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1 Indledning 

I sommeren 2014 har Gribskov Kommune fået undersøgt mulighederne for opgra-

dering af trafikforbindelsen mellem Græsted og Gilleleje nærmere bestemt mellem 

Græsted Omfartsvej i syd til Ålekistevej i nord. 

Resultatet af undersøgelsen var et trafikkatalog med handlemuligheder for opgra-

dering af vejen indeholdende trafikale analyser, vurdering af plan- og miljøforhold, 

skitsering af løsningsforslag og et groft anlægsoverslag samt en samfundsøkono-

misk vurdering. Følgende tre løsningsforslag blev vurderet: 

1) Opgradering af nuværende tracé - strækningstiltag så vejen opgraderes til en 

80 km/t landevej. 

2) Mindre tiltag på udvalgte steder på strækningen og/eller punktvise forlægnin-

ger. 

3) Nyanlæg - ny linjeføring langs lokalbanen. 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal arbejdes videre med en løsning for 

en ny linjeføring langs lokalbanen. 

I forlængelse heraf har Gribskov Kommune ønsket at få vurderet mulighederne for 

at forlænge en evt. ny vejforbindelse helt frem mod Parkvej i Gilleleje. På stræk-

ningen fra Ålekistevej til Parkvej vurderes to alternativer: 

› Etablering af en ny vejforbindelse langs lokalbanen frem mod Ålekistevej og 

videreførelse via en opgradering af den nuværende vejforbindelse fra Åleki-

stevej til Parkvej. 

› Etablering af en ny vejforbindelse langs lokalbanen og forlægning af Pårupvej 

mod vest, således at vejen forløber vest om erhvervsvirksomheden "Nordky-

sten". 

Nærværende notat indeholder en beskrivelse af de trafikale muligheder og konse-

kvenser ved de to alternativer og en miljømæssig vurdering samt en vurdering af de 

geotekniske forhold for alternativet vest om Nordkysten.  

Undersøgelse - Græ-

sted Omfartsvej til 

Ålekistevej 

Fra Græsted Om-

fartsvej til Ålekiste-

vej og videre til 

Parkvej 
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2 Nuværende forhold 

Gribskov Kommune undersøger mulighederne for en opgradering af vejforbindel-

sen mellem Græsted og Gilleleje. Den samlede strækning har en længde på i alt 4,5 

km. Figur 1 viser et oversigtskort med strækningen. Opgraderingen skal erstatte 

den eksisterende vejforbindelse, Pårupvej. Strækningen har karakter af en typisk 

landevej med spredt bebyggelse langs vejen. 

 

Figur 1 Oversigtskort - strækningen mellem Græsted og Ålekistevej (rød) er nyanlæg 

langs lokalbanen og undersøgt tidligere, mens strækningen mellem Ålekistevej 

og Parkvej i Gilleleje undersøges i nærværende notat. 

Strækningsbeskrivelse Pårupvej/Græstedvejen beliggende mellem Ny Mårumvej og Parkvej forbinder 

Græsted og Gilleleje i Nordsjælland. Vejen er en to-sporet landevej med smal yder-

rabat. Vejens smalle vejprofil og ejendommenes beliggenhed tæt på vejen skaber 
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flere steder dårlige oversigtsforhold. Hastighedsgrænsen er 60 km/t frem til er-

hvervsvirksomheden "Nordkysten". Der er overhalingsforbud på størstedelen af 

strækningen. 

Strækningen mellem Ålekistevej og Parkvej er lidt bredere og i bedre stand end 

mellem Græsted og Ålekistevej. Antallet af ejendomme beliggende tæt ud til vejen 

er ikke lige så udbredt på den nordlige strækning som på den sydlige strækning. 

Der er periodevise fremkommelighedsproblemer på strækningen, uden at der er 

tale om egentlige kapacitetsmæssige problemer. Det skyldes primært strækningens 

snævre forløb og hastighedsbegrænsningen på 60 km/t og overhalingsforbuddet.  

2.1 Uheldsanalyse 

Uheldsanalysen bygger på politiregistrerede uheld for perioden 1. januar 2007 til 

31. december 2013. I Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 er strækningen frem til Åle-

kistevej udpeget som særligt uheldsbelastet. 

Politiet har registreret 24 ulykker, heraf otte personskadeuheld (10 tilskadekomne), 

syv materielskadeuheld og ni ekstrauheld1. I de otte personskadeuheld har der væ-

ret to dræbte, fem alvorligt tilskadekomne og tre lettere tilskadekomne - se Figur 2. 

Uheldene er spredt over hele strækningen, dog er personskadeuheld koncentreret 

på den sydlige del af strækningen, mens ekstrauheldene er koncentreret på den 

nordlige del. Generelt for de 15 person- og materielskadeuheld gælder at: 

› 9 ud af 15 uheld er sket i 2007 og 2008 svarende til, at 60 %  

› 9 ud af 15 uheld er registreret på lige vejstrækninger  

› 6 ud af 10 personskader er registreret på lige vej. 

› Der er angivet høj fart i 60 % af trafikuheldene 

› 10 uheld er sket i glat/vådt føre og 5 ulykker i tørt føre. 

Der er foretaget en vurdering af, hvorledes uheldene kan afhjælpes / reduceres ved 

løsningsforslag på strækningen. Ekstrauheld og spiritusuheld vurderes ikke at kun-

ne reduceres uanset løsningsforslag. Effektvurderingen er sket ud fra skalaen på-

virkelig (50 %), måske påvirkelig (25 %) og ikke påvirkelig (0 %). Resultatet af 

vurderingen er angivet nedenfor og kan ses i Bilag A Stamblade. 

› Alternativ 1 - nyanlæg langs lokalbanen og breddeudvidelse fra Ålekistevej til 

Parkvej: 2,00 personskadeuheld, 2,75 personskader og 2,25 materielskade-

uheld. 

› Alternativ 1A - nyanlæg frem til Parkvej: 2,25 personskadeuheld, 3,00 person-

skader og 2,25 materielskadeuheld. 

                                                      
1 Ekstrauheld er uheld, der kommer til politiets kendskab, men hvor der er begrænset materielskade, hvorfor uhel-

dene ikke er registreringspligtige. Ekstrauheld anvendes alene til at supplere informationer angående uheld på 

strækningen. 

Fremkommelighed 

24 uheld med 10 

tilskadekomne 
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Figur 2 Uheldenes lokalisering på Pårupvej fra Ny Mårumvej til Parkvej med angivelse 

af uheldstype. 

2.2 Trafikbelastning 

Trafikbelastningen på strækningen varierer mellem 3.500 til 6.300 køretøjer i døg-

net. Intensiteten er størst på den sydlige del af strækningen fra Ny Mårumvej til 

Bøgebjergvej, mens den er mindst på den nordlige del af strækningen ved Pårup. 

Ved Lille Fjellenstrup syd for Parkvej er trafikbelastningen ca. 4.200 køretøjer i 

døgnet. 

Den generelle hastighedsgrænse er 60 km/t. Gennemsnitshastighederne er målt til 

mellem 50,9 - 63,5 km/t. På Græstedvejen syd for Parkvej er hastighedsgrænsen 80 

km/t og gennemsnitshastighederne er målt til mellem 71,2 - 74,2 km/t. 
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2.3 Miljøforhold 

Der er foretaget screening af de miljømæssige forhold, der kan blive påvirket ved 

dette alternativ. Se Bilag B for en mere detaljeret beskrivelse af screeningen og den 

nødvendige myndighedsbehandling. Der er foretaget screening i en bufferzone om-

kring den foreslåede nye linjeføring langs banen og bag om Nordkysten og langs 

den eksisterende trace mellem Ålekistevej og Parkvej. Den samlede vurdering er: 

Anlæg af vejen vil medføre en reduktion af trafikafledte gener langs Pårupvej og 

have den mindste landskabelige indvirkning. Derimod vil løsningen medføre re-

duktion af § 3-beskyttede områder og vil krydse et § 3-beskyttet vandløb. Løsnin-

gen forudsætter påvirkning af beskyttede sten- eller jorddiger. 

Denne løsning vil have den største landskabelige indvirkning, men samtidig også 

reducere de trafikafledte påvirkninger mest. Dog indebærer løsningen vejanlæg i et 

grønt område, som kan have rekreativ værdi. Løsningen vil indebære påvirkning af 

§ 3-beskyttede områder, § 3-beskyttet vandløb og af beskyttede sten- eller jorddi-

ger. Løsningen medfører muligvis ekspropriation af en ejendom. 

2.4 Geotekniske forhold 

Der er gennemført desk-study af de geologiske og geotekniske forhold på stræk-

ningen for den fremtidige vej. Det undersøgte vejtracé er vist nedenfor (blå linje): 

 

Figur 3  Planlagt vejtracé 

For nyanlæg til Åle-

kistevej og opgrade-

ring til Parkvej – 

Alternativ 1 

For nyanlæg frem til 

Parkvej – Alternativ 

1A 
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Med de konstaterede jordbundsforhold kan det forventes, at der på dele af stræk-

ningen træffes jordlag med lave overflademoduler2. Aflejringerne af sand er for-

mentlig velegnede til fundering af vejkassen, mens der ved organiske aflejringer og 

postglaciale leraflejringer kan være behov for udskiftning med grus- eller sandfyld.  

Det vurderes, på baggrund af det gennemførte desk study, at det efter al sandsyn-

lighed vil være muligt at etablere en vej gennem området, men da der er relativt få 

boringer at basere vurderingen på, vil der naturligvis være en vis usikkerhed. På det 

nuværende grundlag er det ikke muligt, at afgøre hvor stor en del af strækningen af 

den foreslåede vej som evt. kræver ekstra fundering ved etablering af vejen i det 

foreslåede tracé. For at kunne foretage en reel vurdering, om det er rentabelt at op-

bygge en vej i det foreslåede tracé, vil det kræve supplerende boringer. 

Som grundlag for projektering af vejstrækningen anbefales, at der udføres supple-

rende boringer langs hele det planlagte tracé. Indledningsvis kan der udføres 2-4 

boringer, hvor det formodes, at de dårlige jordbundforhold træffes. På baggrund af 

disse boringer kan det efterfølgende vurderes, om det er økonomisk rentabelt at 

projektere den planlagte vej. 

                                                      
2 Mål for de elastiske egenskaber af en vej bestemt ved pladebelastningsforsøg på overfladen. Overflademodul 

benyttes til dimensionering af vejklassen i den kommende vej. 
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3 Løsningsmuligheder 

Følgende løsningsmuligheder er belyst i nedenstående afsnit for strækningen mel-

lem Ålekistevej ved Pårup og Parkvej i Gilleleje, se tillige Figur 1:  

› Alternativ 1 - etablering af en ny vej langs banen frem mod Ålekistevej og 

opgradering af den nuværende vej mellem Ålekistevej og Parkvej. 

› Alternativ 1A etablering af en ny vej langs lokalbanen og forlægning af På-

rupvej vest om erhvervsvirksomheden "Nordkysten". 

I det følgende beskrives løsningsmulighederne og de forudsætninger og overvejel-

ser, der er vurderet ved belysning af forlængelsesmulighederne.3 Afsnittet omhand-

ler derudover de arealmæssige konsekvenser4 ved løsningsforslagene samt anlægs-

overslag og samfundsøkonomi. 

3.1 Alternativ 1 – Ny vej langs banen og 
opgradering mellem Ålekistevej og Parkvej 

I alternativ 1 foreslås Pårupvej opgraderet i dens nuværende tracé mellem Åleki-

stevej og Parkvej. Vejen breddeudvides til standard for en landevej i åbent land 

således at trafikken kan afvikles i et flow med en hensigtsmæssig hastighed. Nuvæ-

rende linjeføring og længdeprofil bibeholdes som udgangspunkt i videst muligt 

omfang, men opgraderes til en vej med hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Det 

betyder, at vejens tværprofil på hele strækningen udvides efter gældende vejregler 

for en 2-sporet vej i åbent land med 80 km/t, Vejen vil få en kronebredde på 11,0 

m, hvoraf 8,0 m er belagt areal, mens de sidste 3,0 m er yderrabat, se Figur 4. 

                                                      
3 Strækningen fra rundkørslen frem til Ålekistevej er behandlet i "Trafikkatalog – trafikforbindelse Græsted-

Gilleleje" fra september 2014. 

4 Da der arbejdes på løsningsforslagene på overordnet ideniveau, er resultaterne overordnede og linjeføringens 

kurveradier, dimensioner og placering er foreløbige og vil blive ændret / tilrettet, hvis der arbejdes videre med et 

af løsningsforslagene i de videre fase. 
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Figur 4 Tværprofil for 2-sporet vej i åbent land med planlægningshastighed på 80 km/t. 

Kilde: Håndbog "Tværprofiler i åbent land - anlæg og planlægning" juni 2013. 

3.1.1 Arealkonsekvenser 

Med Pårupvejs profil og ejendommes placering tæt på vejen, vil breddeudvidelsen 

få arealmæssige konsekvenser for enkelte ejendomme. Udvidelse af vejen er anta-

get som en symmetrisk udvidelse på 5,5 m til hver side. Såfremt det besluttes, at 

arbejde videre med dette alternativ, kan der i den videre projekteringsfase arbejdes 

med et mere optimalt forløb af vejen i forhold til arealforhold og vejgeometri. 

Figur 5 til Figur 8 viser de dele af strækningen, hvor breddeudvidelsen vil få are-

almæssige konsekvenser for naboejendommene. (Strækningen er gennemgået fra 

syd mod nord). Breddeudvidelsen er angivet fra Pårupvejs eksisterende vejmidte. 

Der vil nogle steder være mulighed for at forskyde vejen til én af vejsiderne for at 

reducere påvirkning af ejendomme. 

 

Figur 5 Ejendomme tæt på vejen ved Nordkysten. Ejendommen over for Nordkysten vil 

miste noget af forhaven og vejen vil placeres tæt på eksisterende bygning. 
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Figur 6 Ejendomme tæt på Græstedvejen mellem Ålekistevej og Parkvej. Flere bygnin-

ger er tæt på vejen og for nr. 80 på Græstedvejen vil en udvidelse af vejen be-

røre ejendommen. 

 

Figur 7 Ejendomme syd for Ll. Fjellenstrupvej. Ejendommen er trukket en smule tilbage 

fra vejen og vil ved breddeudvidelsen evt. miste noget af gårdspladen/haven. 

 

Figur 8 Ejendom ved Parkvej. En breddeudvidelse af vejen vil have indvirkning på 

ejendommes areal, hvor ejendommens østligste bygning vil være placeret rela-

tiv tæt ud til landevejen. En ensidig udvidelse mod nordøst vil eventuel være 

muligt, hvormed ejendommen ikke vil blive berørt. 
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3.1.2 Trafikale konsekvenser 

Der er gennemført trafikmodelberegninger for de trafikale konsekvenser for alter-

nativet med opgradering af vejen til 80 km/t vej med to kørespor på hver 3,5 meters 

bredde med kantbane og yderrabat. I referencesituationen i år 2025 forventes en 

årsdøgntrafik (ÅDT) på ca. 5.800 køretøjer på Pårupvej / Græstedvejen. På den nye 

vejforbindelse fra omfartsvejen til Parkvej forventes en ÅDT på ca. 6.500, mens 

trafikmængden på den eksisterende vejforbindelse forventes at blive reduceret til 

ca. 300 køretøjer i ÅDT. Der er således tale om en samlet trafikstigning på ca. 

1.000 køretøjer i døgnet, svarende til en stigning på 17 %. 

3.1.3 Trafiksikkerhed og fremkommelighed 

Bilister  For bilister forventes det, at trafiksikkerheden generelt forbedres. Vejens profil 

gøres bredere og der etableres kantbaner og yderrabat. Risikoen for mødeuheld og 

afkørsel bør dermed minimeres. Da hastighedsgrænsen stiger fra 60 km/t til 80 

km/t må det forventes, at graden af skadeomfanget ved evt. uheld vil stige. 

Lette trafikanter  For de lette trafikanter sker der ingen forbedringer på den nordlige del, hvor de 

stadig skal færdes på vejarealet sammen med bilisterne.  

Fremkommelighed  Med breddeudvidelse af vejen og en forøgelse af hastigheden har bilister mulighed 

for at komme hurtigere frem og opnå et bedre flow.  

3.1.4 Anlægsøkonomi 

Der er beregnet et overordnet anlægsoverslag for alternativet. Anlægsomkostnin-

gen er beregnet til 97 mio. kr. såfremt vejen anlægges som ny vej fra rundkørslen 

ved Græsted til Ålekistevej og som en opgradering af nuværende vej frem til Park-

vej. Der er anvendt følgende forudsætninger i forbindelse med overslaget: 

› Arealerhvervelse er ikke inkluderet i overslaget. 

› Overslaget indeholder ikke geotekniske undersøgelser. 

› Overslaget for alternativet forudsætter, at arbejdet kan udføres kontinuerligt. 

› Overslaget indeholder ikke belysning. 

› Jordarbejder forudsættes at gå i jordbalance. Det skal dog bemærkes, at der i 

overslaget for dette alternativ er indregnet en relativ stor sikkerhed i forbindel-

se med jordarbejder og jordbundsforhold. 

› Der er ikke inkluderet evt. cykelstier i rundkørsel. 

› Vejlovens gæsteprincip antages at være gældende for ledningsomlægninger. 

› Afvandingskoncept forudsættes udledning i grøfter. Kapaciteten i grøfterne 

burde være tilstrækkelig med udledning til recipienten (Søborg Kanal). Såle-

des er der ikke behov for regnvandsbassin(er). 

› Udgifter til eventuelle miljøhensyn er ikke inkluderet. 

› Rundkørsel til Ålekistevej og Parkvej. 

› Det nye tracé vil kræve en rørføring ved Søborg Kanal. 

› Arbejdsplads og interimsforanstaltninger (10 %). 

› Uforudseelige udgifter (25 %). 

› Forundersøgelser, projektering og tilsyn (15 %). 

Trafikstigning på 

knap 17 % i 2025 
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3.2 Alternativ 1A - Ny vej vest om "Nordkysten" 

Dette alternativ bygger videre på en forlængelse af det alternativ 3, som er beskre-

vet i 'Trafikkatalog - Trafikforbindelse Græsted - Gilleleje' fra september 2014, 

som omhandler etablering af en ny vej langs lokalbanen til Ålekistevej. 

Umiddelbart før Ålekistevej foreslås det, at den nye vejforbindelse forløber mod 

vest mellem Pårup og erhvervsvirksomheden "Nordkysten" frem til Parkvej. På-

rupvejs tilslutning til den nye vejforbindelse ved Ålekistevej kan ske via en rund-

kørsel eller som to forsatte T-kryds.  

En ny vej Pårupvej/Græstedvejen vil blive dimensioneret efter en hastighedsgrænse 

på 80 km/t og med overhalingssigte så vidt muligt på hele strækningen. Der bør 

ikke etableres kryds (udover ved Ålekistevej og Parkvej) eller adgangsveje til ejen-

domme på den nye strækning, da det vil øge risikoen for uheld. Den eksisterende 

Pårupvej bibeholdes til lokaltrafik (adgangsvej til ejendomme langs strækningen) 

og vil kunne fungere som "sti" med begrænset biltrafik for de lette trafikanter. 

Vejens endelige placering i forhold til "Nordkysten" og øvrige ejendomme og na-

turområder er ikke fastlagt endeligt, da linjeføringens endelige placering bør tage 

hensyn hertil. 

I tværprofilet for en 2-sporet vej med 80 km/t har kørebanerne en bredde på 3,5 m 

og en kantbane på 0,5 m. Rabatten er 1,5 m bred. Det belagte areal har en bredde 

på 8 m og kronekantbredden er på 11 m, se Figur 4. 

3.2.1 Arealkonsekvenser 

Dette alternativ omfatter en ny vej vest om entreprenørvirksomheden "Nordky-

sten". Vejen er ca. 2,4 km lang og kobles på den nye vejforbindelse langs lokalba-

nen sydøst for Pårup til Parkvej i nord. Se Figur 1for overordnet linjeføring eller 

vedlagt tegning 'Oversigtsplan Pårupvej. Linjeføring'. 

Vejen tænkes anlagt tæt op ad entreprenørvirksomheden og vil dermed forløbe 

gennem et større naturområde (mose). Området består fortrinsvis af mark og natur-

områder, hvor eksisterende bebyggelse er beliggende forholdsvis spredt. Figur 7 

viser entreprenørvirksomhedens placering i forhold til Pårupvej (pink linjeføring) 

og forslag til ny linjeføring (turkis blå linjeføring). En eventuel ny vejforbindelse 

vest om virksomheden vil resultere i, at virksomheden ikke har mulighed for at 

udvide mod vest, men kun mod nord/syd. 

Ny vejforbindelse 

vest om Nordkysten 

mellem Ålekistevej 

og Parkvej 
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Figur 9 Nyt vejforløb vest for entreprenørvirksomheden Nordkysten. 

 

Figur 10 Ejendom syd for Ll. Fjellenstrupvej. 

Figur 10 viser en ejendom syd for Ll. Fjellenstrupvej (Græstedvejen nr. 78) som 

umiddelbart kan være eneste bebyggelse, som vil være berørt ved anlæg af en ny 

vejforbindelse mod vest. Bebyggelsen er placeret umiddelbart før sammenføringen 

af Græstedvejen med det nye vejanlæg. Det gøres opmærksom på, at linjeføringen 

p.t. er en ideskitse, og at der ved en dybdegående projektering i næste fase, kan 

arbejdes med optimering af linjeføringen således at vejens forløb kan forløbe uden 

om bebyggelse. Det kan dog forventes, at vejen kan blive placeret tæt op ad bebyg-

gelsen.  

3.2.2 Trafikale konsekvenser 

Der er gennemført trafikmodelberegninger for de trafikale konsekvenser for alter-

nativet med etablering af en ny vej langs lokalbanen og vest om "Nordkysten". I 

referencesituationen i år 2025 forventes en årsdøgntrafik (ÅDT) på ca. 5.800 køre-

tøjer på Pårupvej / Græstedvejen. På den nye vejforbindelse fra omfartsvejen til 

Parkvej forventes en ÅDT på ca. 6.500, mens trafikmængden på den eksisterende 

vejforbindelse forventes at blive reduceret til ca. 300 køretøjer i ÅDT. Der er såle-

des tale om en samlet trafikstigning på ca. 1.000 køretøjer i døgnet, svarende til en 

stigning på 17 %.  

Trafikstigning på ca. 

17 % i 2025 
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3.2.3 Trafiksikkerhed og fremkommelighed 

Bilister  Trafiksikkerheden forbedres for bilisterne ved dette alternativ. Forbedringen sker 

bl.a. grundet etablering af overhalingssigte, ingen vejadgange fra ejendomme og 

færre faste genstande langs linjeføringen. Med en udvidelse af vejens bredde og 

etablering af yderrabatter, må det forventes, at risikoen for uheld med afkørsel mi-

nimeres. Hastigheden stiger dog på vejen, hvilket øger risikoen for alvorligere 

uheld. 

Lette trafikanter  Trafiksikkerheden for lette trafikanter forbedres ved dette alternativ, da cyklisterne 

kan benytte nuværende Pårupvej / Græstedvejen, hvor biltrafikken reduceres mar-

kant. Der kan dog forekomme risiko for, at den tilbageværende biltrafik øger ha-

stigheden, hvormed risiciene for uheld mellem bilist og let trafikant kan stige. 

Trygheden for de lette trafikanter forventes at blive forbedret. 

Fremkommelighed  Med en ny vej med højere hastighed, overhalingssigte og en tilstrækkelig bred vej 

som tilgodeser forholdene, vil fremkommeligheden for de gennemkørende bilister 

øges i dette løsningsforslag. 

3.2.4 Anlægsøkonomi 

Der er beregnet et overordnet anlægsoverslag for alternativet. Anlægsomkostnin-

gen er beregnet til 111 mio. kr. såfremt vejen anlægges fra rundkørslen i syd til 

Parkvej. 

Forudsætninger for overslaget er de samme som angivet i afsnit 3.1.4. 
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4 Samfundsøkonomi 

Der er gennemført en samfundsøkonomisk beregning af de to alternativer 1 og 1A. 

Beregningen tjener til at sammenligne omkostninger og gevinster for trafikanterne 

og samfundet bredt set. I den samfundsøkonomiske beregning, beregnes nettonu-

tidsværdi, intern rente og nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone, hvilket gør 

det muligt at sammenligne og prioritere mellem forskellige løsningsalternativer for 

projektet. 

4.1 Samfundsøkonomiske resultater 

Resultatet af den samfundsøkonomiske analyse viser, at projektet umiddelbart er 

samfundsøkonomisk rentabelt med positiv nettonutidsværdi og intern rente over de 

påkrævede 4 pct. Dette gælder for begge løsningsalternativer. Resultaterne fremgår 

af Tabel 1 herunder. 

 2014-nutidsværdi, mio. kr. 

 Alternativ 1 Alternativ1A 

Anlægsomkostninger: -88 -101 

Anlægsomkostninger -105 -120 

Restværdi 17 19 

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: -14 -14 

Brugereffekter: 177 177 

Tidsgevinster, vej (personbiler, varebiler  

og lastbiler) 

158 158 

Kørselsomkostninger, vej (personbiler,  

varebiler og lastbiler) 
19 19 

Øvrige konsekvenser: -6 -9 

Arbejdsudbudsforvridning -24 -27 

Arbejdsudbudsgevinst 18 18 
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I alt nettonutidsværdi (NNV) 69 53 

Intern rente 6 % 5 % 

Nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone 0,7 0,5 

Tabel 1  Samfundsøkonomiske resultater.  

Note: Anlægsomkostningen er omregnet først til markedspriser ved tillæg af nettoaf-

giftsfaktoren og dernæst til nutidsværdi (tilbageregnet fra anlægsåret 2016 til 

analyseåret 2014). Dette gør, at tallet ikke direkte kan sammenstilles med an-

lægsoverslaget tidligere i rapporten.  Kilde: COWI 

Alternativ 1 giver højeste nettonutidsværdi (størst samlet værdi for samfundet). 

Da de offentlige investeringer yderligere er lavest for alternativ 1, giver dette alter-

nativ størst gevinst set i forhold til, hvor stort et beløb det offentlige skal budgettere 

med (jf. nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone i tabellen herover). 

4.1.1 Arealerhvervelse 

Arealerhvervelse kan være en væsentlig fordyrende faktor for projektet. Denne 

ekstraomkostning er ikke vurderet i analysen, men som eksempel på betydningen 

for det samfundsøkonomiske resultat vises herunder et beregningseksempel.  

I eksempelberegningen er der taget udgangspunkt i, at Vejdirektoratet i forbindelse 

med deres forundersøgelser fra 2013 vurderede arealerhvervelsen for deres forslag 

B (5 km ny 2-sporet vej) til ca. 25 mio. kr. Hvis dette beløb tillægges som ekstra-

omkostning i anlægsåret, fås følgende samfundsøkonomiske resultat. 

 2014-nutidsværdi, mio. kr. 

 Alternativ 1 Alternativ 1A 

I alt nettonutidsværdi (NNV) 42 25 

Intern rente 5 % 4 % 

Nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone 0,3 0,2 

Tabel 2 Eksempel på resultater under forudsætning af arealerhvervelse på 25 mio. kr. 

Det bemærkes, at samfundsøkonomien forringes. Den interne rente i de to alterna-

tiver vil være på sammenligneligt niveau.  



   
22 Trafikkatalog for videreførelse af vejforbindelse fra Ålekistevej til Parkvej i Gilleleje 

http://projects.cowiportal.com/ps/a053003/Documents/3 Projekt dokumenter/Videreførelse af vejforbindelse til Parkvej/Trafikkatalog for videreførelse af vejforbindelse fra 

Ålekistevej til Parkvej i Gilleleje.docx 

5 Sammenfatning og anbefaling 

Begge løsningsforslag vil have arealmæssige konsekvenser for ejendomme langs 

Pårupvej / Græstedvejen. Det mest omfangsrige alternativ er udvidelse af eksiste-

rende vej fra Ålekistevej til Parkvej, hvor flere ejendomme vil blive berørt og det 

muligvis vil være nødvendigt at totalekspropriere enkelte ejendomme. Derimod vil 

alternativ 1A med nyanlæg frem til Parkvej være det alternativ, som kræver det 

største arealmæssige opkøb. 

Plan og miljøforhold Der er en række miljøhensyn og beskyttede områder, der skal tages hensyn til i 

forbindelse med forbedring af trafikforbindelsen mellem Græsted og Gilleleje. Al-

ternativerne vil have bl.a. natur-, kultur- og landskabsmæssige konsekvenser, som 

bør vurderes nærmere ved videre projektering. 

For alternativ 1A indebærer løsningen anlægsarbejde i et grønt område som kan 

have rekreativ værdi, ellers er de plan- og miljømæssige forhold for alternativerne 

nærmest ens.  

Geoteknik Der er gennemført et desk-study af de geologiske og geotekniske forhold i 

forbindelse med opgradering af vejforbindelsen mellem Græsted og Gilleleje. For 

at kunne udføre projektering af en ny vejstrækning vil det være nødvendigt at have 

et nøjere kendskab til jordbundsforholdene. Det anbefales, at der udføres 2-4 bo-

ring (helst 4 boringer), hvor der er størst chance for at finde de dårligste jordbunds-

forhold. Herved er det muligt at give en vurdering på om det er teknisk og økono-

misk muligt at gennemføre projektet. 

Der er udarbejdet anlægsoverslag for de to alternativer. Anlægsoverslagene er: 

› ca. 97 mio. kr. for alternativ 1, nyanlæg til Ålekistevej og breddeudvidelse til 

Parkvej 

› ca. 111 mio. kr. for alternativ 1A, nyanlæg frem til Parkvej.  

I anlægsoverslaget indgår f.eks. ikke udgifter til arealerhvervelse og bygherres sik-

kerhedsmargen. For alternativ 1 bliver den interne rente 6 % og 5 % for alternativ 

1A. Den interne rente i de to alternativer er på sammenligneligt niveau. 

Areal og ejendoms-

forhold 

Anlægsoverslag og 

samfundsøkonomi 
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Uheldsvurdering Der er foretaget en vurdering af hvorledes uheldene er påvirkelige ved de to 

alternativer. I den seneste 7-årige periode er der registreret 24 uheld, hvoraf 15 er 

person- og materielskadeuheld. Alternativet med nyanlæg frem til Parkvej vurderes 

at give den størst mulige reduktion i uheld. 

Anbefaling Vejteknisk anbefales løsningsforslag 1A (nyanlæg på hele strækningen til Parkvej), 

da man opnår de bedste forhold for både bilister og lette trafikanter. Alternativet er 

dyrere rent anlægsøkonomisk og har en lavere nettonutidsværdi (størst samlet vær-

di for samfundet) end alternativ 1. Den interne rente i de to alternativer ligger me-

get tæt på hinanden og på ensartet niveau. 

Ved valg af alternativ 1A, som altså er dyrere pr. offentlig omkostningskrone, fås 

en ny vej med gode oversigter på hele strækningen og mulighed for overhaling. 

Kommunens ønske om en tidssvarende vej mellem Græsted og Gilleleje med god 

fremkommelig styrkes ved valg af dette alternativ. Ved en helt ny vej på hele 

strækningen forbedres samtidig forholdene for de lette trafikanter markant, da disse 

kan benytte Pårupvej som "lokalvej" med minimal trafik.  

For løsningsforslaget med sideudvidelse mellem Ålekistevej og Park vil der være 

risici for, at man ved sideudvidelse risikerer differenssætninger og dermed skaber 

trafikfarlige situationer og vedligeholdelsesmæssige problematikker. Disse risici 

undgås ved valg af nyanlæg. Hvis alternativ 1 vælges vil man derimod undgå ind-

griben i et grønt område som kan have rekreativ værdi. 
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Bilag A Stamblade 

RUTE 251 GRÆSTED - GILLELEJE 

ALTERNATIV 1 – NY VEJ FRA GRÆSTED TIL ÅLEKISTEVEJ OG UDVIDELSES I EKSISTERENDE TRACÈ TIL 

PARKVEJ 

Oversigtsplan: 

 

Løsningsbeskrivelse: 

Dette alternativ bygger på, at der anlægges en ny vej langs 

lokalbanen fra Ny Mårumvej til Ålekistevej og at Græ-

stedvejen opgraderes i nuværende trace fra Ålekistevej og 

frem til Parkvej. Hastighedsbegrænsningen bliver 80 km/t 

på hele strækningen. Det betyder, at vejens tværprofil på 

hele strækningen udvides til en kronebredde på 11,0 m, 

hvoraf 8,0 m er belagt areal. 

KONSEKVENSER OG EFFEKTER: 

Trafikbelastning: 

Den forventede fremtidige årsdøgntrafik i 2015 på den 

nuværende Pårupvej forventes at blive reduceret fra ca. 

5.800 køretøjer i døgnet til ca. 300. Den forventede tra-

fikmængde på den nye vejforbindelse forventes at blive i 

størrelsesordenen 6.500. Der er således tale om en samlet 

trafikstigning på ca. 1.000 køretøjer i døgnet. Der er tale 

om beregnede trafikmodeltal for scenarie år 2025. 

Hastigheder: 

Den eksisterende vej forbedres i et sådan omfang, at ha-

stighedsbegrænsningen stiger fra 60 km/t til 80 km/t på 

hele strækningen. Vejen projekteres efter at kunne anlæg-
ges med overhalingsmulighederne. 

Der bør kunne opnås bedre flow i trafikken og bedre 

fremkommelighed, men hvis overhalingsmulighederne 

ikke forbedres, vil langsomt kørende køretøjer fortsat be-

tyde dels en nedsat fremkommelighed dels risiko for ulov-
lige overhalinger. 

Trafiksikkerhed: 

Tværprofilet gøres bredere og følger vejreglernes krav, 

hvormed trafiksikkerheden forbedres. Risikoen for møde-

uheld og afkørsel burde minimeres. Hastigheden stiger, 

hvormed graden på skadesomfanget ved evt. uheld gør det 
samme. 

 

Uheldsbesparelser ifm. løsningsforslaget er vurderet ud fra 

de uheld, som er hændt de seneste syv år på strækningen. 

Vurderingen bygger på, hvorledes uheldene er påvirkelige, 

måske påvirkelige eller ej påvirkelige ved løsningsforsla-

get. Det er vurderet, at der kan ske en samlet reduktion på 

2,00 personskadeuheld, 2,75 personskader og 2,25 materi-

elskadeuheld. Reduktionen drejer sig om uheld sket ved 
høj fart ved kørsel ligeud, i kurve eller mødeuheld i kryds. 

Foreslået tværsnit: 

 

Lette trafikanter: 

Forholdene for de lette trafikanter forbedres ikke ved dette 

alternativ fra Ålekistevej til Parkvej. Dog bliver tværprofi-

let bredere, hvilket giver bedre plads til de lette trafikanter, 

når bilister skal passere dem, men da hastigheden for bil-

trafikken er højere er der risiko for mere alvorlige uheld 
med evt. cyklister. 
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Miljø og myndigheder: 

Anlæg af vejen vil medføre en reduktion af trafikafledte gener langs Pårupvej og have den mindste landskabelige indvirkning. Der-

imod vil løsningen medføre reduktion af § 3-beskyttede områder og vil krydse et § 3-beskyttet vandløb. Løsningen forudsætter 
påvirkning af beskyttede sten- eller jorddiger. 

 

Fordele: 

› Bibeholder eksisterende linjeføring, hvormed udgifter til drift og vedligehold ikke ændres markant. 

› Løsningsforslaget kan udbygges i etaper efter økonomisk bevilling.  

› Forbedring af fremkommeligheden ved trafik i "frit flow". 

Ulemper: 

› Ingen væsentlige trafikale ændringer. 

› Arealmæssige konsekvenser har størst indvirkning på lokalbefolkningen i dette alternativ. 

› Uændret adgangsforhold til private ejendomme og lokale veje, som kan skabe farlige situationer. 

› Ingen overhalingsmuligheder. 

› Fortsat forringet fremkommelighed ved langsomt kørende køretøjer. 

› Forhold for lette trafikanter forbedres ikke direkte, da risikoen for mere alvorlige uheld forøges. 

› Større gener trafikalt ifm. trafikafviklingen i anlægsperioden. 

Anlægsøkonomi: 

Anlægsomkostningen er beregnet til 97 mio. kr. såfremt vejen anlægges som ny vej fra rundkørslen ved Græsted til Ålekistevej og 
som en opgradering af nuværende vej frem til Parkvej. 

 

Samfundsøkonomiske beregninger: 

Den interne rente er beregnet til 6 %. Arealerhvervelse vil reducere den interne rente. Hvis der eksempelvis regnes med arealer-
hvervelse på 25 mio. kr. vil den interne rente reduceres yderligere til 5 %. 
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RUTE 251 GRÆSTED - GILLELEJE 

ALTERNATIV 1A - NYANLÆG FRA GRÆSTED TIL PARKVEJ 

Oversigtsplan: 

 

Løsningsbeskrivelse: 

Løsningsforslaget omfatter en ny vej langs lokalbanen fra 

rundkørslen i Græsted til Pårup. Fra Pårup og frem til Parkvej 

etablering af ny vejforbindelse vest om "Nordkysten" på ca. 

2,4 km mellem Ålekistevej og Parkvej. 

Nyanlæg af vejen sker efter nyeste retningslinjer for vejreg-

lerne, således at den tilladte hastighedsbegrænsning bliver 80 
km/t på hele strækningen og at der opnås overhalingssigt. 

KONSEKVENSER OG EFFEKTER: 

Trafikbelastning: 

Den forventede fremtidige årsdøgntrafik i 2015 på den nuvæ-

rende Pårupvej forventes at blive reduceret fra ca. 5.800 kø-

retøjer i døgnet til ca. 300. Den forventede trafikmængde på 

den nye vejforbindelse forventes at blive i størrelsesordenen 

6.500. Der er således tale om en samlet trafikstigning på ca. 

1.000 køretøjer i døgnet. Der er tale om beregnede trafikmo-
deltal for scenarie år 2025. 

Hastigheder: 

Vejen etableres med 80 km/t hastighedsbegrænsning på hele 

strækningen og mulighed for overhaling. Omkring kryds-

ningspunkter mellem den nye vej og Pårupvej bør etableres 
lokale hastighedsnedsættelser. 

Trafiksikkerhed: 

Trafiksikkerheden forbedres for især bilister. Dette sker ved 

etablering af overhalingssigte, ingen vejafgange til ejendom-

me (dog markoverkørsler) og mindre faste genstande langs 

linjeføringen. 

 

Uheldsbesparelser ifm. løsningsforslaget er vurderet ud fra de 

uheld, som er hændt de seneste syv år på strækningen. Vurde-

ringen bygger på, hvorledes uheldene er påvirkelige, måske 

påvirkelige eller ej påvirkelige ved løsningsforslaget. Det er 

vurderet, at der kan ske en samlet reduktion på 2,25 person-

skadeuheld, 3,00 personskader og 2,25 materielskadeuheld.. 

Reduktionen drejer sig om uheld sket ved høj fart ved kørsel 
ligeud, i kurve eller mødeuheld i kryds. 
 

Foreslået tværsnit: 

 

Lette trafikanter: 

Trafiksikkerheden for lette trafikanter forbedres, såfremt 

cyklister kan benytte den nuværende Pårupvej/Græstedvejen 
som "cykelsti" med begrænset biltrafik. 

Trafikbelastningen på eksisterende Pårupvej reduceres og 
trygheden forventes forbedret. 



  
Trafikkatalog for videreførelse af vejforbindelse fra Ålekistevej til Parkvej i Gilleleje 

http://projects.cowiportal.com/ps/a053003/Documents/3 Projekt dokumenter/Videreførelse af vejforbindelse til Parkvej/Trafikkatalog for videreførelse af vejforbindelse fra 

Ålekistevej til Parkvej i Gilleleje.docx 

27 

Miljø og myndigheder: 

Denne løsning vil have den største landskabelige indvirkning, men samtidig også reducere de trafikafledte påvirkninger mest. Dog 

indebærer løsningen vejanlæg i et grønt område, som kan have rekreativ værdi. Løsningen vil indebære påvirkning af § 3-

beskyttede områder, § 3-beskyttet vandløb og af beskyttede sten- eller jorddiger. Løsningen medfører muligvis ekspropriation af en 
ejendom. 

Fordele: 

› Der kan opnås anbefalet bredde på tværprofilet for en 2-sporet vej med 80 km/t hastighedsbegrænsning. Fremkommeligheden 

vurderes dermed forbedret markant. 

› Vejprofilet kan projekteres således at der opnås overhalingssigte. 

› Trafiksikkerheden forbedres på strækningen, da nyanlæg projekteres efter gældende vejregler. 

› Vejadgange til private ejendomme eller øvrige lokale veje minimeres. 

› Forhold for lette trafikanter ændres ikke, som stadig skal benytte eksisterende Græstedvejen, men da hovedparten af bilisterne 

overflyttes til nyanlægget, må det forventes at trygheden stiger for lette trafikanter. 

› Erhvervelse af arealer omfatter grunde hovedsageligt bestående af marker og andre naturarealer. Det forventes ikke at berøre 

nogen huse. 

› Positiv indvirkning på mennesker, da den trafikale belastning på Græstedvejen reduceres til gavn for beboere langs vejen. 

› I anlægsperioden kan trafikken afvikles på nuværende vej, hvormed anlægsarbejdet vil påvirke trafikken i mindre grad. 

Ulemper: 

› Omkostninger til drift og vedligehold af eksisterende vej. 

› Evt. omkostninger til nedjustering af eksisterende vej for at gøre vejen "uattraktiv" for bilister og attraktiv og sikker for cykli-

ster. 

› Indvirkning på beskyttede naturområder. 

Anlægsøkonomi: 

Anlægsomkostningen er beregnet til 111 mio. kr. såfremt vejen anlægges fra rundkørslen i syd til Parkvej vest om Nordkysten. 

Samfundsøkonomiske beregninger: 

Den interne rente er beregnet til 5 %. Arealerhvervelse vil reducere den interne rente. Hvis der eksempelvis regnes med arealer-
hvervelse på 25 mio. kr. vil den interne rente reduceres yderligere til 4 %. 
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Bilag B Miljøscreening og 

myndighedsforhold 
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Bilag C Geologiske og geotekniske forhold 


