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Opsamling på borgernes input til Tvedvangen 

Strækning Hvordan opleves 
Tvedvangen? 

Hvad er det vigtigst at 
prioritere? 

Forslag til tiltag? 

Nordlig 
del 

 Der køres for 
stærkt. 

 Mangler cykelsti 

 Urolig trafik 

 Høje hastigheder 

 Parkerede biler 

 Accelererende 
trafik 

 Meget utryg 

 Høj hastighed 
(Langt over 50 
km/t)  

 Meget utryg på 
nordlig 
strækning 

 Heftig 
acceleration 

 Støj fra køretøjer 
af alle slags 

 Cyklister på 
fortovet 

 Natteræs 

 Høj hastighed 

 Cyklister cykler 
2 ved siden af 
hinanden 

 Cyklister og 
løbehjul på 
fortov 

 Bilister vil nå det 
grønne lys i 
kryds ved 
Grønsvinget 

 Cyklister 
kommer fra 
Tværskiftet 

 Farligt for børn 
som skal cykle 
udenom 
parkerede biler 

 Skiltning på 
Tvedvangen 

 Problem at 

 Lavere hastigheder 

 Bedre forhold for cyklister 

 Mindske hastighed 

 Skabe rolig trafik 

 Regulering af trafik ved at 
begrænse gennemgående 
trafik 

 Få hurtigst muligt data fra 
fartmålerne, så I kan se 
hvor mange der kører 
virkeligt stærkt, især aften 
og nat 

 Nedsæt hastigheden 

 Hastigheden skal ned 

 Hastighed ned på 40 km/t 

 Sikring af 
fodgængerovergangen 
Grønsvinget/Tvedvangen 

 For høj hastighed 

 Manglede cykelsti 

 Prioriterer bløde 
trafikanter 

 Bedre vejbelysning 

 Stærekasser og farttavler 

 40 km/t på hele 
Tvedvangen 

 Sæt gang i 
fartregisteringen på 
fartmålerne, så det kan ses 
at folk køre sygt stærkt 

 Fartnedsættelse 

 Rødhvileanlæg med hævet 
flade ved Grønsvinget 

 Prioriterer lav hastighed 
Få sænket hastigheden 
hurtigst muligt 

 Cirkelbump 

 Fuldt optrukken linje 
til lille ”cykelsti” 

 Rødhvileanlæg 

 Blåt cykelfelt 

 Parkeringsbåse 

 Cykelsti 

 Hævet flade fjernes 
og lyskryds 
reetableres ved 
Herlev Privatskole 

 Kryds ved Gl. 
Klausdalsbrovej 
gøres til lysreguleret 
kryds 

 2 sæt Stærekasser i 
begge retninger 

 Bump er en 
nødvendighed for at 
få sænket farten 

 Bedre cykelstier på 
Tvedvangen 

 Stort bump ved 
Tvedvangen/Grønsv
inget 

 Rødhvileanlæg ved 
Grønsvinget 

 Cirkel bump 

 Reetablering af 
lyskryds ved Gl. 
Klausdalsbrovej 

 Bump er en 
nødvendighed 

 Rødhvileanlæg, rødt 
lys ved aften/nat 

 Flere cirkel bump 

 Lyskryds rødhvile 

 Flere bump 

 Automatisk 
hastighedskontrol 

 2-3 stk. bump er 
nødvendig 

 Rødhvileanlæg og 
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voksne cykler 
med børn bag sig 

 Dårlige 
oversigtsforhold 
ved 
fodgængerfeltet 
ved Grønsvinget 

 Høj hastighed 
om aftenen 

 Parkering på 
fortov er 
generende for 
fodgængere 

 Folk køre 
voldsomt stærkt 

 Mange 
accelerationer 
som larmer 

 Tvedvangen 
opleves utryg og 
støjende, alt for 
høj hastighed 

 Særligt om 
natten 
accelereres der 
fra Gl. 
Klausdalsbrovej 
og Grønsvinget 
mod syd 
 

hævet flade ved 
Grønsvinget 

 Rødhvileanlæg med 
hævet flade 
(Grønsvinget) 

 2 bump nord for 
Grønsvinget 

 Rødhvileanlæg i 
Grønsvinget 

 Cykelsti i nord 

 Cykelsti  

 Parkering forbudt 
mellem kl 7-9 

 Permanet fartkontrol 
i nordlig ende 

 Etabler cykelsti på 
Højergårdsvej og 
Sønderhavevej, for at 
flytte cyklister væk 
fra Tvedvangen 

 Cykelsti i begge 
retninger, eller 
dobbeltrettet cykelsti 
i den ene side af 
Tvedvangen 

 Rødhvileanlæg ved 
Grønsvinget 

 Indsnævring som på 
Gl. Klausdalsbrovej 

 Voldsomme bump 
som ikke kan køres 
stærkt over 

 Lav cykelsti på 
sideveje så cyklister 
kommer væk fra 
Tvedvangen 

 Fast fartkontrol med 
bøder 

 Cirkelbump mellem 
Tofteled og 
Tværskiftet 

 Hævet flade ved 
Bøgebakken/Tvedva
ngen 

 Påbudt 40 km/t 
hastighedszone for 
hele Tvedvangen 

 Cirkelbump mellem 
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Dalbugten og Gl. 
Klausdalsbrovej 
 

Midten  Der køres 
generelt for 
stærkt  

 Kørsel på 
cykelsti ved 
Netto 

 Børn har svært 
ved at komme 
fra 
Sønderhavevej til 
cykelsti med 
forbindelse til 
Skøjtehallen 
 

 Fjern gående skolebørn fra 
cykelsti, det er utrygt og 
farligt for cyklister 

 Nedsæt hastigheden 

 Nedsæt hastighed til 40 
km/t for hele Tvedvangen 

 Forbind cykelsti på sydlig 
side af Ettehavevej med 
Sønderhavevej 

 Ændre til 40 km/t zone for 
hele Tvedvangen 
 

 

 Kys og kør 

 Blåt cykelfelt 

 Cykelbomme  
ved kryds, mellem 
fortov og cykelsti 

 Hævet 
rødhvileanlæg (ved 
grønsvinget) 

 Stier ud mod 
Tvedvangen spærres 
med bomme 

 Sti fra Skøjtehallen til 
Ettehavevej mangler 
lys om natten 

 Kys og kør 

 Indsnævre vej så 
afsætning af 
skolebørn er umuligt 

 Rødhvile anlæg ved 
Borgerdiget 

 ”Drop off” ved 
Lindehøjskolen 
(afsætningsplads 
uden parkering) 

 Et bump syd for 
Grønsvinget 

 Rødhvileanlæg ved 
Borgerdiget 

 Kys og goodbye ved 
Lindehøjskolen 

 Indsnævring som på 
Gl. Klausdalsbrovej 
ved svømmehal, så 
der kun kan komme 
én bus igennem 
adgangen 

 

Sydlig del  Hurtig trafik 

 Svært at komme 
fra Vindebyvej 
op ad 
Tvedvangen på 
cykel 

 Bilister kører 

 Nedsæt hastigheden 
 

 Pudebump ændres til 
fortov til fortov 
bump 

 Pudebump skal 
tilrettes til hele bump 

 Tilrette pudebump, 
eventuelt at trække 
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mellem 
pudebump, kan 
være farligt når 
man kommer fra 
sidevej og der er 
biler midt på 
vejen. 

 Pudebump ved 
Tvedvangen 144 
er livsfarligt. Når 
man køre nordpå 
kommer biler 
sydpå midt ude 
på vejen 
 

 

pudebump sammen 

 Tilrette pudebump 

 Automatisk 
fartkontrol 
 

 


