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ProjektProblemstilling:
nr.:

Status:

Opfølgning:

2014-06

Krydsning Risbjergvej og Bjergagervej ved
Brostykkevej

Forlag om at krydset ændres for cyklister med
stopregler på samme måde som på Brostykkevej
og Fjelstedvej/Bredholtvej.
Vi finder, at intet er sket i sagen.

Finn sætter det på
dagsorden igen til
mødet med V&P.

Hvidovre

2015-04

Ændring af T-krydset ved Hvidovrevej – Arnold
Nielsens Boulevard for sydfra kommende,
venstresvingende cyklister.

Forslag: Før grønt for cyklister samt en
venstresvingsbane for cyklister på cykelstien.
Og eventuel cykel-symboler på vejen.
Emnet er nævnt på tidligere møder med V&P.

Finn sætter det på
dagsorden igen til
mødet med V&.

Hvidovre

2016-01

Orientering : Supercykelsti på Park Allé/ Kløverprisvej/ Landlystvej er droppet.
Der er så kun ruten langs Roskildevej.
Der kommer lys på broen over Kalvebod.

Etablering og udformning har fortsat vores
opmærksomhed.

Fortløbende
opmærksomhed

Begge

2016-02

Højresving for rødt ved lyskryds. Vi sender forslag
til de tekniske forvaltninger i begge kommuner
Hvert enkelt kryds prøves af, og der skal være
svingbane på cykelstierne.

Tages med på møde i Hvidovre.
I Brøndby sendes det via Miljørepræsentantskaberne.

Under bearbejdning.

Begge

2016-03

Gamle cykelstativer er brugt ved Dansborghallen.
De er ikke hensigtsmæssige

Kontakt til de pågældende steder har indtil videre
ikke givet resultat..

Finn sætter det på
dagsorden igen til
mødet med V&P

2016-04

Krydsning ved Paris Boulevard / Menelaos
Boulevard og Hvidovrevej. Kan der etableres en
cykelsti i nordlig retning fra Paris Boulevard til
Menelaos Boulevard hen over det lille torv ?

Spørgsmålet tages med på møde med
Vej & Park i 2018.

2016-06

Vi er opmærksomme på uhensigtsmæssig
bilparkering på Brostykkevej (østlig ende).
Parkering er i strid med færdselsloven.

Biler, som parkerer med 2 hjul på cykelstien,
udgør en gene og fare for cyklisterne på
cykelstien.

2016-07

Vi er opmærksomme på pladsproblemer ved
cykelparkering. Hvidovre Center ved Hvidovre
Station (syd).

Der er stærkt manglende p-plads til cykler ved
Hvidovre Station, syd for banen. Stativerne er
overfyldte. Der er god stativer nord for stationen.

2017-01

Der kan være gode grunde til at lave en analyse
af cykelparkeringsmuligheder ved stationerne i
Brøndby.

Det forventes, at analyse af parkeringsmuligheder
ved stationer i Brøndby vil fremgå af Brøndby
Trafikhandlingsplan 2018.

Sættes på dagsorden

Finn sætter emnet på
dagsorden til mødet
med V&P

Kommune:

Videre Handling.

Thomas tjekker hos
Vestegnspoliti.

Hvidovre

Thomas kontakter den
ansvarlige.

Hvidovre

Finn dokumenterer
problemerne ved
videooptagelser efter
skolelukningstid.

Hvidovre

Indtil videre, afventer til
ordningen med parkeringsvagter kommer i gang.

Hvidovre

Thomas kontakter
Hv.ButiksCenter.

Brøndby

Afvente høringsrunden
ved Trafikhandlingsplan
Brøndby, 2018.

2017-02

Det er oplyst over for os, at cykelparkering ved
Åmarken Station er af ringe kvalitet.

Vi undersøger forholdene for cykelparkering
ved Åmarken Station.

Finn, som bor tættest
ved, undersøger
forholdene.

Hvidovre

2018-01

Det oplyses, at der er planlagt forbedringer for
cyklister på Rebæk Plads. Vi vil gerne inddrages
med vore erfaringer og baggrundsviden.

Projektet ligger hos Hvidovre Kommune.

Emnet sættes på
dagsorden til mødet
med V&P.

Hvidovre

Konkret konstateres, at det er svært at komme
sydpå fra centeret på grund af midterrabat på
Hvidovrevej

Emnet sættes på
dagsorden til mødet
med V&P.

2018-02
Adgangsforhold fra Hvidovrevej, for cyklister til
(Tidl. nr.
Frihedens Butikscenter, er fortsat uacceptable. j
2015-05)

Hvidovre

Langsigtede projekter, som vi først og fremmest holde for øje.
Cykelsti fra Brøndbyøstervej syd for landsbyen til
Park Allé. Øst om kirkegården. Slut ved BBØBoulevard.

Forslag er sendt til Brøndby Kommune som
indlæg til trafikhandlingsplan 2016.

Krydsning af Harrestrup Å ved Hvidovre Landsby

Thomas har lavet et oplæg til krydsning, der er
sendt til Vej & Park i november 2014 i forbindelse
med Cykelsupersti Park Allé. Hvidovre Kommune
er positiv for forslaget. Der kræver at Københavns
Kommune er med på forslaget.

I Bero,
grundet manglende
opbakning fra
CF-København.

Hvidovre

2014-05

Krydsning Paris Boulevard og
Dybenkærsvej / Avedøre Havnevej

Cyklister skal stå af for at aktivere krydset. Det
foreslås, at der anbringes følere på cykelstien, så
cykelsignal kan aktiveres. Blev behandlet på
møde med Vej & Park i 2016.

Bero, da Hvidovre
V&P vil først gøre
noget, hvis
lysreguleringen i
øvrigt skal skiftes.

Hvidovre

2016-05

Vi er opmærksomme på uskønne forhold ved
cykelparkering, Rødovre Station, (syd).

Forvaltning oplyser, at BaneDanmark er
kontaktet om forholdene.

2014-02

2014-03

Bero

Opdateret : John Barber, d. 30. oktober 2018.

Brøndby

Hvidovre

Afventer renoveringens
fortsættelse på stedet.

Emner vedr. forhold for
cyklister ved ”den nye”
indkørsel til Frihedens
Butikscenter er tidligere
nævnt på møder med V&P.

