
Ønsker til ændringer i forbindelse med trafikforholdene i det nordlige Herlev 

 Generelt 

o Cykelstier på det stykke af Hækmosen, der går mellem Shell og rundkørslen (A-F) 

o Tilladt for cykler fra rundkørslen til O4 (G-H) 

o Cykelsti i begge sider på stykket mellem rundkørslen og O4 (G-H) 

o Høj prioritering af oplysning af gang- og cykelstier 

o Prioritering af fremkommelighed på fortov på Hækmosen (A-F) 

 Af hensyn til cyklister mod/fra Lyngby/Bagsværd 

o Mulighed for at cykle igennem det lille stykke ved Shell (A-B) 

o Dobbeltrettet cykelsti fra Shell til Åvej 

o For de cyklister, der vælger at benytte tunnelen ved det nye kryds, bør svinget fra op-

/nedkørslen og cykelstien på O4 udjævnes igen (J og K) 

 Af hensyn til cyklister fra/mod Herlev 

o Mulighed for at cykle igennem det lille stykke mellem Skinderskovvej og O4 (D-C) og at 

fodgængere kan gå tørskoet igennem samme sted 

o Dobbeltrettet cykelsti fra dette sted på O4 til det ny kryds (C-I) 

o Fodgængerfelt, hvor man skal krydse Sortemosevej for at komme ned i tunnelen (E) 

o Sikrere forhold for cyklister i rundkørslen (fx et blåmalet felt) 

 Af hensyn til cyklister mod/fra Ballerup 

o Udjævning af svinget mellem nedkørslen og tunnelstien (K) 

o Mulighed for at cykle igennem det lille stykke ved Shell (A-B) 

o Tilladt for cykler fra rundkørslen til O4 (G-H) 

 Af hensyn til buspassagerer 

o Fodgængerfelter også i de to sidste krydsninger af det nye kryds på O4 

o Fortov på den sidste side af stykket mellem rundkørslen og O4 (G-H) 

o Overdækket cykelparkering og mulighed for fastlåsning af cykler 

o Tilladt for cykler fra rundkørslen til O4 (G-H) 

o Bedre (direkte) busforbindelse mod København 

o Ændring af lysreguleringen, så der er tilstrækkelig tid til at krydse O4 som fodgænger 

 Af hensyn til bilister 

o Ændring af trafiksignal i myldretiderne (især i morgenmyldretiden) 

o Fjernelse af indsnævringerne af til- og frakørslerne fra rundkørslen 

 Diverse skiltning 

o Fjernelse af skilt (ved rundkørslen), der viser cyklister mod Lyngby ned til 

Hyldemosen/Hækmosen 

o Det midlertidige skilt, der skulle vise cyklister mod Herlev ned i tunnelen vender forkert (viser 

tilbage mod rundkørslen), og det skal vel erstattes af et mere permanent 



 


