og cyklister ledes kortvarig ind i parken nord om Bas8.  
 
Spærring forventes at skulle være opretholdt i 1-2 uger.  
 
Fase 2, indsnævring af Kagsåvej: 
Efter spærringen anlægges bassinledningen fra Bas8b til Bas9 samt den parallelt liggende 
regnvandsledning. Det vil i denne fase være nødvendigt at inddrage den sydlige side at Kagsåvejen som 
arbejdsareal. Det vil dog være muligt at oprette et kørebanespor i den nordlige side samt fodgængere 
og cyklister. Der skiltes med prioriteret kørsel eller midlertidig signalregulering for billisterne.  
 
Den endelige trafikafvikling skal afstemmes med kommunen.  
 
Faserne ifm. anlægsarbejderne er anvist på tegningerne KPRP-P-TX-0751 og KPRP-P-TX-0752. 

5 Stibro (Ederlandsvej / Juni Alle) 

I henhold til VVM-redegørelsens afsnit 13.3.2, skal stiforbindelse mellem Ederlandsvej i Herlev 
kommune til Juni Alle i Gladsaxe Kommune i anlægsfasen forsat kunne fungere som den primære 
stiforbindelse imellem de kommuner.  
 
Ifm. etableringen af afstivning til den kommende pumpestation lige syd for stibroen, vil det være 
nødvendigt at omlægge stiforløbet mod nord, ind i selve parken, da det kræver plads samt udgravning 
af planum til et vist niveau før anlæggelse af afstivningen. For uddybning se baggrundsdokumentet C.15 
vedr. Indfatningsvæg ved pumpestation. 
 
Placering af den omlagte cykelsti er vist på KPRP-P-TX-0701, KPRP-P-TX-0702 og KPRP-P-TX-0703.  
 
Heraf ses det, at omlægningen mod nord og løber hen over det eksisterende trace for åen lige nord for 
Ederlandsvej. Denne del er åen er rørlagt, og røret er muligvis beskyttet af en betonkonstruktion. Dette 
skal undersøges nærmere.  
 
Det kan dog ikke undgås, at forbindelsen spærres helt i en periode. Det vil ske ved anlæggelse af 
Bas14c, FAL_BR1 samt tilhørende ledninger imellem brøndene og pumpestationen. Den østligste ende af 
Ederlandsvej (mod parken) vil skulle spærres for at sikre entreprenøren et tilstrækkeligt arbejdsområde 
til at kunne udføre arbejderne.  
 
Det vil påvirke entreprenørens logistik at holde cykelstiforbindelse åben i anlæggelsesperioden. Det vil 
være nødvendigt med en midlertidig trafikregulering eller lignende til at styre trafikken, da der vil være 
krydsende cyklister igennem arbejdsområdet. Dette skal undersøges nærmere i udbudsprojektfasen.  
 
Alternativt skal det undersøges hvor vidt det er muligt at etablere en gennemgang for 
byggepladstrafikken eller cyklisterne på anden vis, da kommunerne har oplyst at man ikke kan 
acceptere at forbindelsen lukkes i den periode, hvor der arbejdes i og omkring delområde 3. Dette ville 
være en periode på ca. 2 år.  
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En alternativløsning, skal tage hensyn byggepladstrafikken, samt cyklister, fodgængere, gangbesværet 
og kørestolsbrugere.  
 
Opbygningen af den midlertidige cykelsti vil være som angivet på KPRP-P-TV-8811. 

6 Omlægning af den regionale stirute i Kagsåparken 

Den regionale stirute nr. 62 Hareskovby-Valbyparken løber i Kagsåparken og forbinder Klausdalsbrovej 
med Herlev Hovedgade ved krydset med Klokkedybet/Rytmevej, hvor den tilsluttes den regionale sti nr. 
55, som fortsætter ned ad Menuetvej mod syd. 
Gennemførelse af regnvandsprojektet i Kagsåparken forudsætter, at stiruten lukkes for al færdsel, 
hvorfor det er nødvendigt at lede cyklister ad en alternativ rute i anlægsfasen, som forventes at foregå i 
perioden år 2023-2027. Cykelstien igennem parken har en samlet længde på ca. 2,9 km.  
 
Nedenstående oversigtskort illustrerer stirute nr. 62 og de øvrige regionale stiruter i Gladsaxe Kommune 
og Herlev Kommune, som forløber i nærheden af Kagsåparken. Oversigtskortet indeholder også forslag 
til alternative linjeføring for stirute nr. 62.  
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Figur 2 Oversigtskort over stirute nr. 62 og de øvrige regionale stier i nærheden af Kagsåparken. Stirute 
nr. 62 er markeret med rød på oversigtskortet. 
 
Oversigtskortet indeholder desuden 3 alternative linjeføringer til stirute 62. Disse alternative ruter er 
beskrevet i det følgende. Den valgte rute anbefales at skiltes med rutevejvisningstavler og relevante 
kort hos Vejdirektoratet opdateres med rutens valgte forløb. I forbindelse med omlægning af stiruten 
bør der opsættes kampagner tavler, som anbefales at bevares i en periode i anlægsfasen. 
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6.1 Alternativ rute via HF Nyvang  
Den korteste alternative rute til stirute 62 er ca. 4,1 km lang og forløber via haveforeningen Nyvang, 
hvis indkørsel ligger ca. 65 m vest for den eksisterendes stirutes begyndelse ved Klausdalsbrovej. Ruten 
fortsætter herefter via Langdyssen til krydset Borgmester IB Juuls Vej/Herlev Ringvej/Tornerosevej. 
Herefter forløber ruten ad Ederlandsvej til stibroen over Hillerødmotorvejen til Juli Allé.  
Fra Ederlandsvej fortsætter ruten af mindre befærdede boligveje mod syd til Klokkedybden gennem en 
viadukt under Hillerødmotorvejen. Se den blå rute på oversigtskortet ovenover. 
 

  
Figur 3 Billedet til venstre er indkørslen til HF Nyvang fra Klausdalsbrovej. Billedet til højre er 
stipassagen mellem HF Nyvang og Langdyssen. 
 
Vejnettet i HF Nyvang er tilsluttet Klausdalsbrovej i en overkørsel, som kan lukkes med en grind. HF 
Nyvang og Langdyssen er forbundet gennem en stipassage med en oplåselig grind. Vejnettet i HF 
Nyvang er uden vejbelysning, mens vintervedligehold vurderes at være minimal. Derfor vurderes ruten 
at være uegnet til offentlige adgang for cyklister og fodgængere. 
 
Rutens relativ korte længde og tætte placering ift. den eksisterende stirute i Kagsåparken er de primære 
fordele ved denne linjeføring.  

6.2 Alternativ rute via super-cykelstien Farumruten 
I dette alternativ kan stiruten omlægges ad den eksisterende super cykelstirute Farumruten1, som løber 
langs med Hillerødmotorvejen og krydser Klausdalsbrovej ca. 310 m øst for stirute nr. 62 kryds med 
Klausdalsbrovej. Ruten er vist med gul farve på oversigtskortet. 
 

  
Figur 4 Billedet til venstre er fra krydset Klausdalsbrovej/supercykelstien Farumruten. Billedet til højre 
er fra krydset Batterivej/Gladsaxe Ringvej. 
 
Denne rute er ca. 4,6 km lang, hvoraf den første kilometer er ad supercykelstiruten. Herefter løber 
stuen ad Batterivej frem til Gladsaxe Ringvej, hvor fra kan stitrafikanterne færdes langs med ringvejen 
frem til signalkrydset Borgmester IB Juuls Vej/Herlev Ringvej/Tornerosevej. Den resterende rute fra 
dette kryds frem til Juli Allé og Klokkedybet fælles med alternativ et. 
 

 
1 https://supercykelstier.dk/kort-over-supercykelstier/ 
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Denne rute er ca. 500 m længere end alternativ 1. Grundet anlægsarbejder i forbindelse med etablering 
af letbane, kan stitrafikanter opleve Gladsaxe Ringvej og Herlev Ringvej, som utrygge. 
Derimod kan stitrafikanterne færdes på en sti i eget trace i ca. 1 kilometer, svarende til ca. ¼ del af 
rutens samlede længde. Herefter kan stitrafikanterne færdes ca. 950 m langs med ringvejen, hvor 
cykelstien forventes ifølge supercykelstisekretariatet at blive opgraderet til en supercykelsti. 
Retningsændringer på denne rute er relativ mindre jævnført med alternativ 1. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående fordele og ulemper kan denne rute anbefales, som alternativ stirute i 
anlægsfasen. 

6.3 Alternativ rute via Hjortespringvej 
Det sidste alternativ, som er markeret med mørkegrå farve på oversigtskortet, er at lede 
stitrafikanterne ad Klausdalsbrovej og Sennephaven til Hjortespringvej og videre til signalkrydset 
Hjortespringvej/Herlev Ringvej/Tornerosevej. Stitrafikanterne kan herefter fortsætte ad Ederlandsvej.  
Denne rute er ca. 5 km lang, hvoraf ca. 2,2 km ligger på Hjortespringvej, som er med cykelsti langs 
vejen. En stor fordel ved denne rute er, at stitrafikanterne ikke behøver at foretage flere 
retningsændringer.  
På baggrund af ovenstående vurderes denne rute at være egnet som alternativ rute til stirute 62 
nuværende placering i Kagsåparken. 
 

  
Figur 5 Billedet til venstre viser Sennephaven. Billedet til højre er fra Hjortespringvej. 
 

7 Forudsætninger 

For nærværende notat samt tilhørende tegninger og bilag er der gjort følgende forudsætninger:  
 

- At der er taget udgangs i CG Jensens / Letbanens projektet modtaget den 06-10-2021 
- At CG Jensen / Letbanen er færdige med anlæggelsen af vejgeometrien inden KPRP opstarter i 

marken i oktober 2023.  
- At Letbanen ikke hindre eller spærre for anlæggelse og brugen af adgangsvejen fra Herlev 

Ringvej. 
- At kommunerne ikke kommer med fleres ændringer / krav til trafik-, signal og skilte planer 
- At der skal signalreguleres ved VDs rampekryds på Herlev Ringvej 
- At projektet kan holdes uden for skel til Herlev Ringvej 110, og at ændring af adgangsforhold til 

lodsejeren kan accepteres.  
- At den rørlagte del af åen nord for Ederlandsvej kan holde til anlæggelse af den omlagte 

cykelsti.  
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8 Undersøgelser i forbindelse med udbudsprojektet 

I forbindelse med udbudsprojekt skal følgende undersøges yderligere: 
- Supplerende indmåling af områderne for adgangsveje ved hhv. Klausdalsbrovej og Herlev 

Ringvej for præcise kørekurver for hhv. lastvogne (LV) og sættevogne (SVT), samt vurdering af 
ind- og udkørsel forholdende omkring matriklen Herlev Ringvej 110 herunder dagrenovation.  

- Supplerende indmålinger og vurderinger af områderne for sekundære veje. 
- Prøvegravninger/borekerner i eksisterende cykelsti i parken samt ved Klausdalsbrovej for 

fastlæggelse af lagtykkelser ift. vurdering af bæreevne, mængder i tilbudsliste og anlæggelse af 
midlertidig kørevej.  

- Prøvegravning ved åen lige nord for Ederlandsvej for at fastslå om den rørlagte del er beskyttet 
af beton eller ej.  

- Endeligt projekt fra Hovedstadens Letbane skal efterspørges.  
- Det skal undersøges en for midlertidig signalregulering eller alternativ løsning for 

byggepladstrafik og cyklisterne ved Ederlandsvej. 
- Er der særlige krav til samlinger i asfalt el.lign.? 
- Adgangsvejen ved Klausdalsbrovej bør lægges sammen med adgangsvejen til 

boligområdet/haveforeningen. Ejerforhold skal afklares. Hvis dette bliver tilfældet, skal man 
afklare om man skal tillade venstresving af den normale trafik fra adgangsvejen. Dette er 
afgørende for, hvordan signalreguleringen skal designes. 

  




