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EVALUERING AF TRAFIKPROJEKTER I OMRÅDE A 

Hørsholm Kommune gennemførte i 2016 og 2017 forskellige tiltag til forbedring 
af det trafikale miljø på Stampevej, Agiltevej og Grønnegade.  
 
Tiltagene på de tre lokaliteter udgør de trafiksaneringsprojekter, der er gen-
nemført i Område A i Hørsholm Kommune. Projekterne har dog ikke en direkte 
sammenhæng, hvorfor de tre lokaliteter i det følgende vurderes hver for sig.  
 
I notatet ”Trafiksanering af Område A” af 15. juni 2016 er de forskellige tiltag 
detaljeret beskrevet.  
 

 
Figur 1. Områder i Hørsholm Kommune. 
 
 
Den gennemførte evaluering består af: 

• Trafiktællinger på de tre strækninger 
• Spørgeskemaundersøgelse blandt områdets beboere 
• Borgerhenvendelser  
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STAMPEVEJ 
Vejen blev omdannet fra en almindelig 2-sporet vej til en 2 minus 1 vej med ét spor til bilisterne og 
kantbaner til cyklisterne. Hastighedsgrænsen blev sat ned fra 50 km/t til 40 km/t på strækningen. 
 
Som en del af projektet blev der også etableret hævede flader ved Stenhavevej og Bakkehusene.  
 
Hensigten var at prioritere cyklisterne højere på en strækning, hvor der ikke er plads til at etablere cy-
kelsti.  
 
De eksisterende indsnævringer for biltrafikken blev bevaret i den nye løsning.  
 

 
Figur 2. Tiltag på Stampevej. 
 

 
Figur 3. Stampevej med en oprindelig indsnævring og den nye afmærkning for 2 minus 1 vej. 
 
 
  

Fartdæmper

Fartdæmper



 

 

3/17   
 

Tællinger 
Der er gennemført tællinger før tiltagene blev gennemført (2016) og efter tiltagene blev gennemført 
(2017 og 2018). Tællingerne viser den samlede gennemsnitlige døgntrafik for motorkøretøjer.  
 

 
Figur 4. Tællesteder på Stampevej. 
 
 

Biltrafik – Stampevej – ÅDT 2016 2017 2018 
Vest for Bakkehusene 2.145 2.195  
Ved Svenstrupvej  2.931 3.068 3.142 

 
Gennemsnitshastighed – km/t 2016 2017 2018 
Vest for Bakkehusene 49,1 45,4  
Ved Svenstrupvej 37,9 38,6 40,7 

 
 
Det ses, at trafikken er steget en smule i perioden. Da trafikken ikke er steget på Agiltevej i samme pe-
riode, er der tale om en stigning i den lokale trafik.  
 
Hastigheden er faldet lidt ved Bakkehusene, men er steget lidt ved Svenstrupvej. Generelt kan ha-
stighedsniveauet betragtes som værende ens før og efter trafiksaneringen.  
 
Det vurderes, at etablering af 2 minus 1 vej og fartdæmpere i sig selv reducerer hastigheden, men i for-
bindelse med projektet har en ny god asfaltbelægning afløst den gamle belægning, der var meget slidt 
og hullet. Den nye belægning vurderes at have medført en stigning i biltrafikkens hastighed, der udlig-
ner reduktionen pga. trafiksaneringen.  
 
En væsentlig del af formålet med etablering af 2 minus 1 vej var, at skabe øget tryghed for cyklister og 
dermed få flere til at cykle. Cykeltrafikken er begrænset på Stampevej og tællingerne viser ikke nogen 
ændring i mængden af cyklister.  
 
 

Cykeltrafik – Stampevej – ÅDT 2016 2017 2018 
Vest for Bakkehusene  46  
Ved Svenstrupvej  135 114 124 

 
  

Vest for Bakkehusene Ved Svenstrupvej
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Spørgeundersøgelse 
Undersøgelsen er sendt ud til alle borgere i Område A. 313 har svaret på hele undersøgelsen, mens 46 
har svaret på dele af undersøgelsen. Derfor varierer det samlede antal respondenter fra spørgsmål til 
spørgsmål. Undersøgelsen er vedlagt som bilag til dette notat.  
 
Der blev stillet følgende spørgsmål til tiltagene på Stampevej: 

• HAR STAMPEVEJS NYE INDRETNING TIL ’2 MINUS 1 VEJ’ ÆNDRET PÅ, HVOR OFTE HUSSTAN-
DENS BØRN CYKLER TIL OG FRA SKOLE? 

 

• HVORDAN OPLEVER DU DET AT KØRE BIL PÅ STAMPEVEJ SOM EN ’2 MINUS 1 VEJ’? 

 

• ER DET BLEVET MERE TRYGT AT KØRE I BIL PÅ STAMPEVEJ? 

 

• ER DET BLEVET LETTERE AT VISE HENSYN TIL CYKLISTER, NÅR DU KØRER BIL PÅ STAMPEVEJ? 
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• HAR OMBYGNINGEN HAFT BETYDNING FOR BILERNES HASTIGHED PÅ STAMPEVEJ? 

 
 
 
Etablering af 2 minus 1 vej har ifølge borgerne ikke ændret deres børns transportvaner.  
 
Næsten halvdelen af trafikanterne føler, at det er let at køre på 2 minus 1 vejen, og næsten en tredjedel 
skulle vænne sig til det. Dermed er det ca. 75 %, der ikke er i tvivl om, hvordan man skal færdes på 
vejen. 16 % finder det svært.  
 

• Det er kun 20 % der føler, at det nye vejprofil har gjort det mere trygt at køre i bil, mens 30 % 
føler, at det er blevet mindre trygt.  

 
• Flere – 37 % - mener dog, at det som bilist er blevet lettere at tage hensyn til cyklister, mens 

20 % mener det er blevet svære.  
 

• 25 % mener, at biltrafikken kører langsommere, 45 % mener det er det samme og 12 % me-
ner, at bilerne kører hurtigere end før. 

 
Borgernes svar giver indtryk af, at der er forskellige opfattelser af værdien ved at have omdannet Stam-
pevej til 2 minus 1 vej. Det hænger nok meget sammen med, hvordan man selv agerer og hvordan man 
forventer andre agerer i trafikken.  
 
De indkomne bemærkninger understreger også dette.  
 

• Der er flere der påpeger, at det er utrygt at cykle og at den tætte biltrafik gør både bilister og 
cyklister nervøse. 

• Mange fokuserer på, at hastigheden er alt for høj, og nogle nævner, at dette kan skyldes ind-
snævringerne, som kører hurtigt igennem for at ikke at skulle stoppe for modkørende.  

 
• Der er for meget trafik, og gennemkørende trafik til og fra Hørsholm by bør ikke køre via Stam-

pevej.  
 
Generelt synes nogle at 2 minus 1 vejen er god, mens andre ikke kan lide den. Fælles er dog, at de fle-
ste oplever biltrafikken som værende for omfattende og for hurtigkørende.  

Borgerhenvendelser 
Der er kommet ni borgerhenvendelser om Stampevej. Et par af dem roser generelt den nye løsning, 
men et gennemgående tema er, at vejen er blevet mere utryg og farligere at færdes på.  
 
2 minus 1 afmærkningen opfattes som problematisk fordi bilerne kører ind og ud hele tiden. Det næv-
nes ikke specifikt, men den store trafikmængde kombineret med indsnævringerne kan være årsag til, at 
vejen ikke opleves at fungere efter hensigten og at hastigheden er for høj.  
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Konklusion – Stampevej 
Generelt er borgerne splittede omkring 2 minus 1 vejen. Mange kan lide den, men der er også mange, 
der ikke kan. Det kommer nok i høj grad an på, hvordan man selv færdes som trafikant, og om man ac-
cepterer den til tider kaotiske trafikafvikling.  
 
Dog nævnes den store og hurtige biltrafik i flere sammenhænge, og der er givet en udfordring med at 
afvikle de ca. 3.000 køretøjer i døgnet på strækningen. 2 minus 1 veje fungerer bedst, når biltrafikken 
har plads og tid til at vige for hinanden uden at hastigheden nedsættes væsentligt, og under hensynta-
gen til cyklisterne.  
 
Vejtypen kræver tilvænning, og færdes man der ikke ofte, kan trafikafviklingen måske virke stresset, og 
man kan miste overblikket som trafikant. Derfor er det også for tidligt at vurdere, om løsningen funge-
rer på Stampevej eller ej.  
 
Ligeledes viser tællinger og spørgeundersøgelsen, at biltrafikkens hastighed ikke er faldet til trods for 
ombygningen og reduktion af hastighedsgrænsen fra 50 km/t til 40 km/t. Det kan være en medvirkende 
årsag til, at mange ikke føler sig trygge ved den nye løsning.  
 
At biltrafikkens hastighed ikke er faldet skyldes dels at der er kommet ny belægning på strækningen, 
dels af de nye hævede flader er udført forkert uden tilstrækkelig fartdæmpende effekt. Det har medvir-
ket til, at der køres hurtigere på Stampevej, end der ellers ville. De hævede flade vil blive ombygget, så 
de får den ønskede fartdæmpende effekt, og det vil forventeligt få biltrafikkens hastighed til at falde på 
hele strækningen.  
 
Ombygningen af Stampevej fungerer således endnu ikke optimalt. Når fartdæmpningen er udført kor-
rekt og flere har vænnet sig til løsningen, anbefales det at der gennemføres observationer på stedet og 
en analyse af trafikafviklingen, for at vurdere om 2 minus 1 vej på Stampevej fungerer under de bedst 
mulige vilkår. Analysen vil også indeholde nye tællinger og hastighedsmålinger.  
 
Den nye analyse skal klarlægge om løsningen fungerer i sin tænkte form, eller om der vil være behov 
for tilpasninger, der evt. kan gøre trafikafviklingen bedre og mere tryg. Analysen vil danne grundlag for 
en politisk stillingtagen til evt. tilpasning af forholdene på Stampevej.  
 
Forud for den nye analyse kan der med fordel gennemføres kampagner på Stampevej, der fx oplyser 
om, hvordan man færdes på en 2 minus 1 vej. Der kan også gennemføres en hastighedskampagne med 
”Husk 40” plakater eller måske endda et event med de lokale borgere eller skolen. I alle tilfælde kan det 
være en god idé, at der sættes fokus på trafikken på Stampevej i lokalområdet, så man imødekommer 
den utryghed, som flere borgere beskriver.  
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AGILTEVEJ 
Der blev etableret fartdæmpning inden for byzonen i form af nye bump og supplerende bump i eksiste-
rende indsnævringer. Samtidig blev den tilladte hastighed sat ned til 60 km/t på den del af Agiltevej, 
der ligger uden for byzonen.  
 
På broen over motorvejen blev der etableret cykelbaner.  
 
I krydset ved Grønnegade blev der etableret afmærkning for at styre trafikken bedre, og sikre at bilerne 
ikke skærer svinget.  
 
Formålet med de forskellige tiltag var, at reducere biltrafikkens hastighed for derigennem at skabe 
større tryghed på strækningen.  
 
I løbet af perioden er fartdæmperne suppleret med byzoneskilte (E 55) malet på kørebanen, der skal 
minde bilisterne om, at hastighedsgrænsen er 50 km/t. 
 

 
Figur 5. Tiltag på Agiltevej. 
 

 
Figur 6. Supplerende E 55 tavler malet på kørebanen.   

Cykelbaner

Fartdæmper
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Tællinger 
Der er gennemført tællinger før tiltagene blev gennemført (2016), efter tiltagene blev gennemført 
(2017) og efter tiltagene blev suppleret med E 55 symboler på kørebanen (2018). Tællingerne viser den 
samlede gennemsnitlige døgntrafik for motorkøretøjer.  
 

 
Figur 7. Tællesteder på Agiltevej. 
 
 

Biltrafik –  Agiltevej – ÅDT 2016 2017 2018 
Syd for Overdamsvej 2.242 2.245 2.193 
Nord for Overdamsvej 2.146 2.219 2.185 
Syd for Langeltevej  2.193 2.158 

 
Cykeltrafik –  Agiltevej – ÅDT 2016 2017 2018 
Syd for Overdamsvej 42 26 40 
Nord for Overdamsvej 44 44 51 
Syd for Langeltevej  44 53 

 
 
Biltrafikmængden på Agiltevej ses at være nogenlunde konstant på ca. 2.200 køretøjer i døgnet, mens 
cykeltrafikken typisk er på 40-50 cykler i døgnet.  
 
De forskellige trafiktiltag blev etableret for at reducere trafikkens hastighed. I forbindelse med tællin-
gerne blev der også gennemført hastighedsmålinger.  
 
 

Gennemsnitshastighed – km/t 2016 2017 2018 
Syd for Overdamsvej 57,0 55,9 52,9 
Nord for Overdamsvej 52,5 52,2 50,3 
Syd for Langeltevej 66,8 61,5 65,0 

 

Syd for Langeltevej

Nord for Overdamsvej

Syd for Overdamsvej



 

 

9/17   
 

Hastighedsmålingerne viser, at der er sket en mindre reduktion af den gennemsnitlige hastighed i byzo-
nen, der er de to førstnævnte tællesteder. Særligt på den sydlige del er hastigheden reduceret, hvilket 
må tilskrives de nye foranstaltninger.  
 
Der ses også en reduktion af hastigheden fra 2017 til 2018, hvilket kan være påvirket af byzonetav-
lerne, der blev malet på vejen. Andre faktorer kan dog også have spillet ind. Det kan derfor ikke konklu-
deres, at de har haft en effekt.  
 
Selvom gennemsnitshastigheden er tæt på de tilladte 50 km/t, så kører mange fortsat for stærkt. Ses 
der på de to tællinger inden for byzonen kører hhv. ca. 50 % og 70 % mere end 50 km/t i 2018. Langt 
størstedelen af de trafikanter, der kører for stærkt, kører mellem 50 km/t og 60 km/t. 
 
Udenfor byzonen svinger hastigheden, men der er sket en mindre reduktion siden hastighedsgrænsen 
blev sat ned til 60 km/t. Forventeligt bør hastighedsnedsættelser have en større effekt, men hastigheds-
niveauet var lavt i før-situationen, hvor hastighedsgrænsen var 80 km/t.  
 
 

85 % fraktiler – km/t 2016 2017 2018 
Syd for Overdamsvej 66,2 63,7 59,7 
Nord for Overdamsvej 61,4 59,7 59,3 
Syd for Langeltevej 77,3 69,4 73,6 

 
 
I 2018 er det under 30 % af trafikanterne, der overholder de 60 km/t, og en stor del af bilisterne kører 
helt op mod 80 km/t. 5 % kører mere end 80 km/t. Tællingen viser således, at reduktion af hastigheds-
grænsen ikke automatisk får bilisterne til at sænke hastigheden.  

Spørgeundersøgelse 
Undersøgelsen er sendt ud til alle borgere i Område A. 313 har svaret på hele undersøgelsen, mens 46 
har svaret på dele af undersøgelsen. Derfor varierer det samlede antal respondenter fra spørgsmål til 
spørgsmål. Undersøgelsen er vedlagt som bilag til dette notat.  
 
Der blev stillet følgende spørgsmål til tiltagene på Agiltevej: 

• HAR OMBYGNINGEN PÅ AGILTEVEJ HAFT BETYDNING FOR BILERNES HASTIGHED? 

 

• PÅ AGILTEVEJ ER DER UNDERVEJS MALET BYSKILTE PÅ KØREBANEN. OPLEVER DU, AT DE HAR 
HAFT EN EFFEKT? 
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• I KRYDSET MELLEM AGILTEVEJ OG GRØNNEGADE ER DER ETABLERET TILTAG, DER SKAL FOR-
HINDRE BILER I AT KØRE HURTIGT RUNDT I SVINGET. HAR DETTE TILTAG VIRKET? 

 
 
Hovedformålet med tiltagene var at reducere biltrafikkens hastighed.  
 

• 28 % mener, at det har virket, 36 % mener, at hastigheden er den samme, 26 % svarer, at de 
ikke ved om hastigheden har ændret sig og 10 % mener, at hastigheden er steget.  

 
Undersøgelsen viser dermed i runde tal, at en tredjedel ikke kan vurdere hastigheden, en tredjedel me-
ner hastigheden er uændret og en tredjedel mener, at hastigheden er reduceret. Det viser, at der er en 
generel opfattelse af, at tiltagene har hjulpet, men at de måske ikke har hjulpet nok.  
 
Der blev også spurgt direkte til effekten af afmærkningen i krydset ved Grønnegade og til byzonetav-
lerne, der blev malet på kørebanen. Til de to spørgsmål er der også her en tredjedel der svarer, at de 
ikke ved om tiltagene har virket.  
 

• 21 % mener, at forholdene i krydset ved Grønnegade er blevet bedre, mens 43 % ikke mener 
det har haft en effekt. 3 % mener, at bilerne kører hurtigere igennem krydset efter ændringen. 

 
• I forhold til byzonetavlerne, så mener 27 % at de medvirker til at reducere hastigheden, mens 

40 % ikke mener, at de har en effekt. 
 
Der er kommet en række bemærkninger til Agiltevej. Flere foreslår supplerende tiltag og en del be-
mærkninger omhandler forbedrede forhold for cyklister og gående. Dette omfattede bl.a. 2 minus 1 vej, 
som på Stampevej og en egentlig sti langs vejen.  

Borgerhenvendelser 
Der er fra en virksomhed kommet en enkelt henvendelse, der konkret omhandler Agiltevej. Her roses 
løsningen, selvom det samtidig bemærkes, at biltrafikkens hastighed fortsat opleves som værende for 
høj.  
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Konklusion – Agiltevej 
Generelt må det konkluderes, at tiltagene på Agiltevej har medvirket til at reducere biltrafikkens ha-
stighed. Dette viser både tællinger og borgernes opfattelse jf. spørgeundersøgelsen.  
 
Begge undersøgelser viser dog også, at hastigheden ikke er reduceret meget, og måske mindre end for-
ventet. Det skal hertil bemærkes, at hastighedsniveauet er normalt og forventet på en strækning af den 
pågældende type. Det kan desværre ikke forventes, at alle trafikanter overholder de gældende hastig-
hedsgrænser, og de etablerede foranstaltninger vurderes at være velfungerende samtidig med at trafik-
ken kan afvikles tilfredsstillende. Bl.a. må der tages hensyn til, at der busdrift på strækningen.  
 
Selvom trafikkens hastighed nogenlunde er som forventet, så kan det alligevel være ønskeligt at den 
reduceres yderligere. Det er i hvert fald tydeligt, at beboerne langs Agiltevej fortsat oplever, at der kø-
res for hurtigt.  
 
Det anbefales derfor, at der fortsat gennemføres kampagner for at få nedsat hastigheden yderligere og 
at strækningen i øvrigt holdes under observation i 1-2 år. Kampagner kan fx være opsætning af ”Husk 
50” plakater og opsætning af en elektronisk fartviser.    
 
Hvis der efter en periode ikke er sket forbedringer bør det overvejes at gennemføre yderligere tiltag for 
at reducere trafikkens hastighed. Det kan fx ske med supplerende fartdæmpere eller ombygning af de 
eksisterende.  
 
Flere borgere efterspørger også bedre forhold for cyklister og gående. Nogle foreslår en egentlig sti 
langs vejen, mens enkelte foreslår en 2 minus 1 vej.  
 
Etablering af 2 minus 1 vej blev ikke anbefalet i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen, da oversigten 
på Agiltevej er meget dårlig. Derimod blev en stiforbindelse langs Agiltevej foreslået, som et tiltag til 
fremtidig etablering. Spørgeundersøgelsen viser, at ønsket fortsat er aktuelt. Det anbefales derfor, at 
Hørsholm Kommune ser nærmere på denne mulighed. Stien indgår også i handleplanen for Cykel- & 
Trafiksikkerhedsplan 2015, der kan ses her:  
https://www.horsholm.dk/media/1415/cykel-og-trafiksikkerhedsplan-2015.pdf 
 
Derfor anbefales det, at der udarbejdes et projektforslag til en sti langs Agiltevej. Projektforslaget vil 
kunne danne beslutningsgrundlag for udførelse af projektet, og vil beskrive mulighederne for enten en-
keltrettede stier i hver vejside eller en dobbeltrettet sti i den ene side ud fra de stedlige forhold som fx 
bygninger, terræn, sideveje mv. Projektforslaget vil også beskrive anlægsøkonomien for de givne løs-
ninger.  
 
En stiforbindelse langs Agiltevej vil øge trygheden for cyklister og gående, og vil ikke kun være til glæde 
for de lokale beboere, men vil også skabe en vigtig forbindelse mellem Hørsholm by og Vestområdet/Al-
lerød. En sti langs vejen vil også reducere den utryghed, som biltrafikken og dennes hastighed medfø-
rer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.horsholm.dk/media/1415/cykel-og-trafiksikkerhedsplan-2015.pdf
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GRØNNEGADE 
Den østlige strækning af Grønnegade blev lukket ved Isterødvejen. Årsagen var et ønske om at undgå 
uheld med svingende biltrafik i krydset ved Isterødvejen.  
 
Undervejs i forsøgsperioden blev spærringen flyttet til en placering umiddelbart øst for Overdamsvej. 
Årsagen var, at man ønskede at afprøve en placering, der reducerer omvejskørslen for de ejendomme, 
der ligger i den østlige ende af Grønnegade.  
 
I den vestlige ende af Grønnegade blev der etableret et krydsningspunkt for cyklister og bump i de eksi-
sterende indsnævringer, med henblik på at forbedre forholdene for de lette trafikanter og reducere bil-
trafikkens hastighed. Byzonetavlen blev samtidig flyttet og suppleret med en tavle i den anden side af 
vejen.  
 

  
Figur 8. Tiltag på Grønnegade. 
 

 
Figur 9. Nyt krydsningspunkt for lette trafikanter i den vestlige ende af Grønnegade suppleret med 

bump i den eksisterende indsnævring og tydeliggørelse af byzonen ved opsætning af supple-
rende tavle.  

Lukning  
– oprindelig placering

Krydsningspunkt og bump

Lukning  
– ny placeringBump
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Tællinger 
Der er gennemført tællinger før tiltagene blev gennemført (2016), efter lukning ved Isterødvejen (2017) 
og efter lukning ved Overdamsvej (2018). Tællingerne viser den samlede gennemsnitlige døgntrafik for 
motorkøretøjer.  
 

 
Figur 10. Tællesteder på Grønnegade. 
 
 

Biltrafik – Grønnegade – ÅDT 2016 2017 2018 
Vest for Agiltevej  2.633 2.347 
Mellem Agiltevej og Overdamsvej  222  
Øst for Overdamsvej 502 82  
Lige nord for Isterødvejen 464 13 112 

 
Cykeltrafik – Grønnegade – ÅDT 2016 2017 2018 
Vest for Agiltevej  40 39 
Mellem Agiltevej og Overdamsvej  11  
Øst for Overdamsvej    
Lige nord for Isterødvejen 14 24 27 

 
 
Tællingerne giver ikke noget tydeligt billede af trafikken på Grønnegade. Det skyldes dels, at ikke alle 
tællinger er gennemført for alle tre faser, dels at trafiktallene flere steder er relativt små. De er derfor 
meget følsomme over for almindelige udsving herunder udsving pga. vejret.  
 
På baggrund af tællingerne umiddelbart nord for Isterødvejen ses det, at ca. 100 ture udgøres af ejen-
dommene i den østlige ende af Grønnegade, mens ca. 350 ture enten har ærinde på strækningen mel-
lem Agiltevej og Overdamsvej, eller er gennemkørende.  
 
Der er desværre ikke gennemført en tælling vest for Agiltevej inden forsøget med lukning af Grønne-
gade gik i gang. Derfor kendes trafikmængden på dette tidspunkt ikke. Dog viser tællinger på Agiltevej, 
at der i alle tre år her er et nogenlunde konstant trafikniveau på ca. 2.200 køretøjer i døgnet.  
 
Det betyder, at udsving i trafikken på Grønnegade vest for Agiltevej kan antages alene at skyldes tilta-
gene på den østlige del af Grønnegade. Hvis trafikken, der kører igennem til Agiltevej antages at være 
ca. 2.200 køretøjer i 2016, så er det helt som forventet, at en nedgang på ca. 450 køretøjer ved Iste-
rødvejen medfører en stigning på ca. 450 køretøjer vest for Agiltevej i 2017. At der i 2018 ses et større 
fald end den tilsvarende stigning ved Isterødvejen kan hænge sammen med generelle udsving i trafik-
mængderne.  
 
Tællingen fra 2017 viser samtidig, at trafikken mellem Agiltevej og Overdamsvej udgør omtrent to tred-
jedele af den samlede trafik på ca. 350 køretøjer, der kørte på strækningen i 2016 og som ikke har 
ærinde øst for Overdamsvej.  
 

Vest for Agiltevej

Mellem Agiltevej og Overdamsvej

Øst for Overdamsvej

Lige nord for Isterødvejen
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Størstedelen af trafikken på Grønnegade – både før og efter lukningen – har således ærinde her. Det 
kan derfor ikke konkluderes, at der har været en væsentlig andel af uvedkommende gennemkørende 
trafik. Overordnet set er der heller ikke tale om væsentligt ændrede trafikmængder på Grønnegade, 
hverken vest for Agiltevej eller mellem Agiltevej og Overdamsvej.  

Spørgeundersøgelse 
Undersøgelsen er sendt ud til alle borgere i Område A. 313 har svaret på hele undersøgelsen, mens 46 
har svaret på dele af undersøgelsen. Derfor varierer det samlede antal respondenter fra spørgsmål til 
spørgsmål. Undersøgelsen er vedlagt som bilag til dette notat.  
 
Der blev stillet følgende spørgsmål til tiltagene på Grønnegade: 
 

• GENER FOR DIN EGEN FÆRDSEL? 

 

• GENER FRA ANDRES FÆRDSEL? 

 

• HAR PLACERING AF SPÆRRINGEN PÅ GRØNNEGADE BETYDNING FOR DIG? 

 
 
 
 
17 % af respondenterne bor på eller ved Grønnegade, svarende til 62 personer. 83 % af svarene er der-
med fra personer, der er trafikanter på Grønnegade, men ikke bor der.  
 
41 % føler, at omvejskørsel pga. spærringen er en gene og 27 % oplever, at andres omvejskørsel er en 
gene. De 27 % vurderes at være et meget højt antal, da kun 14 % af respondenterne faktisk vil kunne 
opleve øget trafik pga. spærringen.  
25 % har en mening om placering af spærringen – 11 % ønsker den ved Isterødvejen og 14 % ønsker 
den ved Overdamsvej.  
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I forbindelse med undersøgelsen har det også være muligt at komme med bemærkninger til løsnin-
gerne. Der er er kommet rigtig mange bemærkninger om både større og mindre ting på Grønnegade.  
Størstedelen af bemærkningerne kredser dog om: 
 

• Fjern spærringen 
• Bevar spærringen ved Overdamsvej 
• Flyt spærringen tilbage til Isterødvejen 
• Ensret Grønnegade mod vest 

 
Synspunkterne afhænger naturligvis af, hvor i området man selv bor. Beboerne på den aflastede stræk-
ning er generelt tilfredse, mens mange andre er utilfredse. De utilfredse er primært beboere på Grønne-
gade vest for Agiltevej, men også mange andre oplever, at spærringen er problematisk. Grønnegade 
indgår i en vigtig vejforbindelse mellem Hørsholm by og motorvejen, og omkørslen har gjort denne rute 
længere og mere tidskrævende pga. kødannelser på Isterødvejen. Forslag til ensretning fremsættes af 
borgere, der synes at være pragmatiske og ønsker at finde et kompromis, som flest mulige kan være 
tilfredse med.  

Borgerhenvendelser 
Der er kommet enkelte borgerhenvendelser om forholdene på Grønnegade. To har svært ved at se for-
delen ved, at vejen er lukket, så al kørsel må foregå via den vestlige del af Grønnegade.  
 
Begge borgere foreslår, at Grønnegade ensrettes mod vest fra Isterødvejen. Det vil efter deres vurde-
ring fordele trafikken bedre, så den vestlige del ad Grønnegade ikke belastes for meget, ligesom det gi-
ver nødvendig kørsel med lastbiler mulighed for at køre igennem i stedet for at tvinge dem til at vende.  
 
En tredje foreslår, at spærringen øst for Overdamsvej ændres til to spærringer hhv. vest for Overdams-
vej og i Overdamsvej umiddelbart nord for Grønnegade.  

Konklusion – Grønnegade 
De gennemførte tællinger viser helt naturligt, at der er sket en flytning af trafikken på Grønnegade, som 
følge af spærringen. Der er dog tale om en mindre trafikmængde, der ikke ændrer på det overordnede 
trafikbillede, eller trængslen i forbindelse med kørsel til og fra det overordnede vejnet. Set i forhold til 
den stor trafikmængde på Isterødvejen og de daglige udsving i denne, vil ændringerne i den lokale tra-
fik næppe kunne konstateres. Det er heller ikke noget, der er bemærket i spørgeundersøgelsen.  
 
Bemærkningerne i forbindelse med spørgeundersøgelsen viser derimod tydeligt, at spærringen opfattes 
positivt af dem der bor på Grønnegade øst for Agiltevej, mens andre oplever den negativt. Der ses også 
en tendens til, at problemer der nævnes i bemærkningerne, overdrives for at skabe større sympati for 
egne synspunkter. Således oplever mange et markant ændret trafikbillede, der ikke direkte understøttes 
af tællingerne.  
 
Ses der på området som helhed er der ikke opbakning til en spærring for gennemkørende biltrafik. Kun 
25 % går ind for spærringen, og kun 11 % ønsker den placeret ved Isterødvejen, hvor placeringen trafi-
kalt set er bedst, da man her undgår forgæves indkørsel fra Isterødvejen samt uønskede svingbevægel-
ser tæt på rundkørslen.  
 
Samlet set vurderes en lukning at være en fordel for trafikken i området som helhed, selvom beboerne 
på den vestlige del af Grønnegade oplever en smule mere trafik. Dertil kommer de fordele, der findes 
for trafiksikkerheden og trafikafviklingen på Isterødvejen, der var årsag til etablering af spærringen.  
 
Nogle borgere har foreslået, at Grønnegade ensrettes fra Isterødvejen, så man kan køre ind, men ikke 
ud. Dette vil måske fordele trafikken i området bedre og kan sikkerhedsmæssigt måske være en accep-
tabel løsning. Dog er der en tendens til, at biltrafikkens hastighed stiger når veje ensrettes, men en 
grundigere analyse af de to løsninger vil kunne afklare dette. I hvert fald bør udkørsel til Isterødvejen 
forhindres.  
 
Det har været foreslået at lave en bomløsning, hvor adgangen til Grønnegade lukkes, men hvor beboere 
har mulighed for at passere. Da størstedelen af trafikken på Grønnegade er beboertrafik giver en sådan 
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løsning dog ikke mening trafikalt set. En spærring skal gælde alle for at opnå de bedst mulige trafikfor-
hold. Der kan dog være forskellige grader af spærring, som kan overvejes og bør indgå i den politiske 
drøftelse af sagen. Der kan således opstilles følgende principielle løsninger, der vurderes at være inte-
ressante at vælge imellem: 
 
Løsning A: Spærring for ind- og udkørsel for biltrafik ved Isterødvejen 
Løsning B: Kun indkørsel for biltrafik fra højre ved Isterødvejen 
Løsning C: Åben for ind- og udkørsel for biltrafik ved Isterødvejen, men spærring for gennemkørsel 

ved Overdamsvej 
Løsning D:  Åben for ind- og udkørsel for biltrafik ved Isterødvejen 
 
Fordele og ulemper for de fire løsninger er kort beskrevet i det følgende. 
 
Selvom flere løsninger er mulige anbefales det, at Hørsholm Kommune arbejder videre med en perma-
nent løsning, der indeholder en hel eller delvis spærring for biltrafik ved Isterødvejen, og dermed for-
bedrer trafiksikkerheden. For at sikre bedre forhold for lette trafikanter bør løsningen indeholde en for-
bedring af krydsningsmulighederne på Isterødvejen.  
 
Løsning A - Spærring for ind- og udkørsel ved Isterødvejen 
Dette er den oprindelige løsning, der blev etableret i begyndelsen af trafikforsøget. Der spærres for al 
bilkørsel og al trafik til og fra Grønnegade skal køre ind og ud fra i den vestlige ende.  
 

 
 
 
Løsning B – Kun indkørsel fra højre ved Isterødvejen 
Der er spærret for de fleste svingbevægelser, men højresving fra øst ind på Grønnegade tillades. Der-
med skabes bedre adgang til Grønnegade samtidig med at de farlige venstresving ind og ud undgås. 
Løsningen vurderes at være næsten ligeså trafiksikker som løsning A, hvis spærringen udformes så ud-
kørsel ikke er muligt. Løsningen kan kombineres med ensretning af Grønnegade, men dette anbefales 
ikke, da trafikafviklingen bliver mindre fleksibel og hastigheden vil kunne stige.  
 

 

Fordele 
• Ingen svingbevægelser ved Isterødvejen 
• Bedst og sikrest trafikafvikling frem mod rund-

kørslen 
• Trafik kommer ikke til at køre ind på Grønne-

gade ved en fejl 
 
Ulemper 

• Omvejskørsel for alle beboere på Grønnegade 
• Ca. 20 % trafikstigning på Grønnegade vest 

for Agiltevej 

Fordele 
• Ingen venstresving ved Isterødvejen 
• God og sikker trafikafvikling frem mod rund-

kørslen 
• God tilgængelig for beboere på Grønnegade 

 
Ulemper 

• Omvejskørsel ved udkørsel 
• Ca. 10 % trafikstigning på Grønnegade vest 

for Agiltevej 
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Løsning C - Åben for ind- og udkørsel ved Isterødvejen, spærring ved Overdamsvej 
Dette er den løsning, der blev afprøvet som alternativ løsning i trafikforsøget. Løsningen forbedrer ikke 
trafiksikkerheden mærkbart. Løsningen kræver god skiltning, da fejlkørsler ofte er hyppige ved veje, der 
er spærret på midten. 
 

 
 
 
Løsning D - Åben for al ind- og udkørsel ved Isterødvejen 
Denne løsning svarer til situationen før trafikforsøget. Bilisterne kan valgfrit køre ind og ud af Grønne-
gade i begge ender. Trafikmønstret vurderes at blive som før trafikforsøget og trafiksikkerheden ved 
Isterødvejen forbedres ikke.  
 

 
 
 
 
 

Fordele 
• Mindre omvejskørsel for nogle beboere 

 
Ulemper 

• Mange farlige svingbevægelser ved Isterødve-
jen, bl.a. for kunder til tanken  

• Omvejskørsel for mange beboere på Grønne-
gade 

• Risiko for mange fejlkørsler på Grønnegade 
• Ca. 15 % trafikstigning på Grønnegade vest 

for Agiltevej 

Fordele 
• Ingen omvejskørsel for beboere 
• Ingen trafikstigning på Grønnegade vest for 

Agiltevej 
 
Ulemper 

• Mange farlige svingbevægelser ved Isterødve-
jen, bl.a. for kunder til tanken 

• Ingen forbedring af trafiksikkerheden, der var 
årsag til trafikforsøget  
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