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Vedr. Den Grønne Halvmaraton søndag den 20. juni 2021 

 

SNIK Atletik har endnu engang fået tilladelse af kommunen og politiet til at gennemføre et 

halvmaraton-løb og et 10 km løb i Lyngby og omegn, med start i Lyngbys bymidte fra kl. 11:00. Det 

er nu 41. gang at løbet gennemføres og tredje gang med start og mål i Lyngby centrum. Løbets 

afvikling følger alle gældende krav til sikkerhed og sundhed og gennemføres i tæt samarbejde med 

politi og sundhedsmyndigheder. 

 

Vi ønsker med denne skrivelse at orientere foreninger, vejlaug og andre, om hvad der skal ske den 

20. juni, så beboere og forretningsdrivende er velinformerede om de begrænsninger, der bl.a. vil 

være trafikalt mens løbet foregår og således at de har mulighed for at tage evt. forholdsregler i den 

anledning. 

 

Der er igen placeret langt over 100 løbsmedarbejdere og trafikofficials (bl.a. politi og hjemmeværn) 

langs ruten for at hjælpe til med at få trafikafvikling og løb til at spille sammen lokalt til flest muliges 

tilfredshed. Kun i starten af løbet, hvor feltet af løbere er samlet, vil det være svært for fodgængere 

og cyklister at krydse ruten; men det vil til gengæld være kortvarigt. Senere vil løberne være mere 

spredt og komme enkeltvis eller i små grupper, hvor det derfor vil være muligt at komme på tværs 

af ruten evt. med bistand af løbsmedarbejdere eller trafikofficials på stedet. 

 

Centralt i Lyngby vil trafikforholdene være som følger:  

 

Klampenborgvej vil være lukket for gennemkørsel ved Kanalvej og Jernbanevej, dog vil nedkørsel 

til parkeringskælder være muligt. 

Lyngby Hovedgade vil været lukket for biler i følgende omfang: 

• fra Nørgaardsvej til Klampenborgvej lukket fra 07:00 til 16:00. 

• fra Klampenborgvej til Toftebæksvej lukket fra 07:00 til 16:00. 

• fra Toftebæksvej til Jernbanevej lukket fra 10:00 til ca. 16:00.  

Jernbanevej vil være lukket ved rundkørsel kl. 10:00 til ca. 16:00. Omkørsel for biltrafikken vil være 

skiltet. Der vil i Lyngby Hovedgade være parkeringsforbud søndag i tidsrummet 07.00 til 16.00. 

Busdriften på ruterne 170, 181, 182, 183, 184, 190, 191, 194, 300S og 388 vil være berørt af løbet 

i tidsrummet fra kl. 05.00 til kl.16.00. Omlægninger og indstillinger vil fremgå af www.moviatrafik.dk 

og www.dinoffentligetransport.dk. 

http://www.moviatrafik.dk/
http://www.dinoffentligetransport.dk/


På løbets hjemmeside http://www.dengrønnehalvmaraton.dk vil man kunne finde kort over ruten, 

en rutebeskrivelse, lokale afspærringsplaner, en tidstabel for løbets gennemførelse og meget 

mere.  

Løberne på halvmaraton-ruten vil passere forbi grundejerforeningens område, idet løberne 

kommer fra Teknikerbyen og Bredevej i østlig side af vejen på fortov/cykelsti og fortsætter ad 

Åbrinken øst om foreningens bebyggelser frem til Mølleåstien og I. C. Modewegs Vej. Første løber 

forventes i området ca. 11:40 og sidste løber ca. kl. 13:00. 

 

Vi betragter os som gæster i området og vil derfor tage størst muligt hensyn til beboerne. Vi vil 

gøre os meget umage med at minimere trafikafspærringer på dagen og lade biler komme igennem, 

når det er muligt. Det er også en selvfølge, at vi får ryddet behørigt op efter os. 

 

Vi håber at beboere, grundejere og forretningsdrivende vil tage godt imod de mange løbere, der 

kommer til Lyngby denne søndag, så det bliver en løbefest for alle. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af SNIK Atletik 

 

 

Leif Vincentsen 

 

 

http://www.dengrønnehalvmaraton.dk/

