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1. Evaluering af 2 minus 1 vej på Stumpedyssevej 

I 2015 etablerede Hørsholm Kommune 2 minus 1 vej på en stræk-
ning af Stumpedyssevej i den vestlige del af kommunen. Stræknin-
gen omfattede den del af Stumpedyssevej, der ligger inden for by-
zonetavlerne i Kettinge.  
 
Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens ha-
stighed og øge trygheden for de bløde trafikanter.  
 

 
Figur 1. Strækningen med 2 minus 1 vej.  
 
I forbindelse med etablering af 2 minus 1 afmærkningen blev der 
anlagt en indsnævring i hver ende af strækningen og en hævet 
flade i krydset Stumpedyssevej – Kettingevej, som vist på figur 2. 
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Figur 2. Placering af foranstaltninger.  
 

1.1 Biltrafik 
Der er gennemført både før- og eftertællinger på Stumpedyssevej. På strækningen med 2 
minus 1 vej er tællingen udført ud for nr. 18. Resultaterne ses i figur 3 og 4. 
 

Trafiktal (ÅDT) 2013 2016 
biltrafik mod vest 324 304 
Biltrafik mod øst 322 302 
Samlet biltrafik 646 606 

      Figur 3. Trafiktal på Stumpedyssevej v. nr. 18. 
 

 2013 2016 
Gennemsnitshastighed 61 km/t 56 km/t 
85 % fraktilen 71 km/t 67 km/t 
Andel over 50 km/t 78 % 70 % 

      Figur 4. Biltrafikkens hastighed på Stumpedyssevej v. nr. 18. 
 
 
Trafikkens størrelse er omtrent den samme i før- og eftersituationen. Hastigheden er der-
imod faldet, hvilket var forventet. Det var på forhånd vurderet, at etablering af 2 minus 1 
vej ville reducere gennemsnitshastigheden med 5-10 %. Gennemsnitshastigheden er faldet 
7 % og 85 % fraktilen er faldet 6 %, hvilket dermed stemmer overens med det forventede.  
 
I den vestlige ende af Stumpedyssevej er byzonetavlen flyttet fra kommunegrænsen til en 
placering, der var mere logisk i forhold til landsbyen. Hastighedsgrænsen på strækningen 
udenfor byzonen blev samtidig fastsat til 60 km/t, og blev dermed hævet en smule i forhold 
til tidligere. På figur 5 ses det, at hastighedsniveauet er nogenlunde som på 2 minus 1 
strækningen, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t.  
 

 2016 
Gennemsnitshastighed 55 km/t 
85 % fraktilen 65 km/t 
Andel over 50 km/t 63 % 
Andel over 60 km/t 30 % 
Figur 5. Biltrafikkens hastighed på Stumpedyssevej v. kommunegrænsen. 

 
Hastighedsniveauet er således næsten det samme uanset om den skiltede hastighed er 50 
km/t eller 60 km/t. Noget tyder derfor på, at skiltningen ikke har den store effekt.  
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1.2 Bløde trafikanter 
Det har ikke været muligt at gennemføre egentlige målinger af de bløde trafikanters tryghed 
på Stumpedyssevej.  
  
Cykeltrafikken er i 2016 på ca. 150 cykler i døgnet (ÅDT), mens den i 2013 var 66 (ÅDT). 
Der er således sket en stigning i antallet af cyklister.  
 
Vejret i tælleperioderne er ikke detaljeret kendt, men ifølge DMI’s vejrarkiv var begge tælle-
perioder præget af ustadigt vejr. I 2016 var det lidt varmere og lidt mere regnfuldt, så 
umiddelbart vurderes vejrforholdene at give de samme betingelser for at cykle.  
 
De talte cykelmængder er relativt små og tallene er derfor meget følsomme overfor mindre 
udsving. Det er således for usikkert at angive procentvise stigninger mv., men det kan med 
rimelighed antages, at cykeltrafikken på Stumpedyssevej er steget fra 2013 til 2016.  
 

1.3 Undersøgelse blandt beboerne 
For at få beboernes oplevelse af 2 minus 1 vejen er der gennemført en spørgeskemaunder-
søgelse, der blev sendt til alle beboere langs Stumpedyssevej og på sideveje med eneste 
adgang via Stumpedyssevej.  
 
Undersøgelsen spurgte bl.a. ind til om beboerne har skiftet transportvaner, om de føler sig 
mere eller mindre trygge efter ombygningen, om det er blevet lettere at vise hensyn og om 
biltrafikkens hastighed har ændret sig.  
 
Der var i alt 47 beboere, der svarede på undersøgelsen. Det vurderes at være en acceptabel 
mængde af de 124 personer undersøgelsen blev sendt til. Undersøgelsens hovedresultater 
beskrives i det følgende. 
 

1.3.1 Tryghed 
Beboerne svarer overordnet, at det er blevet mere trygt at færdes til fods og på cykel efter 
ombygningen. Dog er der også mange der synes, at det er blevet mindre trygt at køre i bil. 
Dette er vist i figur 6.  
 
 

 Gå Cykle Køre bil 
Mere trygt at… 43 % 56 % 15 % 
Det samme som før 29 % 28 % 51 % 
Mindre trygt at… 10 % 6 % 29 % 
Ved ikke/ikke relevant 19 % 9 % 4 % 

      Figur 6. Vurdering af tryghed for de tre trafikantgrupper.(Summen af hver 
kategori er pga. afrundinger ikke 100 %). 

 
 
Etableringen af 2 minus 1 vej havde især til hensigt at øge trygheden for de bløde trafikan-
ter. Omtrent halvdelen synes det er blevet bedre, mens kun en mindre del føler, at tryghe-
den er blevet værre. Det kan derfor konkluderes, at trygheden er øget  væsentligt blandt de 
bløde trafikanter.  
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Vurderingen af trygheden ved at køre i bil er nogenlunde som før ombygningen, men 29 % 
føler at de er blevet mere utrygge. Det skyldes ifølge respondenternes egne kommentarer 
bl.a. usikkerhed om hvordan man skal placere sig på vejen samt en bakketop på stræknin-
gen, hvor oversigten er dårlig. Øget utryghed blandt bilisterne er dog ikke kun en ulempe, 
idet utryghed ofte kan medføre øget opmærksomhed og lavere hastighed.  
 
Målingerne viste at hastigheden var faldet, jf. afsnit 1.1, og 44 % svarer at bilerne kører 
langsommere end før. Dog påpeger flere, at der fortsat køres for stærkt, og at der bør etab-
leres flere bump på strækningen.  
 

1.3.2 Hensyn 
Der blev også spurgt til om bilister føler det er blevet lettere at vise hensyn over for andre 
trafikanter på strækningen.  
 
54 % svarer, at det er blevet lettere at vise hensyn, mens 28 % siger, at det ikke har æn-
dret sig. 10 % mener, at det er blevet sværere at vise hensyn over for andre trafikanter.  
 
Generelt vurderes det derfor, at etableringen af 2 minus 1 vej på Stumpedyssevej har gjort 
det lettere for bilister at vise hensyn over for andre trafikanter.  
 

1.3.3 Ændrede transportvaner 
Inden ombygningen udtalte flere beboere, at de undlod at gå og cykle fordi de følte sig 
utrygge. Der var derfor en forhåbning om, at øget tryghed gennem etablering af 2 minus 1 
vejen også ville få flere til at gå og cykle.  
 
 

 I husstanden Generelt 
Går og cykler mere 10 % 23 % 
Det samme som før 77 % 64 % 
Går og cykler mindre 8 % 3 % 
Ved ikke/ikke relevant 5 % 10 % 

      Figur 7. Oplevelse af om flere går og cykler efter ombygningen. (Summen 
af hver kategori er pga. afrundinger ikke 100 %). 

 
 
I kategorien omkring valg af transportform, dvs. om man går og cykler mere eller mindre i 
husstanden, var spørgsmålene delt op, så man kunne svare om ændret adfærd var pga. 2 
minus 1 vejen eller ej. For begge kategorier svarede omtrent halvdelen, at det skyldes om-
bygningen, og den anden halvdel svarende, at der var andre årsager.  
 
De fleste mener, at de ikke har ændret transportvaner pga. ombygningen, men alligevel 
oplever 23 %, at der generelt er kommet flere bløde trafikanter på strækningen. Det tolkes 
som, at ombygningen har haft en positiv effekt på antallet af bløde trafikanter. Jf. afsnit 1.2 
er antallet af cyklister steget på strækningen efter ombygningen.  
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1.3.4 Kommentarer 
Respondenterne har givet en række kommentarer i forbindelse med undersøgelsen. Svarene 
går i mange retninger og handler ikke alle om 2 minus 1 strækningen. Der er dog nogle 
kommentarer, der går igen flere gange.  
 
De fleste bemærker, at hastigheden fortsat er for høj, og at det vil være en god ide med 
flere bump. Ligeledes nævner mange, at den dårlige oversigt ved bakketoppen på stræknin-
gen skaber utryghed.  
 
Flere skriver også, at strækningen fungerer, men at ikke alle helt forstår at placere sig kor-
rekt. Det vurderes at være helt normalt ved 2 minus 1 veje, der endnu ikke er en vejtype 
alle trafikanter har vænnet sig til.  
 
 

2. Konklusion 
Trafikmålingerne viser, at der på 2 minus 1 strækningen kører omtrent det samme antal 
biler som før ombygningen. Hastigheden er faldet som forventet, men beboerne har næppe 
mærket den store forskel. Det bekræftes af undersøgelsen, hvor mange gør opmærksom på 
at hastigheden fortsat er for høj.  
 
Inden strækningen blev ombygget drøftede Rambøll og Hørsholm Kommune muligheden for 
at supplere med flere fartdæmpende foranstaltninger, hvis ikke 2 minus 1 afmærkningen i 
sig selv var nok. På baggrund af evalueringen anbefales det, at der skal etableres flere for-
anstaltninger, hvis hastighedsniveauet skal sænkes.  
 
Mange nævner også bakketoppen som utryg, og netop her bør der arbejdes med at forbedre 
forholdene fx gennem hensigtsmæssig placering af fartdæmpere.  
 
Cykeltrafikken synes at være steget, men der er stor usikkerhed forbundet med så små tal. 
Tendensen bekræftes dog af beboerne, der i spørgeskemaundersøgelsen svarer, at de vur-
derer at flere går og cykler. Deres egne vaner er dog ikke ændret, idet der omtrent er den 
samme mængde personer, der siger de går og cykler mere, som siger at de går og cykler 
mindre.  
 
Selvom ombygningens effekter kunne have været større, så er det meget positivt at så 
mange beboere føler sig tryggere. At biltrafikkens hastighed er sat ned, og at der er kom-
met flere bløde trafikanter understøtter, at etablering af 2 minus 1 vej har forbedret forhol-
dene.  
 
Med etablering af flere fartdæmpende foranstaltninger vil biltrafikkens hastighed kunne 
sænkes endnu mere og muligvis påvirke mængden af gennemkørende trafik, hvilket forven-
teligt vil have en yderligere positiv effekt på antallet af cyklister og gående. I vejreglerne 
anbefales der ved 50 km/t, at afstanden mellem fartdæmpere er ca. 150 m og maksimalt 
250 m. Det betyder, at der bør placere fem nye fartdæmpere på strækningen for at sikre en 
god fartdæmpning. På figur 8 er vist hvor fartdæmperne omtrentligt bør placeres.  
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Figur 8. Forslag til placering af supplerende foranstaltninger.  
 
 
Afstanden mellem de foreslåede fartdæmpere er ca. 150-200 m. Ønskes der kun et mindre 
antal fartdæmpere bør nr. 2 og nr. 4 vælges for at opnå en jævn afstand mellem fartdæm-
perne på strækningen, ligesom fartdæmper nr. 2 er placeret ved den lille bakketop, som 
flere af beboerne har udpeget som et utrygt sted.  
 
Det anbefales dog, at alle fartdæmpere etableres for at opnå den fulde effekt. Dette skal 
også ses i lyset af, at flere beboere påpeger, at der fortsat køres for stærkt på strækningen. 
Der vil derfor formentligt være en forventning om, at yderligere tiltag vil have en mærkbar 
effekt, der formentligt kun opnås ved etablering af et tilstrækkeligt antal fartdæmpere. 
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