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Forord 
 
Halsnæs Kommune har siden kommunesammenlægningen i 2007 arbejdet for at skabe 
fysiske og trafikale rammer, der blandt andet tilgodeser cyklisterne og de lette trafikanter. 
Indsatserne er primært sket på baggrund af Trafikplan 2009, hvor der blev udpeget en 
række forslag til fysiske projekter, herunder også stiprojekter.  
 
Formålet med denne analyse er at sikre et grundlag for investeringer i cykelstier og ruter i 
Halsnæs Kommune i de kommende år, så andelen af borgere der tager cyklen til hverdag 
øges. Fokus er på fremkommelighed, sikre skoleveje, cykelparkering og synlighed.  
 
Analysen er udarbejdet på baggrund af: 
 

• Stiklassificering og projekter fra Trafikplan 2009 
• Registrering af mangler på hovedstinettet via besigtigelse 
• Inddragelse af repræsentanter fra de tre skoledistrikter samt  
• Temadrøftelse i Udvalg of Miljø og Teknik 
• Uheldsudtræk fra Vejdirektoratets VIS-database 2007-2011  
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Cykelkultur og tendenser  
 
Danmark betragtes ofte som et af de lande i verden hvor flest cykler. Vi anser os selv som 
værende langt fremme i forhold til brug af cykel, hvor cyklen anvendes som transportform 
til arbejde, skole og i øvrigt mange formål, mens cykling i andre lande ofte blot betragtes 
som fritidsbeskæftigelse.  
 
Cyklen som transportform er særligt kendetegnet ved at have en positiv effekt i forhold til 
CO2-reduktion, begrænset støjniveau, fremkommelighed, folkesundhed og livskvalitet. 
 
Særligt i de større byer er der ofte meget fokus på cyklisterne og mulighederne for at 
forbedre forholdende og øge incitamentet for at få flere cyklister. 
 
Cyklisterne udgjorde i 1975 ca. halvdelen af befolkningen, mens knallertkørere var ca. 
10%. Siden er cyklisterne vokset i antal, mens knallertkørerernes tal er svundet ind. I 
1990’erne indtræf der en nedadgående tendens, mens der de seneste 10 år har været en 
svagt stigende tendens på landsplan. 
 
Der er blandt andet derfor foretaget en række tiltag og gennemført omfattende udvidelser 
af stinettet samt afsat puljemidler til fremme af cykeltrafikken på et nationalt og kommunalt 
niveau. Ønsket er at forholdene for cyklisterne forbedres, for igen at kunne øge antallet af 
cykelture og cyklister. 
 

 

Figur 1. Udviklingen i cykel/knallerttrafikken ifølge vejdirektoratets cykeltrafikindeks 1990-2009 (år 2000 = 100). 
Kilde: vejdirektoratets cykelbarometer ”vd.dk” 

 
Derudover er der igangsat en række større undersøgelser som skal afdække forhold som 
vedrører cyklister og de lette trafikanter generelt. Undersøgelserne forløber over en 
årrække og formålet er i sidste ende at kunne iværksætte mere målrettede tiltag til fremme 
af cyklisme. Flere af undersøgelserne kan ses på bikeability.dk som er en fælles portal 
mellem alle større danske universiteter, hvor disse undersøgelser udføres.  
 
I det følgende refereres til forskellige undersøgelser fra bikeability.dk under emnet ”Cycling 
and urban form” af Thomas Sick Nielsen, DTU transport. 
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Cykelkultur og tendenser i Halsnæs 
 
En undersøgelse af den afstand en gennemsnitsborger tilbagelægger på cykel i den 
enkelte kommune viser, at hver indbygger i Halsnæs Kommune mellem 10 og 85 år i 
gennemsnit cykler mellem 400 og 600 km om året. 
 
Sammenlignes det med andre tilsvarende landkommuner cykles der forholdsvis flere 
kilometer pr. indbygger i Halsnæs Kommune. Jf. kort nedenfor. 
 
 
 

 

Cykelkilometer pr. indbygger (10-85 år) i de forskellige kommuner i Danmark. Illustration fra ”Cycling and urban 
form af Thomas Sick Nielsen, DTU transport” 

 
En anden undersøgelse som ”estimerer” cykelpotentiale viser, at der er et middelhøjt 
potentiale i Hundested og Frederiksværk til yderligere fremme af antallet af cykelture. Det 
til trods for at afstanden til centeraktiviter er forholdsvis stor i Halsnæs Kommune 
sammenholdt med at antallet af allerede kørte kilometer per år også er forholdsvis højt.  
 
Undersøgelsen er baseret på afstanden til centeraktiviteter, befolkningsstørrelse, 
adgangen til offentlig transport, detailhandel, terræn og sammenhængen med vejnet.  
 
En spørgeskemaundersøgelse har vist at mere end 1/3 af alle adspurgte ønsker og 
forventer at cykle mere om 5 år end de gør nu. Samtidigt ønsker/forventer under ti procent 
at cykle mindre.  
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Hvad betyder noget? 
 
En undersøgelse af befolkningens cykeladfærd også udført af DTU Transport viser, at de 
parametre, der øger cyklisme mest er: Gode cykelparkeringsfaciliteter, godt flow, gode 
cykelstier og belægning, gode oversigtsforhold og muligheden for at cykle hurtigt. 
 
Omvendt er de dårligste oplevelser forbundet med farlige vejkryds, dårlig vejbelægning, 
biler tæt på cyklisterne, vejarbejde og for mange andre på stierne.  
 
Når der skal investeres i stier, er det naturligvis hensigtsmæssigt at søge en forbedring af 
forhold der giver ”gode oplevelser” og reducere forhold der giver ”dårlige oplevelser”. 
 

  
Resultater fra spørgeskemaundersøgelse jf. bikeability.dk, 2011 

 
På Landsplan er der gjort en række tiltag til at forbedre forholdene for cyklisterne, men 
alligevel er tendensen stagnerende. Dette understreger, at det er en stor udfordring at få 
flere cyklister på stierne. Derfor er det også særligt vigtigt, at de enkelte kommuner hver 
især fokuserer på, hvordan de kan forbedre forholdene for cyklisterne, så det ikke kun er 
de nationale stier og de største kommuner som tager initiativ til at forbedre forholdene for 
de lette trafikanter. 
 
På landsplan foregår 40% af cykelturene i forbindelse med arbejde eller uddannelse, 
mens hver fjerde cykeltur foregår fra bolig til fritidsaktiviteter. Man regner med, at hvert 
andet skolebarn cykler til skole. Ifølge skolesundhedsanalysen for 5. – 9. klasse i Halsnæs 
Kommune, som er gennemført i 2012, angiver 60% af eleverne, at de oftes tager cyklen til 
skole. Derudover er der 14% som går til skole, og dermed også bruger stierne.  
 

 

Cykelparkeringspladser i Odense lyser op i mørket 
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Målsætninger 
 
Den overordnede målsætning for Halsnæs Kommune er at øge hverdagscyklismen.  
 
I Trafikplan 2009 blev det formuleret således:  
 
Børn bør cykle til skole og fritidsinteresser, voksne bør cykle til indkøb, fritid og til 
stationen, og enhver overvejelse om en kort eller en mellemlang biltur bør afvejes i forhold 
til mulighederne for at cykle, gå eller at tage bussen. 
 
Overordnet set skal dette ske ved at skabe bedre rammer for cyklister og gående. Bedre 
stier giver en større lyst til at tage cyklen eller løbe en tur, frem for at benytte bilen. 
Samtidg kan attraktiv og sikker cykelparkering være afgørende for, om borgere tager 
cyklen til stationen.  
 
 
 
Målsætningerne om at øge hverdagscyklisme skal ske ved at opgradere stinettet, så der 
skabes et godt alternativ til at tage bilen. Det kan bl.a. ske ved: 
 

• Der skal etableres ”byakser” som forbedrer fremkommelighed på stier mellem 
vigtige byområder og byfunktioner. Byakserne kan både være en opgradering af 
eksisterende stier eller forslag til nye stier 
 

• Antallet af ”Missing links” på eksisterende stiruter i kommunen skal reduceres. 
”Missing Links” er strækninger, hvor der mangler sti på et ellers 
sammenhængende stinet.  

 
• Cykelparkeringen skal være tilstrækkelig og synlig på strategiske steder som 

stationer og ved byfunktioner 
 

• Trafiksikkerheden skal forbedres på steder, hvor cyklister og lette trafikanter er 
særligt udsatte 

 
• Skiltning og vedligeholdelse skal forbedres på eksisterende stinet 

 
Opfølgning og evaluering kan ske ved enten at foretage årlige cyklistmålinger eller 
opstille cykeltællere på udvalgte stier.  
 
Målsætningerne konkretiseres nærmere gennem en række indsatsområder som 
beskrives i det følgende: 
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Indsatsområder 
 
Analysen fokuserer på 5 indsatsområder, som kan forbedre forholdene for cyklister og 
lette trafikanter.  

 
1. Sammenhængende stinet og fremkommelighed 
Cyklisternes mulighed for hurtig og direkte kørsel mellem de vigtigste cykelmål skal 
forbedres.  
 
Konkret etableres de såkaldte byakser, hvor ruterne skal udgøre et sammenhængende 
stinet. Formålet er at øge hverdagscyklismen og gøre det lettere, hurtigere og mere sikkert 
at færdes på cykel i kommunens byer og til skole, arbejde eller fritidsinteresser. 
Forholdene forbedres desuden på Fjordstien og Nordkyststien ved at forbedre 
strækninger, som i dag er ufremkommelige på grund af trapper, nedslidning eller utrygge 
forhold.  
 
2. Skoleveje og trafiksikkerhed 
Halsnæs Kommune har en høj andel af cyklende børn og har haft en målrettet indsats på 
skoleveje gennem mange år. Der er stadig enkelte udfordringer ved skoler, særligt i disse 
år, hvor skolestrukturen hyppigt ændres. Af andre væsentlige trafiksikkerhedsmæssige 
udfordringer er rundkørsler, smalle veje med begrænset plads til cykler samt krydsning af 
større veje.   
 
Cyklisterne påpeger selv utryghed og trafikfarlige steder som årsag til at cykle mindre. 
Trafiksikkerhed bør derfor indtænkes i alle indsatser, og på steder med mange uheld bør 
der gøres en ekstra indsats.  
 
Konkret skal der i forhold til cyklende børn og skoleveje primært fokuseres på adfærd og 
holdningsbearbejdende tiltag, men også fysiske tiltag fx ved rundkørsler og krydsninger af 
større veje.  
 
Trafiksikkerheden forbedres på de mest udsatte lokaliteter eller der anvises andre ruter 
udenom disse lokaliteter.  
 
3. Cykelparkeringsforhold 
Flere cyklister skaber behov for mere cykelparkeringsplads. Særligt ved stationer og 
bycentre er der behov for cykelparkering. At vide at der er tilstrækkelig cykelparkering er 
vigtig, men også at selve pladsen er indrettet så cyklen kan aflåses og evt. stå i læ for vind 
og vejr. Synligheden af cykelparkering er vigtig og signalerer, at kommunen ønsker at 
gøre en indsats på området. 
 
Konkret skal cykelparkeringen forbedres på udvalgte togstationer og ved centerområder. 
 
4. Synlighed - information og skiltning 
God vejvisning og højt informationsniveau kan øge lysten til at færdes på stier og ruter for 
cyklister og gående.  
 
Konkret skal der gøres en indsats i forhold til skiltning på de enkelte ruter og der opstilles 
større informationskort på udvalgte, strategiske steder i kommunen. Der kan endvidere 
iværksættes kampagner i samarbejde med virksomheder, skoler og/eller nabokommuner. 
Der er fremsat et forslag til en cykelevent med cykelbane i foråret 2013, cykeltræning til 
udvalgte borgergrupper samt fokus på cykelhærværk. 
 
5. Konkrete enkeltforbedringer  
Der skal gøres en målrettet indsats for at vedligeholde stierne, så huller i stier og 
beplantning i videst mulige omfang ikke udgør en gene for cyklisterne. Mangelfuld 
vedligeholdelse påvirker den enkelte cyklists lyst til at færdes på ruter og stier.  
 
Konkret er der foretaget en besigtigelse af byakser og forholdene på Nordkyststien og 
Fjordstien. Steder som er mangelfuldt vedligeholdt på de udvalgte strækninger forbedres 
mht belægning, oversigtsforhold mv. 
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Stiklassificering  
 
Hovedstinettet er klassificeret i følgende stiklasser i Trafikplan 2009:  
 

• Stirute med anlæg for de lette trafikanter. Det omfatter separate stier, veje med 
cykelsti og fortov, eller med fællesstier  
 

• Stirute ad vej med fortov og afmærket areal til cyklister. Det omfatter veje med 
cykelbane eller bred kantbane. Der vil normalt også være fortov  

 
• Stirute ad vej uden anlæg eller afmærkning for cyklister. Der kan fortsat være 

fortov langs vejen  
 
Stinettet omfatter det overordnede stinet. Lokale stier og interne stier i boligområder indgår 
som hovedregel ikke i klassificeringen.  
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1. Sammenhængende stinet og fremkommelighed 
 
Et sammenhængende stinet er afgørende for at flytte trafikanter fra bilen til cykler. På 
statsvejnettet er der cykelstier eller brede cykelbaner fra Hundested til Frederiksværk og 
videre mod Frederikssund, Helsinge og Hillerød. Denne analyse fokuserer på det 
kommunale vej- og stinet. Udfordringer i forhold til krydsning af statsveje, rundkørsler og 
statsveje som skoleveje behandles under skoleveje og trafiksikkerhed.  
 
Byakserne 
Byakserne skal skabe bedre forhold for cyklisterne i Halsnæs og give flere lyst til at 
vælge cyklen frem for bilen. Byakserne skal være bindeled mellem de vigtigste mål i 
kommunen og vil give bedre bymiljø, mindre trængsel og mere sundhed – til fordel for 
alle trafikanter. Ruterne forsøges indrettet med så få forhindringer som muligt, og der 
lægges vægt på tryghed, sikkerhed og høj komfort.  
 
Ruternes forløb skal så vidt muligt være den direkte vej, med få stop og med plads til at 
holde sit eget tempo, og så skal der være forbindelse mellem knudepunkter som 
boligområder, stationer, uddannelsesinstitutioner og områder med mange 
arbejdspladser.  
 
Komforten for cyklisterne prioriteres højt med en jævn belægning og høj grad af 
vedligehold og snerydning.  
 
Halsnæs Kommune planlægger tiltagene på hver enkelt rute ud fra en 
helhedsbetragtning, som tager hensyn til antal cyklister, øvrige trafikanter, byrum, 
økonomi, m.v. 
 
Forslag til 11 linieføringer for byakser fremgår af figuren herunder: 
 

 

Forslag til 11 byakser/ruteforløb som forbinder de vigtigste mål i kommunen 

Byakser 
Identificeret af Halsnæs 
Kommune i  2012  
 
Strækningsoversigt: 
 
Byakse 1  
Frv. St. - Ellevej – Liseleje. 
 
Byakse 2 
Karlsgavevej – Allégade 
 
Byakse 3A  
Vinderød Skole- Hulgårdsvej 
 
Byakse 3B  
Vinderød - Ellevej 
 
Byakse 4  
Ølsted-Frv. St.   
 
Byakse 5  
Frv. St. – Torvet 
 
Byakse 6A  
Lerbjergvej-Vibehus St.-Frv.vej-
Lynæs 
 
Byakse 6B  
Nørregade-Søndergade-Lynæs 
 
Byakse 6C 
Porthusvej-Højbjergvej 
 
Byakse 7A  
Melby - Enghavevej  
 
Byakse 7B 
Enghavevej – Melbystien 
 
Byakse 8  
Melby - Asserbo 
 
Byakse 9  
Melby-Torup 
 
Byakse 10  
Solvænget- Duevej – 
Magleblikskolen 
 
Byakse 11  
Torup-Evetofte-Hanehoved 
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Regionale rekreative stier 
De to regionale afmærkede stier, der forløber igennem kommunen, Fjordstien og 
Nordkyststien er i forbindelse med stianalysen blevet gennemgået for mangler.  
 
Der er stillet forslag til forbedringer i forhold til belægning, smalle stiforløb, forslag til 
omlægning af ruteforløb, utrygge og ufremkommelige steder såsom trapper. 
 
Derudover er stierne gennemgået i forhold til manglende skiltning og/eller ulæselige og 
dårligt placerede skilte.  
 
En forbedring af de mest kritiske steder på stierne, for hvad angår dårlig belægning, 
smalle steder samt forbedring af skiltning vil samlet forløbe sig til ca. 4,5 mio. kr. Fordelt 
med ca. 50% for hver af stierne. I dette overslag er ikke medtaget nye ruteforbindelser i 
forhold til evt. omlægning af eksisterende ruter, men udelukkende forbedringer af 
nuværende ruteforløb. 
 

 
 

 
 
 

Udbedring af regionale stier 
(registreret 2012): 
 
Fjordstien: 
Dårlig belægning/smal sti: 1,3 km 
Utryghed/trappe: 4 
 
Anlægsøkonomi: ca. 2.250.000  
 
Forbedret skiltning: ca. 100.000  
 
Nordkyststien: 
Dårlig belægning/smal sti: 1,4 km 
Utryghed/trappe: 0 
 
Anlægsøkonomi: ca. 2.100.000 
 
Forbedret skiltning: ca. 100.000  
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2. Skoleveje og trafiksikkerhed 
 
Skoleveje 
Trafikkaos ved skolerne kan skyldes mange biler med høj fart blandet med cyklister og 
fodgængere, hvoraf nogle mangler erfaring i trafikken. 
 
Antallet af børn der cykler til skole, kan til en vis grænse øges gennem fysiske 
ombygninger og justering af vejgeometrien. I Halsnæs Kommune, hvor 60% af børnene 
cykler til skole, vurderer konsulent fra Dansk Cyklist Forbund, at det ikke er fysiske 
ændringer, men adfærdsændringer, der kan øge antallet af cyklende børn.  
 
Repræsentanter fra kommunens 3 skoledistrikter (Arresø, Frederiksværk og Hundested) 
er via et dialogmøde blevet rådspurgt i forhold til udpegning af problematiske skoleveje. 
Der blev nævnt enkelte mindre forhold helt tæt på skolerne, men langt de fleste forslag til 
forbedringer var ikke i direkte tilknytning til skolerne.  
  
Cyklister i rundkørsler blev nævnt som det største generelle trafiksikkerhedsmæssige 
problem. Overgangsanlæg ved Vibehus Station blev nævnt som udfordring for elever til 
Lerbjergskoleafdeling, Cykelforholdene mellem Ølsted- og Magleblik Skoleafdeling blev 
nævnt, ligesom Allégade i Frederiksværk, med skråparkering og smal cykelbane til cykler 
i begge retninger, blev nævnt som et uhensigtsmæssigt stiforløb.   
 
Skoledistrikterne ændres i disse år og derfor bør der løbende ske en evaluering og 
undersøgelse af skolevejene.Herunder er udpeget en række lokaliteter med forslag til 
løsninger. Bemærk at mange også indgår i byakserne.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Arresø distrikt 

Lokalitet  Problem/løsninger  Kommentarer  
1 Sportsvej 
/Bjørnebakkevej 

Stikrydsning tæt på skole Skal vurderes nærmere 

2 Grussti 
Strandvejen/Solvænget  

Stiens opbygning bør forbedres, så erosion 
reduceres 

Indgår i Byakse 10. 

3 Frederikssundsvejen 
ved Ølsted og Magleblik 

Manglende tunnel under statsvejen  til at 
sikre forbindelsen mellem skoleafdelingerne  

Tunellen indgår i 
investeringsoversigten for 
2016 og er et planlagt 
projekt. Indgår i byakse 4. 

Frederiksværk distrikt 

Lokalitet  Problem/løsninger  Kommentarer  
4 Vinderød Skov Svært at krydse Vinderød Skov. Børnene 

kører mod trafikken fra Hulgårdsvej til Ellevej  
Indgår som Byakse 3A  

5 Skovsti fra Helsingevej 
ned til Vinderød 
Enghavevej 

Benyttes af børn og den bør forbedres og 
evt. skiltes, da børnene dermed kan undgå 
at komme gennem rundkørslen. 

Forslag indgår i trafikplan 
2009 samt Byakse 3B. 

6 Stiruter fra Asserbo til  
Melby samt ved 
rundkørsel 

Problemer ved ”den trekantede rundkørsel”. 
cykelstierne er smalle, og børn kører den 
forkerte vej rundt..  

Skal vurderes nærmere. 
Indgår i Byakse 8. 

7 Melby til 
Enghaveskoleafdelingen 

 Skal vurderes nærmere. 
Byakse 7B. 

8 Melby Enghavevej Etablering af cykelsti langs Melby 
Enghavevej 

Byakse 7A. 

Hundested distrikt 

Lokalitet  Problem/løsninger  Kommentarer  

9 Lerbjergvej og 
Stadionvej 

Utrygt at færdes langs Lerbjergvej og 
Stadionvej. Utrygt at krydse Amtsvejen ved 
Lerbjergvej og det er et problem at børn fra 
Høje Tøpholm krydser vejen ved 
Bøgebjerggård, og ikke ved signalanlægget. 

Vurderes nærmere under 
Byakse 6A 

10 Torup til Melby Sti syd for banen mangler. Byakse 9. 
11 Porthusvej og 
Søndergade 

Forslag om ny cykelsti langs Søndergade. 
Alt. vejlukning/ensretning på Søndergade og 
omlægning af biltrafik i spidsperioder 

Forløb skal vurderes 
nærmere 



 

 

12 

Trafiksikkerhed 
I den femårige periode fra 2007-2011 er der i alt registreret 86 trafikuheld med 92 
cyklister i Halsnæs Kommune. 
 
Steder på vejnettet, hvor der er registreret flere uheld med cyklister eller meget alvorlige 
ulykker indikerer, at vejtekniske forhold kan være medvirkende årsag til uheldene. 
 
Gennem vejtekniske forbedringer på disse lokaliteter eller ved at lede cyklister og gående 
ad andre ruter, stier eller niveaufrie krydsninger kan antallet af denne type uheld 
reduceres.  
 
 

 
 
Der er udpeget 7 lokaliteter hvor der enten er registreret mere end 3 trafikuheld med 
cyklister eller meget alvorlige trafikuheld med cyklister.  
 
I forhold til trafiksikkerhed bør disse steder prioriteres. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sted Cyklist 
ulykker 

Person 
skader 

Alvorligt 
tilskade-komne 

Let tilskade-
komne 

Dræbte 

Amtsvejen i Hundested 7 4 2 1 1 

Rundkørsel i Frederiksværk 6 5 4 1 0 

Jernbanegade/Hermannsgade 
i Frederiksværk 

6 3 2 1 0 

Strandvejen i Frederiksværk 4 4 2 1 1 

Rundkørsel i Kregme 4 2 1 1 0 

Hovedgaden i Ølsted 4 4 2 2 0 

Nyvej i Asserbo 2 2 1 0 1 
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3. Cykelparkering 
 

I undersøgelsen af befolkningens cykeladfærd angiver 27% af de adspurgte, at god 
cykelparkering er vigtig for at øge cyklisme (jf. side 5). 
 
Der er i 2012 foretaget en registrering af cykelstativer og belægning centrale steder i 
kommunen og i forskellige tidsrum. 
 
Registrering af cykelparkeringen på stationerne viser, at der er den fornødne plads til 
parkering af cykler. Parkeringsarealernes indretning og kvalitet er dog generelt 
utidssvarende og giver ringe forhold for cyklisterne. Stationsparkeringer er præget af 
manglende overdækning, manglende fast belægning, mangelfuld vedligeholdelse for 
ukrudt mm. Dette er særligt udtalt ved Frederiksværk, Hundested, Vibehus og Lille 
Kregme Stationer. 
 
I Frederiksværk bymidte mangler der cykelparkering. Cykler placeres spredt i bybilledet 
og giver ofte et rodet indtryk. Ved Nordcenteret og biblioteket er der enkelte cykelstativer. 
Ingen er overdækkede og særligt ved Nordcenteret er de utidssvarende. Ved Gjethuset 
er der slet ingen cykelstativer.  
 
Indretning af byrum med plads til cyklister og parkerede cykler er medvirkende til at sætte 
fokus på sundhed og bæredygtighed. Der er i den kommunale planlægning stor erfaring 
med at stille krav til etablering af bil-parkeringspladser i forbindelse med ny planlægning. 
Dette er ikke gældende for cykelparkering.  
 
Stationer Antal stativer Observationer af antal cykler Max belægn. Bemærkning

1. gang dag 1. gang aften 2. gang dag 2. gang aften i %

Ølsted 72 36 23 50 Overdækket skur OK

Ll. Kregme Ingen 3 2  - - - 3 rk. træbomme, ingen P-plads ej OK
Frederiksværk 144 110 53 76 Ingen overdækn. Skade 1 stat. ej OK

Hanehoved 22   (1) 18 3 15 11 82 50 % overdækket   OK

Melby 120   (10) 94 57 82 60 78 Overdækket skur, vedligehold?

Dyssekilde 50 50 100 5 stk stativer)

Vibehus øst * 20   (2) 32 10 26 12 116 *

Rørstativ uden tag (Der mangler 

4 sæt a 2*5 stk stativer) ej OK

Vibehus vest 30 6 2 2 1 20 Rørstativ uden tag  ej OK

Hundested 112   (3) 50 18 38 26 45 Rørstativ u. tag. Belægn. grus ej OK

Øvrige:

Fr.værk gymnasium 222 166 6 75 Heraf overdæk. 96. OK
Kvickly Fr. værk 40 Ved P-plads OK

Bibliotek Fr. værk 32 OK

Gjethuset Fr. værk 0 Ingen stativer forefindes ! ej OK

Nordcenter, nordsiden 14 For få stativer ej OK

Nordcenter, sydsiden 7 For få stativer ej OK

Frv. Nørregade o.f.Kirke Nyanlæg Kan evt. etabl. ved Ågrillen ej OK  

Registering af cykelstativer og cykler på stationer og udvalgte pladser i 2012. Under ”antal stativer” viser tal i 
parentes skønnede herreløse cykler. 

 
En moderne cykelparkeringsplads er overdækket, placeret på en god ukrudtsfri 
belægning, giver mulighed for at låse cyklen fast og er dimensioneret efter behov. Det 
betyder ikke, at cykelparkering alle steder, skal være overdækket, men på steder, hvor 
man efterlader sin cykel i mange timer, som fx på stationer, er det hensigtsmæssigt med 
overdækket cykelparkering.  
 
Allerede eksisterende anlæg, kan gøres mere attraktive og brugbare, når græs, ukrudt og 
glasskår er fjernet fra belægningen. 
 
Ved forbedring af eksisterende cykelparkeringsanlæg kan man, af hensyn til økonomien, 
etablere en mindre del af pladserne med overdækning, mens andre kan forberedes til 
senere overdækning. 

8 anbefalinger for 
cykelparkering 
 
Fra cykelparkeringshåndbogen: 
 

• Skab opmærksomhed 
• Vælg den rigtige placering 

• Skitser en løsning, der virker 
• Sørg for, at der er stativer nok 

• Vælg de rigtige stativer 
• Tryg og sikker cykelparkering 

• Indtænk drift og vedligeholdelse 

• Forkæl cyklisterne 
 

Ombygning af 100 cykel-
parkeringspladser koster 
erfaringsmæssigt mellem 0,3–1,0 
mio. kr. afhængigt af niveau, 
herunder overdækning, aflåsnings-
muligheder, overvågningskamera, 
belægningsarbejde mv. 
 
Omtrentlige enhedspriser (ekskl. 
moms): 
 
• Overdækket cykelparkering: 

ca. 5.000 kr. pr. plads 
• Parkering forberedt for 

overdækning:  
Ca. 2.500 kr. pr. plads 

• Cykelparkeringsplads ikke 
forberedt overdækning: 
Ca. 1.000 kr. pr. plads  

Illustration: Overdækket cykel-
parkering, All Round serien fra ”Urban 
reflection”.  



 

 

14 

4. Synlighed – Information og skiltning 
 

God vejvisning, synlighed og højt informationsniveau kan øge lysten til at færdes på stier 
og ruter for cyklister og gående.  
 
Derfor foreslås det, at skiltningen på stierne forbedres, dels ved at opstille nye skilte og 
dels ved at udskifte gamle, slidte og ulæselige skilte.  
 
Enkelttiltag som cykelpumper langs ruter, cykeltællere, foldere med cykelruter og byakser 
kan være med til at øge informationsniveauet om stierne i kommunen. Der kan etableres 
reklamefinansierede slangeautomater, cykelværksteder og drikkevandsposter som øger 
synligheden og fokus på cykelstierne. 
 

 

 

Eksempler på større oversigtskort, luftpumpe, drikkevandspost og cykeltæller 

 
Kortet herunder viser registrering af skilte på de regionale rekreative stier i kommunen. 
Skiltningen er meget mangelfuld og der er et stort behvov for udskiftning/opsætning af 
skilte. Skiltning på byakserne vil kunne hjælpe cyklisterne til at finde mere sikre cykelveje 
og synliggøre Halsnæs Kommune som en cykelkommune.  
 

 

Skilteregistrering på Nordkyststien og Fjordstien, hvor mere end 100 skilte er dårligt placeret, slidte eller helt 
mangler, samt forslag til større orienteringskort på udvalgte steder.  

Skiltning på Fjordstien og 
Nordkyststien forbedres.  
 
Økonomi ca. 200.000,- 
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Der pågår i 2012-2013 tværkommunale projekter for både Nordkyststien og Fjordstien. 
Kommunesamarbejdet omkring Fjordstien omfatter bl.a. udarbejdelse af en bog med kort 
om stien med angivelse af overnatningsmuligheder, seværdigheder mm. Der planlægges 
en relancering af Fjordstien i 2013, efter at flere kommuner har udvidet stinettet. Det er 
relevant, at også Halsnæs Kommune får opdateret skilte og mangelfulde stiforhold, så 
borgere og turister kan få gode oplevelser langs fjorden. 
 
I 2012 er gennemført et ’optimerings’-analysearbejde af de nationale cykelruter. Det er 
bl.a. foreslået, at Nordkyststien omklassificeres fra en regional sti til en national sti. 
Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner samarbejder om en ansøgning til 
Vejdirektoratet om omklassificering af stien. Kravene til de regionale og de nationale er 
de samme, men pga. den manglende vedligeholdelse af stien og skiltene i Halsnæs 
Kommune vil der være behov for en indsats i nær fremtid.  
 

5. Konkrete enkeltforbedringer 
 

Der afsættes årligt midler til vedligeholdelse af offentlige stier i kommunens driftsbudget. 
Men det begrænsede budget rækker ikke til at holde samtlige stier i god stand.  
 
Der skal gøres en målrettet indsats for at vedligeholde stierne, så huller i stier og 
beplantning i videst mulige omfang ikke udgør en gene for cyklisterne. Mangelfuld 
vedligeholdelse påvirker den enkelte cyklists lyst til at cykle eller færdes på stier og ruter. 

 

  

Ujævn belægning og skæve stibomme ved Frederiksværk Station og ujævn belægning ved Vibehus Trinbræt. 
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Prioritering  
 

Anlægsøkonomien, hvis alle projekter skal etableres er mere end 50 mio. kr. Over de 
næste 4 år er afsat 8 mio. kr. og derfor skal projekterne prioriteres og kan ikke alle 
realiseres over de næste 4 år.  
 
Udfra den kortlægning, der er gennemført i 2012 i forbindelse med cykelstianalysen, er 
der peget på nedenstående fordeling af midler på de fem indsatsområder. Projekter som 
har positiv effekt på flere indsatsområder prioriteres højt. 

 
Der foreslås en fordeling over de fire år, hvor der i 2013 og 2014 udføres flere mindre 
projekter rundt omkring i kommunen, mens der i 2015 og 2016 fokuseres på evt. et eller 
to større og mere gennemgribende projekter.  

 
 
Indsatsområde Baggrund for prioritering 

 
Forslag til 
fordeling af 
budget i forhold 
til 
indsatsomrdåer 
(Ved 8 mio kr.) 

Sammenhængende 
stinet og 
fremkommelighed 

Området er primær forudsætning for at sikre et bedre 
serviceniveau for cyklister og omfatter en forbedring af 
de ruter som er udpeget som byakser og de regionale 
stier i kommunen. 

50%  
(4,0 mio. kr.) 

Skoleveje og 
trafiksikkerhed 

Sikre skoleveje og høj trafiksikkerhed på stiforbindelser 
er vigtigt i forhold til tryghed. Generelt bør området 
prioriteres højt, men midler i forbindelse med Trafikplan 
2009 sikrer at blandt andet trafiksikkerhed også 
prioriteres højt på andre fronter. 

27,5% 
(2,2 mio. kr.) 

Cykelparkeringsforhold Det er vigtigt at der er tilstrækkeligt med 
cykelparkeringspladser, men også at pladserne er 
indrettet så cyklen kan aflåses og evt. stå i læ for vind 
og vejr. 

7,5% 
(0,6 mio. kr.) 

Synlighed – 
information og skiltning 

God skiltning på stier og ruter så man let og ubesværet 
kan finde vej er et vigtigt og forholdsvis billigt tiltag. En 
forøgelse af informationsniveau omkring kommunens 
stier, sikrer endvidere fokus og vil øge 
opmærksomheden blandt beboere og borgere.  

5% 
(0,4 mio. kr.) 

Konkrete 
enkeltforbedringer 

Forholdene skal generelt sikres ved hjælp af normale 
driftsmidler, men der er behov for at yde en særlig 
indsats udover de generelle driftsmidler som er afsat til 
at afhjælpe generelle problemer på cykelstierne. 

10% 
(0,8 mio. kr.) 

 
 

Cykelparkering på Frederiksværk St. 
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Projektforslag 
 
Forslag til projekter er primært baseret på fordelingen i forhold til indsatsområder.  
 
For en række projekter vil der principielt være mulighed for at søge puljemidler. Dette er 
nærmere beskrevet på følgende side, hvor der er refereret til ansøgningsvejledningen. 
 
Forslag til udførelse af projekter fremgår af tabellen herunder for 2013, mens prioritering 
af projekter for 2014-2016 endnu ikke er udført. 
 
Forslag til projekter 2013 
 

Projekt/lokalitet Primære 
løsningsforslag 

Anlægs-Økonomi  
groft overslag  

Indsatsområder 

1 Vibenhus St. Ny belægning og 
niveaufri adgang til 
station 

150.000 
 

2. Trafiksikkerhed og Skoleveje 

2 Fjordsti 
(Regionale stier) 

Forbedret stiskiltning 
og enkelte justeringer 
af rute 

200.000 
 

4. Synlighed 

3 Vinderød Skov Sikring af 
krydsning mellem 
Hulgårdsvej til 
Ellevej     

300.000 1. Sammenhængende stinet og 
fremkommelighed 
 
2. Trafiksikkerhed og skoleveje 

4 Karlsgavevej 
overgang 
Skovfogedlodden 

Krydsning mellem 
boligområdet 
Skovfogedlodden til 
boligområdet Maglehøj 
og videre til Magleblik 
Skoleafdeling er 
usikker. Krydsningen 
aktualiseres af det nye 
sportsområde ved 
Maglehøj der tiltrækker 
børn og unge samt 
planlægning for ny 
butik. 

300.000 1. Sammenhængende stinet og 
fremkommelighed 
 
2. Trafiksikkerhed og skoleveje 

5 Sti Rådhusparken  Forbedring af grussti 
fra Rådhus til 
Ellevejstunnel, led i 
realisering af byakse 1. 

200.000 1. Sammenhængende stinet og 
fremkommelighed 
 
2. Trafiksikkerhed og skoleveje 

6 Kryds mellem 
Kappelhøjvej og 
Runevænget 

Sikker skolekrydsning 
mellem Runevænget 
og Skolestien 

300.000 2. Trafiksikkerhed og skoleveje 

7 Melbyvejen Opmaling af rød 
kantbane på 
Melbyvejen mellem 
Asserbo og Melby 
(nærmest Melby) 

200.000 2. Trafiksikkerhed og skoleveje 

8 Helsingevej til 
Vinderød Skov 

Opgradering af 
Skovsti, for at undgå 
cyklister i rundkørslen 

150.000 2. Trafiksikkerhed og skoleveje 

9 Enkelt forbedringer Aftales i samarbejde 
med Natur og Vej.  

200.000 5. Konkrete enkeltforbedringer 
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Kort som viser forslag til projekter 2013  
 
 

 

Figuren viser de steder som er foreslået forbedret i 2013. Nummer henviser til foreslåede projekter på 
foregående side. 
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Cykelpuljeansøgning 
 
Ved anlæg af cykelprojekter er der mulighed for at søge puljemidler i henhold til aftalen om 
grøn transportpolitik af 29. januar 2009.  
 
Jf. ansøgningsvejledning: 
 
Der kan ifølge udmøntningsnotatet af 1. maj 2009 ansøges om tilskud til Kommunale 
cykelbyprojekter og til projekter vedr. forbedret trafiksikkerhed og innovation.  
 
Det overordnede mål ved udmøntning af puljen er mest mulig cykelfremme for pengene. 
Det forudsættes, at alle tiltag er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlige. På denne baggrund 
vil følgende temaer og projektemner blive lagt til grund for ansøgningerne om tilskud fra 
Cykelpuljen 2012: 
 

• Cykelbyer (samvirken mellem flere emner og flere tiltag) 
• Cykelpendling (cykel til arbejde og indkøb samt sammenhæng mellem 

transportmidler) 
• Cykling til skole og fritidsaktiviteter  
• Rekreativ cykling og cykelturisme  
• Udviklings og demonstrationsprojekter  
• Kampagner  

 
ITS vil kunne indgå i projekter under alle temaerne 
 
Det er en betingelse for tildeling af tilskud til et projekt, at der er tale om et projekt, hvis 
gennemførelse p.t. er afhængig af, at der opnås tilskud. Projekter der allerede i anden 
sammenhæng er fuldt finansieret og besluttet gennemført kan således ikke opnå tilskud. 
Der kan ikke søges tilskud til vedligeholdelse.  
 
Tilskudsandelen er normalt 30-50 pct.(50 % tilskudsandel kan opnås ved innovative 
projekter) 
 
Øvrige puljer 
Region Hovedstaden lancerer en pulje til støtte af fremkommelighed og sikkerhed, der 
kan søges i 2013 og 2014 til realisering af projekter inden udgangen af 2015. Puljen er 
primært rettet mod cykelsuperstier, men der er en enkelt målsætning om 
fremkommelighed generelt, som kan være relevant.  
 
Derudover er der mulighed for at søge støtte via andre puljemidler:  
  

• Tips- og Lotto midler til friluftslivet, friluftsrådet.dk 
• Lokale Grønne partnerskaber, skovognatur.dk 
• Naturforvaltningsmidler, skovognatur.dk 
• Lokale Miljøinitiativer, skovognatur.dk 
• Landdistriktstøttemidler, im.dk 
• Leader+ og andre EU-tilskud, shelternet.dk, og dffe.dk 
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Realisering og opfølgning 
Forud for en evt. realisering skal der i hvert enkelt tilfælde udarbejdes et konkret projekt. 
Når projekterne er realiseret, vil de blive evalueret i forhold til formålet om at forbedre 
forholdene for cyklisterne og øge incitatmentet for at cykle. Både cykeltællinger og 
spørgeundersøgelser kan anvendes i evalueringen. 
 

Henvendelse 

Denne Stiplan er udarbejdet af Halsnæs Kommune i samarbejde med  
Viatrafik. Kommentarer og spørgsmål kan sendes til:  

 
Halsnæs Kommune 
Rådhuspladsen 1 
3300 Frederiksværk 
 
Kontakt: 
Telefon: 4778 4000 
mail@halsnaes.dk 


