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Midlertidig lukning af Hovmestervej 

Information til naboerne omkring Hovmestervej, november 2020 

 

Teknik og Miljøforvaltningen igangsætter et forsøg med en midlertidig luk-

ning for gennemkørsel på Hovmestervej i perioden 18/11-22/12-2020. 

Det midlertidige forsøg indgår som en del af foranalyserne til arbejdet med 

skybruds- og byrumsprojektet på Grønningen. 

Forsøget indebærer en omfattende registrering af trafikken på Hovmester-

vej og de omkringliggende veje i området. Tællingerne foretages fra 11/11-

17/11 2020 ved normal trafiksituation, og herefter fra 18/11-22/12 2020 efter 

lukning af Hovmestervej.  

Formålet med lukningen i en periode er at kunne observere hvordan trafik-

ken afvikles i området, og hvordan trafiksikkerheden påvirkes. 

 

Trafikale ændringer 

Den midlertidige lukning medfører, at der ikke vil være mulighed for gen-

nemkørsel på Hovmestervej foran Tagensbo Skole. 

Det vil fortsat være muligt for cyklister og forgængere at passere gennem 

Hovmestervej, men bilister, der benytter Hovmestervej som smutvej mel-

lem Tagensvej og Frederiksborgvej, må i perioden finde alternative ruter.  

Da det er en del af forsøget at afdække hvilke alternativer trafikanterne fore-

trækker, vil der ikke blive skiltet med omvejskørsel. 

De 14 parkeringspladser foran skolen vil ikke være tilgængelige i perioden 

med lukning. 

 

Tidsplan 
Lukningen vil blive etableret den 18. november 2020, og vil blive fjernet 
igen den 22. december 2020. 

Vi foretager en før- og eftertælling af trafikken på det omkringliggende vej-

net, for at kunne måle effekten af forsøget, og finde frem til om der er lokal-

veje, der bliver belastet med en uacceptabel uvedkommende gennemfarts-

trafik.  
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Om projektet 

Hovmestervej er en af de væsentligste skoleveje til Tagensbo skole.  

Københavns Kommune ønsker at øge trafiksikkerheden og trygheden for de 

mange skolebørn, der benytter Hovmestervej til fods og på cykel. En luk-

ning af Hovmestervej ud for skolen kan være en vej til at opnå netop det.  

Trafikforsøget er en del af foranalyserne til byrums – og skybrudsprojektet 

for Grønningen. Københavns Kommune ønsker at undersøge, om det er 

muligt at friholde arealet foran skolen for trafik, så der både opnås en bedre 

sammenhæng mellem skole og park og skabes en mere tryg ankomst og af-

gang for skolens elever. 

Byrums – og skybrudsprojektet for Grønningen har to dele. Dels at udvikle 

Grønningen til at blive en mere velfungerende og nutidig park, som kan 

danne ramme om et trygt lokalt liv i kvarteret. Dels at tilpasse Grønningen til 

at kunne tilbageholde vand ved skybrud. Projektet forventes at være færdig-

anlagt i starten af 2024. 

Hvis du vil vide mere om Grønningenprojektet eller de midlertidige trafik-

forsøg, er du velkommen til at kontakte Områdefornyelse Nordvest på om-

rådefornyelsennordvest@kk.dk eller se mere på www.facebook.dk/område-

fornyelsenordvest 

 

NB. Bemærk, at dette ikke er en permanent lukning, men et forsøg. En even-

tuel permanent lukning skal politisk behandles og godkendes før den kan 

udføres. 
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