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Udsagn, ønsker, spørgsmål og øvrige tilkendegivelser fra 
borgermøde mandag den 11. september 2017 
Hørsholm Rådhus, kantinen 
 
Svar/kommentarer fra Hørsholm Kommune med kursiv. 

 
Generelt om lukningen 

• Skal vejen alligevel lukkes, når motorvejen en gang skal udvides? 

Det ligger allerede i planerne for en kommende 

motorvejsudvidelse, at Grønnegade skal lukkes. Men der er ikke 

nogen aktuelle planer om en udvidelse. 

• Ved en motorvejsudvidelse skal Grønnegade lukkes for adgang til 

Isterødvejen, men føres under denne som en ny stiunderføring 

med forbindelse til den gennemgående sti langs 

Isterødvej/Frederiksborgvej.  

• Mange beboere ønsker en vejlukning tættere på Overdamsvej. Så 

vil kun 10 husstande og 14 cyklister/døgn bruge udkørslen. 

Antallet af cykler er siden lukningen steget til 24/døgn.  

• Hvad med bilister der vender længere ude på Isterødvejen end lige 

ved hellen? Administrationen er i dialog med Vejdirektoratet og 

Politiet om andre løsninger på problematikken omkring u-

vendinger. 

• Den lette tilkørsel til motorvejen har tidligere opvejet støjgenerne 

for beboerne i området. 

• Det er synd for gårdbutik og andre erhvervsdrivende, da kunderne 

ikke længere kan finde der ind. Der er ikke taget hensyn til 

erhverv. Hvordan skal store lastbiler komme rundt?  

• Savner indsnævringer som på Stampevej. 

• Savner en løsning for erhverv 
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• Grundejerforeningen Overdam: Overordnet tilfredse med 

lukningen, men dog med flere forskellige holdninger, støtter en 

lukning af en eller anden art, ønsker forhindring af gennemkørsel. 

• Overdamsvej/Gartnerager gruppe: Også positiv stemning overfor 

lukning eller bomløsning. 

• Grønnegade 38: Nyder lukningen hver eneste dag, børn kan lege 

på gaden, kanongod oplevelse. 

• Grønnegade 30: bakker op om lukning, men der skal være styr på 

begge ender af Grønnegade. 

• Man ønsker ikke Grønnegade åbnet igen. 

• Der er mange brikker i spil: trafiksikkerhed, økonomi, jura.  

• Børnene kan nu lege i indkørslen, super fantastisk, ønsker at 

bevare lukningen, kan også konstatere høj hastighed på den 

resterende del af Grønnegade, savner indsnævring på Agiltevej.  

• Grønnegade 29: Lukningen som i dag har en super god effekt, 

synes det alternative forslag med etablering af bom lyder godt, der 

er stadig et stort problem på den vestlige del af Grønnegade med 

fart.  

• En permanent lukning ved Overdamsvej vil ikke tilgodese beboere 

på Overdamsvej men fint med beboere i den østlige ende.  

• Så slem er trafikken på Isterødvejen ikke. 

 

En gruppe beboere har stillet forslag om lukning med bom mellem 

Askehavegård og Overdamsvej. 

• Beboerne vil gerne selv betale for en bom, som de gerne selv vil 

kunne åbne. 

• Forslaget med bom-løsning ved Overdam tilgodeser flest muligt. 

• Bom/pullert ved Overdamsvej: ønsker fortsat at kunne køre 

igennem og ud på Isterødvejen ved tanken, ønsker 

beboerfinansieret bom som eksempelvis v. Kløvermarken, Amager 

(bussluse/beboersluse), 

Trafikrådgiver oplyser, at en regulering af trafikken fx med bom, skal følges 
af en regulering med færdselstavler, som kan tillade eller forbyde specifikke 
køretøjer eller trafikantgrupper. Det betyder, at der fx kan tillades 
beboerkørsel for beboere på Grønnegade og Overdamsvej, men ikke deres 
gæster/kunder mv.  
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Det er kommunen, som har myndighedsansvaret for en offentlig vej, 
herunder ansvaret for at vejen er holdt i den stand trafikkens art og størrelse 
kræver, jf. vejlovens § 10. Vejloven indeholder ikke hjemmel til, at 
vejmyndigheden kan delegere dette ansvar. Det vil derfor ikke være muligt 
at overlade reguleringen af ind/udkørende ved bom til private lodsejere. 
 

• Overdamsvej 4: Hvordan vil en privatfinansieret bom blive driftet? 

• Permanent lukning er fint, man behøver ikke kunne køre igennem 

nogen gange 

 

Vedr. hastigheder og trafikmængde 

 Seneste hastighedsmålinger er gennemført over syv dage i uge 33. 

Administrationen har lagt hastighedsmålinger på hjemmesiden. 

 Hastighedsmåling ved Grønnegade 18 viser en 

gennemsnitshastighed på 30 km/t. 

 Hastighedsmålinger ved Agiltevej 17 viser et lille fald i hastigheden. 

 Kan man skilte sig ud af hastighedsproblemerne? Skilte alene løser 

ikke hastighedsproblemerne. Kan typisk kun godkendes hos 

Politiet, hvis der også etableres hastighedsdæmpende 

foranstaltninger. Politiet har været tæt involveret i udformningen 

af det samlede trafiksaneringsprojekt.    

 Beboere skal selv huske at overholde hastighedsgrænsen 

 Agiltevej 10: der opleves for høj hastighed 

 Mange oplever, at der køres hurtigere nu på Agiltevej og 

Grønnegade vest end før trafiksaneringsprojektet. 

• Der køres meget hurtigere nu end tidligere omkring Grønnegade 

12.  

• Ønsker mere skiltning omkring tilladt hastighed. Ønsker 

forhindring af lastbilers fejlkørsler, gps’er leder dem stadig forkert. 

• Grønnegade 9: Det opleves, at der kører flere biler end før, og der 

køres hurtigere, farligt for bløde trafikanter, ønsker 

vendemulighed ved vaskeriet. 

• Grønnegade 13: Grønnegade vest/Agiltevej støtter op om 

lukningen, oplever hastigheden for høj, kan man lave 30 km/t?  

• Hastighedsmålinger ved Grønnegade 5 viser en 

gennemsnitshastighed på 47 km/t. 

 



 

 

  
Vedrørende Borgermøde om forsøg med lukning Notat 

Sagsnr: 17/1669  

 

4/4 

Afsluttende 

• Det samlede projekt evalueres til foråret. Alle input tages med. Et 

samlet Miljø- og Planlægningsudvalg følger op – også på 

evalueringen til foråret. Vi satser på at holde borgermøde også til 

foråret. 

• På et af de kommende møder (i efteråret 2017) vil Miljø- og 

Planlægningsudvalget drøfte, om der er mindre tiltag, der kan 

sættes i værk allerede nu før den kommende evaluering.  

Administrationen vil ligeledes drøfte de nævnte problemstillinger 

med politiet. 

 
 


