Kørselsvejledning til V. Løwener A/S, København
Fra Øresundsbroen/Kastrup Lufthavn: Kør ad E20 ca. 20 km.
Ved sammenfletningen E20/E47-E55 køres ad E47-E55 mod Helsingør.
Kør fra motorvejen ved afkørsel 24 (Roskildevej/Glostrup/Frederiksberg S) og
drej til venstre ind på 156 mod Glostrup. Fortsæt lige ud ad 156 (Hovedvejen)ca.
2,1 km. I krydset 156/O3 drejes til højre ind på O3. Fortsæt lige ud ad O3 ca.
1,1 km til andet lyskryds og drej til venstre ind på Gl. Landevej. I det første
lyskryds drejes til højre ind på Smedeland og efter 5 m til højre til nr. 2 og
Løwener.
Fra Storebæltsbroen/Rødby: Kør ad E20/E47-E55 mod København.
Ved forgreningen O4/21ø køres ad 21ø mod København. Kør fra motorvejen ved
afkørsel 2 (Brøndbyvester/Glostrup/O3). Drej til venstre ind på O3 (Søndre
Ringvej)og fortsæt lige ud ca. 3 km. I krydset O3/156 fortsættes lige ud ad O3
(Nordre Ringvej)ca. 1,1 km til det andet lyskryds, hvor der drejes til venstre
ind på Gl. Landevej. I det første lyskryds drejes til højre ind på Smedeland og
efter 5 m til højre til nr. 2 og Løwener.
Fra Sjællands Odde/Kalundborg: Kør ad 21 (Holbækmotorvejen) mod København. Ved
forgreningen O4 nord/Ballerup og O4 syd/21ø/København køres mod København. Ved
forgreningen O4 syd og 21ø/København køres mod København. Kør fra motorvejen ved
afkørsel 2 (Brøndbyvester/Glostrup/O3). Drej til venstre ind på O3 (Søndre
Ringvej) og fortsæt lige ud ca. 3 km. I krydset O3/156 fortsættes lige ud ad O3
(Nordre Ringvej) ca. 1,1 km til det andet lyskryds, hvor der drejes til venstre

ind på Gl. Landevej. I det første lyskryds drejes til højre ind på Smedeland og
efter 5 m til højre til nr.
2 og Løwener.
Fra Helsingør: Kør ad E47-E55 mod København. Ved forgreningen E47-E55/19 følges
højre vognbane og E47-E55 mod Rødby/Odense. Kør fra motorvejen ved afkørsel 24
(Roskildevej/Glostrup/Frederiksberg S/Brøndbyøster) og drej til højre ind på 156
mod Glostrup. Fortsæt lige ud ad 156 (Hovedvejen) ca. 2,1 km. I krydset 156/O3
drejes til højre ind på O3. Fortsæt lige ud ad O3 ca. 1,1 km til andet lyskryds
og drej til venstre ind på Gl. Landevej. I det første lyskryds drejes til højre
ind på Smedeland og efter 5 m til højre til nr. 2 og Løwener.

How to get to Løwener A/S in Glostrup

From the Øresund Bridge/Kastrup Airport: Follow E20 for approx. 16 km. At
the junction with E47/E55 branch right (direction Helsingør). Leave the
E47-E55 at exit 24 (Roskildevej/Glostrup/Frederiksberg S) and turn left
onto the 156 (direction Glostrup). Continue straight ahead on 156
Hovedvejen) for approx. 2,1 km. At the intersection with O3 turn right
onto O3 (Nordre Ringvej) and continue straight ahead for approx. 1,1 km to
the 2nd traffic light and turn left onto Gl. Landevej. At the 1st traffic
light turn right onto Smedeland and after approx. 5 m turn right into no.
2 and Løwener.
From the Great Belt Bridge (Storebæltsbroen) and Rødby (Puttgarten): Follow
direction E20/E47-55København. At the fork O4/21ø branch right(direction
København). Leave the 21 at exit 2 (Brøndbyvester/Glostrup/O3). Turn left onto
O3 (Søndre Ringvej) and continue straight ahead for approx. 3 km. At the
intersection with 156 (Hovedvejen) continue straight ahead on O3 (Nordre Ringvej
for approx. 1,1 km to the 2nd traffic light and turn left onto Gl. Landevej. At
the 1st traffic light turn right onto Smedeland and after approx. 5 m turn right
into no. 2 and Løwener.
From Sjællands Odde and Kalundborg: Follow 21 (Holbækmotorvejen) direction
København. At the fork O4 nord/Ballerup and O4 syd/21ø branch right(direction
København). At the fork O4 syd/21ø branch left (direction København). Leave the
21 at exit 2 (Brøndbyvester/Glostrup/O3). Turn left onto O3 (Søndre Ringvej) and
continue straight ahead for approx. 3 km. At the intersection with 156
(Hovedvejen) continue straight ahead on O3(Nordre Ringvej) for approx. 1,1 km to
the 2nd traffic light and turn left onto Gl. Landevej. At the 1st traffic light
turn right onto Smedeland and after approx. 5 m turn right into no. 2 and
Løwener.
From Helsingør/Helsingborg: Follow E47-E55 (direction København). At the fork
E47-E55/19 take the right hand lane (direction Rødby/Odense). Leave the E47-E55
at exit 24 (Roskildevej/Glostrup/Frederiksberg S/Brøndbyøster) and turn right
onto the 156 (direction Glostrup). Continue straight ahead on 156 (Hovedvejen)
for approx. 2,1 km. At the intersection with O3 turn right onto O3 (Nordre
Ringvej) and continue straight ahead for approx. 1,1 km to the 2nd traffic light
and turn left onto Gl. Landevej. At the 1st traffic light turn right onto
Smedeland and after approx. 5 m turn right into no. 2 and Løwener.

