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FODGÆNGER OG CYKLISTKRYDSNINGEN PÅ HØRSHOLM KONGEVEJ SKAL GØRES SIKRERE 
 
I samarbejde med Rudersdal Kommune, ombygger vi fodgænger- og cyklistkrydsningen på Hørsholm 
Kongevej ved frakørsel <10> så den bliver mere sikker. 
 
Af hensyn til både skolebørn og trafikken, er arbejdet derfor planlagt udført i de første tre uger af skolernes 
sommerferie fra den 26. juni til den 14. juli. 
 
PROJEKTET 
 
Arbejdet omfatter et bump og en hævet flade:  
 
x bumpet etableres på selve rampen op mod rundkørslen fra Helsingørmotorvejen, ved frakørsel <10> 

Hørsholm S for at reducere hastigheden ind i rundkørslen 
 
x den hævede flade etableres på Hørsholm Kongevej, på samme sted, hvor den eksisterende fodgænger- 

og cyklistkrydsning ligger i dag. Foruden at få hastigheden ned, er formålet at gøre krydsningen mere 
synlig og dermed øge bilisternes opmærksomhed i forhold til fodgængerne og cyklisterne. Vær 
opmærksom på, at efter ombygningen har man som cyklist vigepligt for bilerne. Når der er meget trafik, 
kan man i stedet stå af cyklen og trække over i fodgængerfeltet 
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SÅDAN PÅVIRKER ARBEJDET TRAFIKKEN OG BEBOERNE I OMRÅDET 
 
Weekenden 01 – 02 juli 
For at kunne udføre de trafikkritiske dele af arbejdet, spærres Hørsholm Kongevej i weekenden 01 - 02 juli 
fra lørdag kl. 07.00 til søndag kl. 22.00 for trafik på strækningen op mod rundkørslen. I weekenden 
ombygges midterhellen og den hævede flade etableres. Spærringen gælder alle trafikanter med undtagelse 
af cyklister og fodgængere.  
 
Lørdag fra kl. 07.00 – 22.00 og søndag i samme tidsrum, vil der derfor i perioder forekomme støj fra 
arbejdet. 
 
 
Desuden vil frakørslen fra motorvejen i samme weekend blive lukket, for at kunne udføre bumpet på 
motorvejsrampen.  
 
Resten af rundkørslen og tilkørslen til motorvejen vil ikke blive berørt af arbejdet. Der vil være skiltet 
omkørsel i området den pågældende weekend. 

 

 
 
Resten af perioden 
I resten af arbejdsperioden er strækningen åben, men hold øje med skiltningen og hastigheden.  
 
 
Vi skal beklage de gener som arbejdet medfører. 
 
I kan følge med i den generelle trafiksituation på www.trafikinfo.dk. 
  
Yderligere oplysninger 
Fagprojektleder Jan Aagaard, Vejdirektoratet, tlf.: 2248 2941 
Entrepriseleder Jeanett Kristensen, Vejdirektoratet, tlf. 2272 9118 
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621 
 

https://vejdirektoratet.clients.ubivox.com/x/Oa8v9EksxxugkU2y-zkq1KuHwrLyGMHXsnnS78TcLgSMhBObHqFJ7NeGZJOYJIQCz1xS6CoBYcPil3hZ8LX18jBglFGJ/

