
 
Nivå, den 30. april 2022 

Indlæg om hastighedsnedsættelse 
På baggrund af opfordringen fra generalforsamlingen har bestyrelsen netop sendt et indlæg til Plan-, 

Trafik- og Klimaudvalget om hastighedsnedsættelse på Kongevejen. 

Indlægget kan læses i sin fulde længde på de næste sider. 

Vi håber meget, at udvalget og kommunen vil se positivt på opfordringen. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, GF Damgården 



Grundejerforeningen Damgården 
Damgårdsvej, Myremosevej, Damgårdsvænget, Mosevænget 

Myremosvej 5, 2990 Nivå, v. kasserer Niels Conradsen 

 

 
Til Plan-, Trafik- og Klimaudvalget, Fredensborg Kommune 
 
Indsatser mod høj fart – Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025 
 
I forlængelse af Fredensborg Kommunes nye muligheder for at reducere bilers hastighed på 

kommunens veje - vil G/F Damgården gerne foreslå og anbefale følgende tiltag: 

 

Hastigheden på Niverød Kongevej nedsættes til 50 km på strækningen fra Niverød By til nord 

for Nordvejs udkørsel. 

 

Dette gøres nemmest ved at flytte byskiltet ”Niverød” fra en placering ved Niverød Kongevej 21 

til nord for Nordvejs  udkørsel. Derved kommer Nordvej også ind i 50 km zonen, hvilket vil give 

en naturlig afslutning og medføre, at hele Nivå/Niverød er  50 km zone. 

 

• Niverød Kongevej er startende fra Niverød i dag skiftevis 50 km zone, 60 km zone og 70 

km zone inden hastigheden hæves til normal landevej op mod Humlebæk. Dette er 

uhensigtsmæssigt og giver ofte anledning til hastighedsoverskridelser, hvor sydgående 

trafik først sænker hastigheden ved hastighedsmåleren i Niverød. 

• Strækningen i 60 km zonen har 4 busstoppesteder, hvoraf to kræver, at man krydser 

Kongevejen, hvis man skal med bussen i modsat retning. Desuden er oversigtsforholdene 

meget dårlige for både buspassagerer og for biler kommende nordfra. Da strækningen 

ikke er belyst, er det direkte farligt at være buspassager, når det er mørkt. 

Sikkerheden under de nuværende forhold er langtfra i orden. 

• Bebyggelsen langs Niverød Kongevej er i de senere år udbygget væsentligt med udkørsler 

fra både Nordvej og Niverød Bakke. Det vil derfor være naturligt, at denne del af 

Kongevejen er byzone. En hastighedsnedsættelse vil desuden bidrage til en tiltrængt 

reduktion  af støjbelastning i parcelhusområderne, som er nabo til Kongevejen. 

• På Nordvej er farten ofte for høj og gennem årene er flere biler endt på den tilstødende 

mark på grund af for høj hastighed. Desuden er er oversigtforholdene ved udkørsel fra 

Myremosevej dårlige og farlige. En hastigheds reduktion vil gøre trafikken mere sikker. 

 

Vi håber Fredensborg Kommune vil ændre trafikbetingelserne på og omkring Niverød Kongevej 

til det mere sikre og til at være mindre støjbelastende. 

 

På bestyrelsens vegne – venlig hilsen 

Niels Conradsen 

G/F Damgården 



Grundejerforeningen Damgården 
Damgårdsvej, Myremosevej, Damgårdsvænget, Mosevænget 

Myremosvej 5, 2990 Nivå, v. kasserer Niels Conradsen 

 

Ny strækning med 50 km 

fartbegrænsning 

 

 

 

 


