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1 Indledning 

Udbygningen af Nordstjerneskolen og Gribskov Svømmehal er blevet fulgt op 

af en række forbedringer af trafik- og parkeringsforholdene i det nærliggende 

område. Den nye trafik- og parkeringsstruktur dækker over et stort areal og 

anvendes af en lang række forskellige brugere. Herunder kan blandt andet 

nævnes:  

 

 Elever, lærere og forældre ved Nordstjerneskolen  

 Brugere af Helsinge Hallen  

 Brugere af Gribskov Svømmehal  

 Brugere af Helsinge Bibliotek  

 Elever og lærere ved Gribskov Produktionsskole  

 Ansatte ved Center for Kultur, Fritid og Turisme  

 Beboere i området.  

 

Formålet med den nye trafik- og parkeringsstruktur er at skabe et bilfrit 

område omkring Nordstjerneskolen, hvor de bløde trafikanter prioriteres højt.  

 

De mange aktiviteter forbindes af et stisystem, der blandt andet sørger for, at 

cyklister og fodgængere kan bevæge sig trygt og sikkert gennem området. 

Kulturaksen er en ny tværgående sti gennem området, se figur 1. Kulturaksen 

er en gang- og cykelsti, der ledes ind under Nordstjerneskolens bygning og 

dermed forbinder den østlige og vestlige del af området for de bløde 

trafikanter.  

 

 
Figur 1: Afgrænsningen af analyseområdet omkring Nordstjerneskolen. 

 

Gribskov Kommune ønsker en evaluering, der redegør for trafikbilledet i dag, 

brugernes oplevelse af trafikforholdene samt eventuelle forslag til 

forbedringer. Dette notat indeholder en analyse af de trafikale forhold i 

området omkring Nordstjerneskolen samt forslag til forbedringer.  
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I forbindelse med trafikanalysen, er området blevet besigtiget og der er udført 

registreringer af bil- og cykelparkering, afsætning og adfærd. Ydermere er 

brugerne blevet inddraget gennem spørgeskemaundersøgelser for cyklister, 

bilister og fodgængere.  

 

2 Konklusion 

Forholdene for alle trafikantgrupper er gode 

Den generelle vurdering af de trafikale forhold omkring Nordstjerneskolen er, 

at området i dag har en meget fornuftig trafikafvikling både om morgenen og 

om eftermiddagen. Besigtigelser og registreringer tegner et billede af en 

trafikstruktur, der i høj grad kan håndtere de mange forskellige anvendelser i 

området i dag. 

 

I forbindelse med skolestart om morgenen er der et større pres på parkering 

og afsætning i området omkring skolen end der er midt på dagen. Området 

opleves dog hverken som kaotisk eller stresset. Den travle tid er hurtigt 

overstået, og området opleves herefter roligt frem til eftermiddagen, hvor 

skolebørn hentes og skal til og fra fritidsaktiviteter. 

 

Brugerne er tilfredse 

I spørgeskemaundersøgelsen har langt størstedelen af brugerne svaret, at de 

gennemførte ændringer har givet bedre trafikale forhold. Der er især en 

udpræget tilfredshed med det bilfri stisystem omkring skolen. Desuden er 

trafikanter i bil overvejende tilfredse med parkeringssituationen, herunder 

afsætningsmuligheden mellem hallen og skolen. De største udfordringer der 

er udpeget af brugerne, omhandler krydsning af vej og oplevet høj fart på 

biltrafikken.  

 

Forbedringer kan overvejes 

Der er stadig mulighed for forbedringer ud over de gode tiltag, der allerede er 

gennemført. Der er observeret en række mindre udfordringer, som kan løses. 

Disse udfordringer er beskrevet nærmere i bilaget. Der er opstillet grove 

løsningsforslag til udbedringer ved den enkelte lokalitet. De anbefalede 

løsningsforslagene er gengivet i tabel 1 på næste side. I tabel 2, er der listet 

en række alternative tiltag. De alternative tiltag kan vurderes implementeret 

på længere sigt, eller hvis en evaluering af de anbefalede løsninger viser, at 

der er behov for yderligere tiltag. 

 

 

2.1 Anlægsoverslag 

Der er udarbejdet et groft anlægsoverslag (afrundet til nærmeste 25.000 kr. 

ekskl. moms) for de projekter, der er beskrevet i tabel 1 og 2, og illustreret 

på strukturplanen på figur 2. Overslaget omfatter ikke udgifter til 

projektering, tilsyn, kommunens egen projektledelse, bortskaffelse af 

forurenet jord eller andre uforudsigelige udgifter. Det anbefales, at 

anlægsoverslaget revideres, når der foreligger en skitsering af de projekter, 

der ønskes gennemført. 
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2.2 Anbefalede løsninger 

 Lokalitet Problem Løsning Anlægs-

overslag 

1 Parkeringsareal ved 
Ridebanevej 

Parkeringsbelægning større end 
100 % eftermiddag og aften. 

Tidsbegrænsning (max. 3 timer) og 
parkeringsvejvisning ved E33 tavler (inkl. 
undertavler). 

25.000,- 

2 Skolegade ved 

indkørsel til 
handicapparkering 

Biler der kommer fra nord ad 

Skolegade kan have svært ved 
at se forbudstavlen ved 
indkørsel til handicapparkering.  

Opsætning af supplerende tavle med 

indkørselsforbud for motorkøretøjer, vare- og 
handicapkørsel tilladt. 

25.000,- 

3 Boagervej syd for 
brandvej 

På den nord-syd gående del af 
Boagervej benyttes grusarealet 
omkring brandvejen til ud- og 
indstigning. 

Etablering af parkerings- og standsningsforbud 
ved hjælp af skiltning. 

25.000,- 

4 Boagervej nord for 
brandvej 

På den nord-syd gående del af 
Boagervej benyttes 
strækningen nord for 
brandvejen til ud- og 
indstigning. 

Ud- og indstigning udgør ikke noget problem 
på denne delstrækning og tillades ved 
etablering af parkeringsforbud, hvor ud- og 
indstigning er tilladt, ved hjælp af skiltning og 
kørebaneafmærkning. 

25.000,- 

5 Idrætsvej Slidt profil med huller i 
belægningen. 
 
Indkørselsforbud for 
motorkøretøjer fra syd mod 
nord overholdes ikke. 

Sidehelle/chikane med indsnævring til ét 
spor for at tydeliggøre forbud mod indkørsel. 

75.000,- (for 
sidehelle) 

6 Krydset Mange krydsende strømme 
mødes i ”krydset” til fare for de 
bløde trafikanter. 
 
 
Afsætningssporet anvendes ofte 
til parkering hvilket reducerer 
muligheden for ud- og 
indstigning efter hensigten.  

Etablering af hævet flade med belægning i 
afvigende farve, flytning af bom 5 m til den 
anden siden af Kulturaksen og etablere 
krydsning for fodgængere.  
 
Udarbejdelse af en trafikpolitik for Helsinge 
Hallen blandt andet med fokus på korrekt brug 
af afsætningssporet. 
 
Skiltning suppleres med afmærkning (fx Kys & 
Kør, eller p-forbud C62) i afsætningsbanen. 

350.000,- 
(175.000,- 
uden hævet 
flade) 

7 Skolegade ved 
fodgængerkrydsning 

Fodgængere føler sig utrygge 
pga. bilernes fart. 

A22 afmærkning på kørebane, supplerer tavler 
på hver side af krydsningen. 

25.000,- 

8 Krydsningspunkt på 
Vestergade 

Fodgængere føler sig utrygge 
ved at krydse Vestergade pga. 
høj fart 

Afmærkning på kørebane med A22, suppleret 
med A22 tavler. 
 
Genopfriskning af det afmærkede 
fodgængerfelt. 

25.000,- 

9 Kryds mellem 
Boagervej og 
Bovænget 

Fodgængere føler sig utrygge 
og oplever, at det er svært at 
krydse vejen. 

Afmærkning på kørebane med A22, suppleret 
med A22 tavler. 
 

25.000,- 

 Trafikpolitik Der er behov for opdatering af 
eksisterende trafikpolitik 
 
 
 

 
 

 Beskrive formål med tidsbegrænset 
parkering ved Ridebanevej 

 Beskrive Eventpladsens funktion og 
dermed forklare hvorfor pladsen ikke kan 
asfalteres 

 Beskrive indkørselsforbud ved handicap- 
og varekørsel 

- 

Tabel 1: Anbefalede løsninger for de forskellige lokaliteter, hvor der er observeret 
udfordringer. 
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2.3 Alternative tiltag 

 

Lokalitet Problem Løsning Anlægs-

overslag 
Parkeringsareal ved 
Ridebanevej 

Parkeringsbelægning større end 
100 % eftermiddag og aften. 

Efter evaluering af anbefalede løsninger:  
 Optimering af parkering ved afmærkning 

og eventuel inddragelse af del græsrabat. 

25.000,- 

Skolegade ved 
indkørsel til 
handicapparkering 

Biler der kommer fra nord ad 
Skolegade kan have svært ved 
at se forbudstavlen ved 
indkørsel til handicapparkering.  

Efter evaluering af anbefalede løsninger: 
 Vurdere kontrol af indkørsel, fx af 

færdselskontaktlærer, skoleleder el. politi. 

- 

Cykelstativer ved 
skolen 

Omkring 80 cykler er registreret 
parkeret uden for stativer på 
grund af manglende kapacitet. 
 
Eksisterende cykelparkering ved 
skolens indgang 1, mangler 
overdækning. 
 
Overdækkede 
cykelparkeringspladser ved 
Børne- og familierådgivningens 
indgang anvendes ikke 

På to lokaliteter omkring skolen udvides antallet 
af cykelstativer med i alt 80 stk. (overdækket). 
 
 
Det bør vurderes om det er muligt at etablere 
overdækning ved dele af- eller hele 
cykelparkeringen.  
 
Området bør ryddes og anvendes til fx 
cykellegeplads eller lignende 

400.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Boagervej syd for 
brandvej 

På den nord-syd gående del af 
Boagervej benyttes grusarealet 
omkring brandvejen til ud- og 
indstigning. 

Efter evaluering af anbefalede løsninger: 
 Vurdere kontrol af afsætning, fx af 

færdselskontaktlærer, skoleleder el. politi.  

- 

Idrætsvej Slidt profil med huller i 
belægningen. 
 

Indkørselsforbud for 
motorkøretøjer fra syd mod 
nord overholdes ikke. 

Nyt Slidlag på hele Idrætsvej 
 
Efter evaluering af anbefalede løsninger: 

 Det bør vurderes at etablere bump og 40-
km/t zone. 

250.000,- 
 
125.000,- 

Skolegade ved 
fodgængerkrydsning 

Fodgængere føler sig utrygge 
pga. bilernes fart. 

Opstilling af dynamiske hastighedstavler med 
40 km/t morgen og eftermiddag. 

125.000,- 

Krydsningspunkt på 
Vestergade 

Fodgængere føler sig utrygge 
ved at krydse Vestergade pga. 
høj fart 

Hastighedsnedsættelse til 40 km/t. 
 
 

25.000,- 

Tabel 2: Eventuelle supplerende tiltag for de forskellige lokaliteter, hvor der er 
observeret udfordringer. 
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2.4 Strukturplan 

De samlede forslag til forbedringer er illustreret på en strukturplan, der viser 

de anbefalede løsninger til forbedringer på et oversigtsniveau, se figur 2. 

Strukturplanen tager udgangspunkt i den vej- og trafikstruktur der anvendes i 

dag. 
 

 
Figur 2: Strukturplan med oversigt over placering af anbefalede fysiske tiltag. 
 

2.4.1 Vurderede alternativer 

I forbindelse med analysen er der vurderet 2 alternativer til dagens vej- og 

trafikstruktur. Alternativerne blev beskrevet i notatet Helsinge Skole, 

Parkeringsplads fra juni 2011:  

 

Dagens vejstruktur 

Dagens vejstruktur består i hovedtræk af dobbeltrettet trafik, med undtagelse 

af den nordligste del af Boagervej, afsætningspladsen og Idrætsvej hvor 

trafikken er ensrettet. Der er etableret bump på Boagervej, hvilket har 

medvirket til lavere trafiktal og fart. 

 

Vejlukning 

Vejlukning af Boagervej (mellem Idrætsvej og Bovænget) blev foreslået, for 

at hindre gennemkørende trafik på Boagervej. Da vejsystemet i dag har 

mindre trafik og lavere fart end inden ombygningen, vurderes det, at 

vejlukningen ikke vil reducere gennemfartstrafikken nævneværdigt, men blot 

medføre omvejskørsel for blandt andet naboer.  

 

Ensretning 

Ensretning af Boagervej (mellem Idrætsvej og Bovænget) blev foreslået, for 

at hindre gennemkørende trafik på Boagervej. Den gennemkørende trafik vil 

kun påvirkes i én retning, og da vejsystemet i dag har mindre trafik og lavere 

fart end inden ombygningen, vurderes det at vejlukningen ikke vil reducere 

gennemfartstrafikken nævneværdigt, men blot medføre omvejskørsel for 

blandt andet naboer.  
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3 Bilag: Uddybning af trafikanalyse 

På et indledende møde med Gribskov Kommune, er der klarlagt en række 

centrale problemstillinger, som kommunen ønsker afklaret. Blandt andet: 

 

 Parkering og afsætning 

 Adfærd omkring de vigtigste veje og stier 

 Trafikanternes oplevelse af trafikforholdene  

 

Problemstillingerne er vurderet ved hjælp af:  

 

 Tællinger 

 Parkeringsregistreringer 

 Adfærdsregistreringer 

 Spørgeskemaundersøgelser  

 

Herudover er de trafikale forhold vurderet ved hjælp af generelle 

betragtninger og vurderinger på et kvalitativt niveau. 
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3.1 Parkering og afsætning 

Den nye trafikstruktur i området omkring Nordstjerneskolen, har fokus på at 

forbedre forholdene for de bløde trafikanter. Det er hensigten, at langt 

størstedelen af bilparkering i området skal ske ved de store parkeringsarealer 

(4 og 5) mellem Helsinge Hallen og Nordstjerneskolen, se nedenstående figur 

3. 

 

Formålet er at samle så meget biltrafik som muligt i dette afgrænsede område 

omkring Idrætsvej og Boagervej, hvorefter skoleelever og Hallens brugere 

skal anvende de trygge gang- og cykelforbindelser, der er etableret mellem 

parkeringsområdet og områdets funktioner, som fx Kulturaksen. 

 

 
Figur 3: Figur fra spørgeundersøgelsen, der viser hvilke muligheder brugerne havde til 

at udpege, hvor de oftest parkerer (blå) eller sætter af i området (gul). 

 

Som en del af den nye parkeringsstruktur i området, er der etableret en lang 

strækning til kys & kør nord for parkeringsområde 4 (nr. 11 på figur 3). Den 

110 meter lange afsætningsbane har tilstrækkelig kapacitet, hvis den 

anvendes efter formålet, dvs. som kys & kør og ikke til parkering.   

 

3.1.1 Parkeringsbelægning 

Den 2. september 2015 (uge 36) er der udført en registrering af parkerings-

belægningen i området fordelt over dagen. Den maksimale belastning er 

registreret mellem kl. 19 og 20. Den samlede belægning for alle 

parkeringsområder (jf. figur 3) er i dette tidsrum 53 %, hvilket betyder, at 

der er en restkapacitet på over 200 parkeringspladser.  
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Det skal bemærkes, at registreringen viser et øjebliksbillede af en enkelt 

hverdag i september. Dvs., at en registrering udført i uge 1-2 formentligt vil 

vise en højere belægning på bilparkeringen, og en lavere belægning på 

cykelparkeringen. Ved at anvende Vejdirektoratets opregningsfaktorer for 

bolig-arbejdsstedstrafik, kan der forventes 5-10% flere biler end ved 

parkeringsregistreringen i uge 36. Den samlede kapacitet på antallet 

bilparkeringspladser er tilstrækkelig stor, til at den kan håndtere 

årstidsvariationen.  

 

Informationer fra daglig leder for Helsinge Hallen tyder på, at belægningen på 

de to store parkeringspladser i syd varierer meget alt afhængigt af hvilke 

arrangementer der afholdes i Hallen. Det sker stadig, at der ved mange 

samtidige aktiviteter i hallen mangler ledige parkeringspladser, men 

kapaciteten er blevet betragteligt bedre efter at den store parkeringsplads 

blev asfalteret og afmærket.  

 

En oversigt over belægningsgraden for de fire parkeringspladser fordelt over 

en dag er vist nedenfor. 

 

             
Belægning morgen, kl. 8-9            Belægning middag, kl. 11-12        Belægning aften, kl. 19-20. 

 

Den nordligste parkering ved Ridebanevej bliver hurtigt fyldt op med 

biler om morgenen. I løbet af formiddagen og aftenen kan der registreres 

flere parkerede biler, end der er parkeringspladser, se figur 4. Det resulterer i 

parkerede biler langs Ridebanevej (i størrelsesordenen 4 – 5 biler). I 

vinterperioden, hvor der måske er lidt flere parkerede biler, er det vurderet, 

at de ekstra biler vil holde på den store P-plads i højere grad, end de vil holde 

på Ridebanevej.  

 

I spørgeundersøgelsen har 22 bilister 

svaret, at de oftest parkerer ved 

denne parkeringsplads. 19 af disse 

begrunder valget med, at de 

arbejder i nærheden, at parkeringen 

ligger tættest på, eller at der ikke er 

tidsbegrænsning. 

 

Parkeringsregistrering og spørge-

undersøgelsen viser, at en stor del af 

parkeringspladserne bliver anvendt 

Belægningsprocent 

  0-40 %  

  41-60 %  

  61-80 %  

  81-100 %  

  101-120 %  

 

Figur 4: Parkeringsbelægning ved Ridebanevej 
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af personer der arbejder i nærheden som dermed bør anvende den store 

parkeringsplads ved Helsinge Hallen. 

 

VURDEREDE TILTAG: 

Tidsbegrænsning, fx 3 timer 

+  

En tidbegrænsning vil frigøre kapacitet på 
parkeringspladsen, om morgenen og 
formiddagen.  

Der kan stadigvæk mangle kapacitet om 
aftenen 

Personer der anvender pladsen til langtids-
parkering henvises til, at anvende den store 
parkeringsplads ved Helsinge Hallen. Dette er 
i tråd med projektets formål, om at fredelig-
gøre området omkring skolen 

En tidsbegrænsning vil give længere gang-
afstande for personer der arbejder i nærheden 

 

Ny afmærkning 

+  

Vil give få ekstra pladser  
De ekstra pladser vil ikke løse kapacitets-
problemet alene. 

 

Inddragelse af nærliggende arealer til udvidelse af antal P-pladser 

+  

Vil give øget kapacitet og dermed højere 
serviceniveau til både langtidsparkerende og til 
personer der anvender områdets aften-

aktiviteter  

Vil generere øget trafik i et område hvis formål 
er, at være fredeliggjort for biler. Risiko for at 
parkerende biler skal krydse gang- og 
cykelarealer tæt på skolen.  
 
Det vurderes, at en etablering af langtids-

parkeringspladser tæt på skolen, blot flytter de 
biler der parkerer ved Hallen i dag og dermed 
flytter trafikken fra Boagervej til området i 
nærheden af skolen. 

 

Parkeringsvejvisning 

+  

Informerer bilister om hvor 
langtidsparkeringspladsen ved Hallen er 
placeret. Mindsker søgetrafik omkring skolen. 

 

 

Anbefalet løsning:  

 Det anbefales, at indføre 3 timers tidsbegrænsning på parkeringspladsen 

ved Ridebanevej. Langt de fleste parkanter arbejder i nærheden og bør 

anvende den store parkeringsplads ved Helsinge Hallen 

 Formålet med tidsbegrænsningen bør beskrives i en trafikpolitik 

 Det anbefales, at opstille parkeringsvejvisningstavler på Skolegade, fx 

med undertavler der angiver retning og afstand til parkering   

Eventuelle supplerende tiltag: 

 Efter evaluering af tidsbegrænsning, kan afmærkning samt eventuel 

inddragelse af en del af græsrabatten mod Ridebanevej overvejes 

 

Parkeringspladsen ved Helsinge Bibliotek er tidsbegrænset til 3 timer og 

har generelt en større udskiftning, end pladsen ved Ridebanevej. 

Tidsbegrænsningen gør, at pladsen ikke anvendes til langtidsparkering, men 

primært til afsætning om morgenen og parkering i forbindelse med områdets 

aktiviteter i løbet af formiddag, eftermiddag og aften.  

 

En kameratælling fra maj 2014 viser samme resultater som registreringen 2. 

september 2015. Mellem kl. 6-8 er der en belægning på mellem 15-30%. 
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Mellem kl. 8-14 er belægningen mellem 40-60% og efter kl. 14 varierer 

belægningen mellem 60-100%. 

 

P-pladsen blev observeret lige omkring skolestart, d. 2. september 2015, 

mellem kl 07.45 og 08.15. I denne periode kørte 28 biler ind, og 24 kørte ud 

fra P-området. 16 biler standsede lige foran indgangsdøren til biblioteket, og 

satte børn af inden de kørte videre. 12 biler parkerede i en p-bås og fulgte 

barnet ind, eller satte barnet af på p-pladsen inden de kørte videre. Der er 

ikke observeret farlige situationer, og det hele foregik i roligt tempo. Kun ved 

ét tilfælde blev der observeret to afsættende biler på samme tid, hvor den 

ene bil benyttede handicap-parkeringspladsen som afsætningsplads. 

 

VURDEREDE TILTAG: 

Afsætningsareal ved indgang til biblioteket 

+  

Tiltaget vil forbedre afsætningsmulighederne 
om morgenen 

Kan medføre øget biltrafik der krydser både 
fortov og cykelsti  

 
Vil ikke have effekt eftermiddag eller aften 
hvor der mangler parkeringspladser 

 
Kan påvirke placering/udformning af handicap-
parkeringspladser 

 

 

Vurdering: 

Parkeringspladsen bliver primært anvendt til afsætning om morgenen, og til 

parkering eftermiddag og aften. På trods af manglende afsætningsområde, 

fungerer pladsen, og trafikken afvikles uden observerede konflikter. For at 

tilgodese ønsket om afsætning, hvilket tilsyneladende er til stede, kan 

indretningen af pladsen ændres, så der etableres et areal særligt for ind- og 

udstigning. Da der ikke er observeret problemer eller farlige situationer på 

pladsen anbefales det dog at fastholde indretningen og fortsat henvise ind- og 

udstigning til afsætningsbanen mellem hallen og skolen ved det store 

parkeringsareal.  

 

 

Parkeringspladsen og Eventpladsen ved Helsinge Hallen har generelt en 

lav belægning, på trods af jævn udskiftning i løbet af dagen. Om morgenen 

bliver primært pladserne mod øst anvendt af forældre, der parkerer og følger 

deres børn i skole. Hen over dagen og eftermiddagen skifter parkeringen fra 

øst mod vest, hvor den anvendes i forbindelse med idrætsaktiviteter ved 

Helsinge Hallen.  

 

I spørgeundersøgelsen har 50% af bilisterne svaret, at de primært anvender 

disse to parkeringspladser. Primære årsager er, at her er ledige pladser, og 

det ligger tæt på hallen. Forældre og ansatte ved skolen, der parkerer på den 

grusbelagte eventplads om morgenen, ønsker asfaltbelægning. 

 

VURDEREDE TILTAG: 

Asfaltering af Eventpladsen 

+  

Forbedrer forholdene for personer der 
parkerer deres bil på den grusbelagte 
eventplads 

Ødelægger Eventpladsens funktion og 
forhindrer opsætning af blandt andet cirkustelt 
og andre stadefunktioner   

Mulighed for optimering af antallet af 
parkeringspladser 

Der er tilstrækkelig kapacitet på antallet af 
parkeringspladser i området. En optimering 
bliver derfor overflødig 
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Tilføjelse til trafikpolitik 

+  

Information øger forståelsen for hvorfor 
Eventpladsen ikke asfalteres 

 

 

 

Vurdering: 

Da Eventpladsen anvendes til opstilling af telte og stader ved større 

arrangementer og cirkus mv., er det ikke et alternativ at asfaltere pladsen.  

En beskrivelse af Eventpladsens funktion bør indgå i en trafikpolitik for 

området, således at dem der parkerer her oplyses om hvorfor pladsen ikke 

kan asfalteres. 

 

3.1.2 Afsætning 

Om morgenen er der ingen problemer med afsætningsbanen nord for 

parkeringsområde 4. Kys & Kør bliver i dette tidsrum primært anvendt af 

forældre, der sætter større børn af i afsætningsbanens østligste del. Disse går 

selv via stisystemet og Kulturaksen det sidste stykke til skolen. De mindre 

børn i denne del af området, bliver fulgt til skolen af deres forældre, der 

parkerer bilen i parkeringsområde 5.  

 

De problematikker, der er observeret i forbindelse med morgenafsætning, 

sker ved den markerede afsætning nr. 13 (jf. figur 3), ved Brandvejen. 

Mellem kl. 7.30-8.30 satte 14 biler af ved Brandvejen. Der er ikke registreret, 

at parkerede eller standsede biler har forhindret den øvrige trafik i at passere. 

Det bør tydeliggøres, at det ikke er tilladt at parkere eller sætte af ved 

Brandvejen. Dels på grund af redningskøretøjers adgang til brandvejen ved 

udrykning, men også på grund af de mange krydsende fodgængere ved dette 

punkt, der går mellem parkeringspladsen og skolen via brandvejen. 

 
Figur 5: Boagervej fra syd mod nord. Ingen tavler informerer om parkerings- eller 
standsningsforbud. 
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Gribskov Kommune har oplyst, at 

Skolebussen, der henter og bringer børn 

til svømmeundervisning, har bedt om at 

få afmærket et reserveret område til 2 

busser i den østlige ende af 

afsætningsbanen. De har oplyst, at 

busserne ikke kan komme rundt om 

hjørnet når der holder biler i 

afsætningsbanen. Kommunen forventer 

at reservere en del af afsætningsbanen, i 

den østlige ende.  

 

Såfremt den østlige del af afsætningsbanen forbeholdes busser, vurderes det 

at der opstår et behov for, at anlægge en ny afsætningsbane på den 

nordøstlige del af Boagervej, se figur 7. Ved registreringen blev der 

observeret, at biler der sætter af til skolen, foretrækker at sætte af i øst 

fremfor vest for det røde område (markeret med BUS på figuren). 

 

 

Om eftermiddagen anvendes kys & kør primært til afhentning af børn, der 

er i hallen. Mellem kl. 18.15-18.30 er der registreret 16 biler i 

afsætningsbanen. 11 af disse parkerede (længere end 3 minutter). Der er 

observeret en lang række parkerede biler i afsætningsbanen, der ventede på 

at køre børn afsted til fodboldkamp. De blev stående længe, mens de fyldte 

bilerne op med udstyr og ventede på børnene. Da afsætningsbanen er så 

lang, som den er, gav det ikke de store problemer ved den observerede 

situation. 

 

 
Figur 7: Parkerede biler der venter i afsætningssporet, set fra sydvest mod nordøst. 

 

 

VURDEREDE TILTAG: 

Parkering- og standsningsforbud på sydlig del af Boagervej inkl. ved Brandvejen 

+  

Gør krydsningen fra Brandvejen til 
Eventpladsen sikrere for fodgængere 

Adfærdsændring vil kræve nogen opfølgning 
og eventuel kontrol, da vaner kan være 
svære at bryde  

Gør det enklere, at overholde parkeringsforbud 
ved Brandvejen ved helt at forbyde parkering 
og standsning på denne del af vejen 

 

 

 

 

 

Figur 6: Princip for kys & kør i nordøst 
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Parkeringsforbud, men afsætning tillades på nordlig del af Boagervej  

+  

Højner serviceniveauet for afsætning, da der i 
forvejen er en del der sætter af her, så snart 
den østlige del af afsætningsbanen er fyldt.  

 

 

Afmærkning ved afsætning 

+  

Supplerer skiltningen og tydeliggør 
afsætningsarealets funktion og lovgivning 

 

 

Dialog med- og trafikpolitik for Helsinge Hallen 

+  

Information øger forståelse for hvorfor 
Eventpladsen ikke asfalteres 

 

 

 

Anbefalede løsninger: 

 Det anbefales at opstille tavler med parkering og standsning forbudt ved 

indkørsel til Boagervej (mod nord). Eventuelt suppleret med ”Brandvej – 

kørsel og parkering forbudt”-tavle ved selve Brandvejen. 

 Det anbefales at tillade afsætning i den nordøstlige del af Boagervej. 

Såfremt en del af den lange afsætningsbane reserveres til skolebusser, 

bør afsætningen i nordøst etableres i samme høje standard som den 

eksisterende kys & kør 

 Det anbefales at skiltning ved eksisterende (og eventuel ny) Kys & Kør 

suppleres med afmærkning i afsætningsbanen. Fx Kys & Kør eller p-

forbudstavlen C62   

 Det anbefales, at indgå i en dialog med Helsinge Hallen omkring brug af 

vejarealerne. På samme måde som der er trafikpolitik for 

Nordstjerneskolen, bør der laves en trafikpolitik for Helsinge Hallen, hvor 

der blandt andet er fokus på korrekt brug af afsætningsbanen 

 Eventuelle supplerende tiltag: 

 Efter en evaluering af parkering og standsningsforbuddet i den sydlige del 

af Boagervej, vurderes hvorvidt der er behov for yderligere tiltag. Såfremt 

forbuddet ikke overholdes, bør det vurderes at indsætte kontrol af 

færdselskontaktlærer, skoleleder eller politi.  

 

 

3.1.3 Cykelparkering 

Registrering af cykelparkeringspladser viser, at der er tilstrækkeligt antal 

cykelparkeringspladser i området, men at placeringen ikke svarer til, hvor 

cyklisterne ønsker at parkere deres cykel. 

 

En optælling ved de mest populære cykelparkeringsstativer (se figur 8) viser, 

at cyklisterne foretrækker at stille cyklen frit og uden overdækning, fremfor at 

anvende en overdækket cykelparkeringsplads, der ikke er placeret i 

forbindelse med deres rejsemål. Spørgeundersøgelsen blandt cyklister i 

området understøtter resultatet fra registreringen. Cyklisterne ønsker flere og 

overdækkede cykelparkeringspladser i forbindelse med skolens indgang 

(parkeringsområde 2 på figur 8) samt i forbindelse med Helsinge Hallen. 

 

C62 Parkering forbudt 
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Figur 8: Figurerne viser placering af cykelparkeringspladser og antallet af registrerede 
parkerede cykler.  

 

       
Område 1     Område 6     Område 5 

 

Registreringen viser, at der bliver parkeret flere cykler ved områderne 1 og 6, 

end der er cykelstativer. Registreringen viser også, at der er to store 

cykelparkeringsarealer der stort set ikke anvendes, henholdsvis område 3 og 

5. Størstedelen af disse pladser er overdækket, men anvendes ikke da deres 

placering ikke ligger i forbindelse med cyklisternes direkte rute.  

 

Under registreringen blev det også observeret flere parkerede cykler end der 

var cykelparkeringspladser ved Helsinge Hallen.  

 

VURDEREDE TILTAG: 

Nye overdækkede cykelparkeringspladser 

+  

Giver cyklister bedre mulighed for, at parkere 
cyklen tæt på deres mål  

 

 

 

Eventuelle tiltag: 

 Det foreslås, at der etableres 80 nye cykelparkeringspladser, ligeligt 

fordelt mellem område 1 og 6.  

 Det bør vurderes, at etablere overdækning til cykelparkering i område 2. 

Det kan overvejes, om det er muligt at flytte noget af det eksisterende 

materiel fra område 3 og 5. 

 De mange cykelparkeringspladser der står tomme ved område 5 bør 

ryddes fra pladsen, hvilket frigiver arealet til alternativ anvendelse. Fx 

kan der etableres en cykellegeplads, trafiklegeplads eller lignende. 
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Figur 9: Cykellegeplads i Hørsholm 

 

3.2 Afsætning og parkering ved handicapparkering 

2. september mellem kl. 7.15-8.15 er det undersøgt, hvorvidt den lukkede vej 

fra Skolegade bliver anvendt til almindelig afsætning. Vejen er forbeholdt 

handicappede og køretøjer med særlig tilladelse. 

 

Der er registreret i alt 12 køretøjer, der enten parkerer eller sætter personer 

af til arbejde. 6 af bilerne var almindelige personbiler uden handicaptilladelse. 

Mindst 2 af disse personer var dårligt gående. 

 

De resterende 6 køretøjer var enten handicaptransport eller varevogne med 

særlig tilladelse til at parkere. Der var intet tidspunkt, hvor der manglede 

plads til handicappede eller varevogne med tilladelse. 

 

En kameratælling fra maj i 2014, viser at adgangen kun bliver anvendt af få 

køretøjer, fodgængere og cyklister om morgenen ml. 7.30 og 8.30. Der er 

registreret flest køretøjer (19), mellem kl. 17.45 og 18.45. 

 

Det er vurderet, at biler der kommer fra nord ad Skolegade, kan have svært 

ved at se tavlen, inden de når at blinke og dreje til højre ned ad vejen.  

 

 

VURDEREDE TILTAG: 

Ny forbudstavle 

+  

Giver bilister fra Nord mulighed for, at opdage 
forbudstavlen inden de drejer  

Adfærdsændring vil kræve nogen opfølgning 
og eventuel kontrol, da vaner kan være svære 
at bryde 

 

 

Anbefalet løsning: 

Det anbefales at supplere med en ekstra forbudstavle ”motorkøretøjer 

forbudt, vare- og handicapkørsel tilladt”. Den placeres på vejens modsatte 

side. Løsningen bør suppleres med en beskrivelse i skolens trafikpolitik. 

Eventuelt suppleret med øget kontrol. 
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Figur 10: Placering af ny tavle, der gentager den eksisterende forbudstavle med 

undertavler. 

  

3.3 Krydset ved hallen 

”Krydset” er placeret, hvor indkørslen til Helsinge Hallen møder udkørsel fra 

Kys & Kør og Idrætsvej, se figur 11 (t.v.). Samtidig slutter Kulturaksen her, 

og cyklister og fodgængere krydser området og fordeles ud på stier og 

vejnettet i øvrigt. To overordnede problematikker gør sig gældende ved 

Krydset: 

 

1. Funktion og udformning 

2. Uhensigtsmæssig adfærd 

  

     
Figur 11: Figurerne viser Krydsets placering øst for Helsinge Hallen, samt tilladt 
kørselsmønster i området. Blå og rød pil angiver hhv. dobbelt- og enkeltrettet kørsel. 
Lyserød punkteret pil angiver undtagelser for beboere og varelevering til Helsinge 

Hallen. 

 

3.3.1 Funktion og udformning 

Krydset er et knudepunkt hvor cykel- og gangstien fra Kulturaksen ender i et 

udefineret område, som fortsætter over vejareal og kantsten til Helsinge 

Hallens indgangsparti. Samtidig fortsætter området videre til stiforløb, der 

fører til tennis- og fodboldbaner og til boligområderne vest for Hallen. Figur 

12 viser nogle af de funktioner, der mødes i Krydset. De mange 

belægningsskift giver en ujævn belægning og uklare stiforløb, hvor en række 

Ny tavle 
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trafikanter kan komme i konflikt med hinanden.  

 

 
Figur 12: Figuren viser nogle af de mange funktioner der mødes i Krydset.  
Rød: Bilers rute. Blå: Cyklers rute. Gul: Fodgængeres rute. 
 

 

3.3.2 Uhensigtsmæssig adfærd 

De mest trafikfarlige forhold opstår, når trafikanternes adfærd ikke overholder 

de skiltede forbud der findes i området, se figur 13. 

 

 
Figur 13: Idrætsvej set fra syd mod nord. Tavler viser at der er indkørsel forbudt for 
motorkøretøjer mod nord, med undtagelse af beboere og varelevering til Helsinge 
Hallen. Øvrig trafik skal dreje til højre til parkerings- og afsætningsområdet. 

 

På trods af skiltning, er der observeret flere overtrædelser, hvor bilister kører 

i nordlig retning ad Idrætsvej og enten overser eller ignorerer indkørsel 

forbudt tavler (C22.1) og sætter af, henter eller læsser biler med 

sportsudstyr.  

 

På registreringsdagen d. 2. september, blev der i løbet af 20 minutter 

registreret 8 ulovligt parkerede biler i dette lille område. Der var biler der 

parkerede på fortovet og i ”anden række” ude på vejen, hvorfor biler fra Kys 

& Kør ikke kunne køre ud til Idrætsvej (se princip på figur 14), men måtte 

afvente situationen. De ulovligt parkerede biler anvender Krydset og den 

ensrettede udkørsel fra Kys & Kør som vendeplads. Dette kan skabe 

trafikfarlige situationer, når en lang række cyklister og fodgængere samtidig 

anvender Krydset som en del af deres rute.  
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Figur 14: Princip over ulovligt parkerede biler i "Krydset". Gule kasser illustrerer 
parkerede biler. Til Højre ses en ulovlig vendemanøvre.   

 

VURDEREDE TILTAG: 

Flytning af bom 

+  

Forbedrer forløbet og sikkerheden for 
fodgængere og cyklister   

 

Forhindrer at Krydsets udformning ligner en 
vendeplads 

 

Ny belægning 

+  

Samler de mange stitilslutninger og giver et 
visuelt udtryk af, at kørsel foregår på de 
bløde trafikanters præmisser  

 

 

 

Anbefalet løsning: 

 For at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere, anbefales det, at 

flytte bommen ind til Helsinge Hallen ca. 5 meter i sydøstlig retning (se 

figur 15). Ved at flytte bommen vil man forhindre, at Krydset visuelt 

ligner en vendeplads. 

 Der bør lægges en ny belægning, og på den måde samle de mange 

stitilslutninger der samles i Krydset. Det foreslås at lægge en belægning i 

en afvigende farve som dækker hele Krydset, eventuelt som en hævet 

flade. Dermed vil gangbanen fra den store parkeringsplads indgå i den 

samlede opgradering og det er samtidigt muligt, at etablere en bedre 

fodgængerkrydsning på tværs af udkørsel fra afsætningsområdet. 
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Figur 15: Princip over forslag til fysiske ændringer i Krydset. 

 

3.4 Idrætsvej 

Generelt har Idrætsvej et meget slidt profil med huller i belægningen, smalle 

fortov og ingen tiltag for cyklisterne.  

 

Tællinger fra 2010 og 2015 viser, at trafikmængden på Idrætsvej er øget med 

33 %, fra ca. 1.100 køretøjer pr. døgn til ca. 1.500 køretøjer pr. døgn. 

Trafikmængden vurderes ikke at være problematisk. Ved registreringen af 

området er det i flere tilfælde skønnet, at biler kørte med høj fart på 

Idrætsvej. 85%-fraktilen er i 2015 målt til 43,7 km/t, hvilket kan føles højt, 

hvor der ikke er cykelstier og hvor fortovene er smalle. 

 

Gennem observationer er der registreret en række tilfælde, hvor tavlerne om 

indkørselsforbud for motorkøretøjer ikke overholdes. Der har været tale om 

indkørsel, som ikke var en nabo eller varelevering til Hallen, som er undtaget 

gennem undertavler. 

 

 
Figur 16: Dårlig belægning på Idrætsvej. 
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VURDEREDE TILTAG: 

Ny belægning  

+  

Jævn belægning forbedrer komforten for både 
bilister og cyklister 

Jævnere belægning kan medføre højere fart 
blandt bilister  

Jævn belægning giver bedre tryghed og 
sikkerhed for cyklister, da cyklister er meget 
følsomme overfor dårlige belægninger og 
huller på vejene. Større huller kan forårsage 
ulykker   

 

 

Vejindsnævring  

+  

Det vurderes, at en fysisk indsnævring af 
vejen vil øge effekten og synliggøre 
indkørselsforbuddet  

Eventuel risiko for påkørsel af chikane  

 

Bump og hastighedszone  

+  

Lavere hastighed giver øget sikkerhed og 
tryghed for cyklister og fodgængere  

Såfremt farten på Idrætsvej ikke øges, kan 
tiltaget vurderes som overdrevet i forhold til 
investeringen 

 

Anbefalet løsning: 

 Det anbefales, at der etableres en sidehelle/chikane på Idrætsvejs østlige 

side for at indsnævre vejen til ét spor. Cyklister sikres fri passage mellem 

Sidehelle/chikane og fortov. Eksisterende forbudstavle synliggøres ved, at 

den flyttes ud i sidehellen/chikanen   

 

Eventuelle supplerende tiltag 

 Det foreslås, at belægningen på hele Idrætsvej fornyes 

 Efter en evaluering af ovenstående løsninger, bør det vurderes hvorvidt 

der er behov for, at etablere bump og 40 km/t-zone på Idrætsvej 

 

 
Figur 17: Der etableres en sidehelle på Idrætsvej, eksisterende C22.1 tavle flyttes ud i 
hellen. 

 

Sidehelle/chikane 

Indsnævring af vej 

til et spor. 

Eksisterende tavle 
flyttes ud i sidehelle. Ny vejbelægning på Idrætsvej 
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3.5 Fodgængerfelt og krydsningshelle på Skolegade 

Fodgængerfeltet og krydsningshellen over Skolegade er etableret for at 

forbedre krydsningsmulighederne på Skolegade.  

 

 Krydsningshellen er omkring 3 meter bred, hvilket giver en sikker 

afstand til kørebanen, også når flere anvender krydsningshellen 

samtidigt 

 Overgangen er belyst med et armatur i hver vejside således at 

overgangen også er synlig for køretøjer i mørke 

 Overgangen er markeret med E 17 tavle og suppleret med gult blink 

 Fodgængerfeltet er placeret vinkelret på kantsten og har et lige forløb  

  

   
Figur 18: Fodgængerfelt og krydsningshelle på Skolegade 

 

Der er undersøgt, hvordan adfærden er i forbindelse med krydsning af 

Skolegade.  

2. september mellem kl. 7.15 og 8.15 blev 

Skolegade krydset 160 gange, fordelt på 86 

cyklister og 74 fodgængere: 

 

5 personer har valgt at anvende stiunderføringen 

(A på figur). 

 

146 personer har valgt at anvende 

fodgængerovergangen med krydsningshellen (B 

på figur). 

 

9 personer har valgt at krydse et andet sted på 

Skolegade, udenfor de sikre krydsningspunkter. 

 

 

 

I spørgeundersøgelsen svarer 60% af fodgængerne, at de er meget tilfreds, 

eller tilfreds med den nye fodgængerovergang. Der er dog stadigvæk mange 

der svarer at der køres for stærkt på Skolegade. Hastighedsmålinger fra 2015 

viser, at 85%-fraktilen på Skolegade er 53,7 km/t. Generelt ønskes der mere 

fokus på at Skolegade er en del af børns skolevej. 

 

VURDEREDE TILTAG: 

Tidsbegrænset hastighedsnedsættelse   

+  

Lavere hastighed giver øget sikkerhed og 
tryghed for cyklister og fodgængere 

Da der allerede er sikker krydsning gennem 

tunnel samt etableret krydsningshelle, kan 
tiltaget vurderes som overdrevet i forhold til 
investeringen. 
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Afmærkning på kørebane   

+  

Giver øget fokus på at man som bilist 
passerer et skolevejsområde  

 

 

Anbefalet Løsning: 

Det anbefales, at afmærke kørebanen med A22 felter, der supplerer de 

eksisterende A22 tavler. 

 

Eventuelle supplerende tiltag: 

Det foreslås, at der opstilles dynamiske tavler før og efter 

fodgængerovergangen. Tavlerne viser en midlertidig hastighedsnedsættelse til 

40 km/t, fx mellem kl. 07.30-08.30 og 14.30-15.30. 

 

3.6 Røde flader og røde cykelstrimler på Vestergade  

Gribskov Kommune har etableret røde cykelstrimler langs Vestergade for at 

forbedre trafiksikkerheden for cyklister. Samtidigt er der anlagt en rød hævet 

flade på Vestergade ud for stien fra Bovænget, der forbinder Vestergade og 

Boagervej. 

 

Røde cykelstrimler etableres generelt, hvor løsninger som cykelsti eller 

cykelbane ikke er muligt på grund af snævre forhold. Cykelstrimlerne er med 

til visuelt at gøre bilisterne opmærksomme på cyklisternes tilstedeværelse.  

 

Den røde flade ved stikrydsningen benytter også den visuelle farveændring til 

at rette opmærksomheden på krydsningspunktet. Den hævede flade kan have 

en hastighedsdæmpende effekt og målinger viser, at gennemsnitshastigheden 

er faldet med ca. 7 km/t fra 2010 til 2015, fra 51,3 km/t i 2010 til 44,4 km/t i 

2015. 85%-fraktilen er målt til 51,1km/t. 

  

 
Figur 19: Rød hævet flade ved stikrydsning og røde cykelstrimler på Vestergade, set 
fra øst mod vest. 

 

I spørgeskemaundersøgelsen har flere udpeget denne krydsning som utryg. 

Primære årsager til utrygheden er for høj fart, og at bilisterne ikke standser 

for krydsende fodgængere.  
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VURDEREDE TILTAG: 

Afmærkning   

+  

Genmarkering af fodgængerfelt tydeliggør 
fodgængerkrydsningen for bilisterne 

 

Kørebanen markeres med A22 felter, der giver 
øget fokus på at man som bilist passerer et 
skolevejsområde 

 

 

Hastighedsdæmpning til 40 km/t  

+  

Lavere hastighed giver øget sikkerhed og 
tryghed for cyklister og fodgængere 

Vestergade er en indfaldsvej, hvorfor en 
hastighedsnedsættelse vil påvirke køretøjers 
kapacitet og fremkommelighed  

 

Bump/indsnævring til et spor før og efter krydsning  

+  

Lavere hastighed giver øget sikkerhed og 
tryghed for cyklister og fodgængere 

Vestergade er en indfaldsvej, hvorfor en 
hastighedsnedsættelse vil påvirke køretøjers 
kapacitet og fremkommelighed.  

 

Skolevejspatrulje  

+  

 

Krydsningen ligger for langt væk fra skolen til 
at der kan etableres skolevejspatrulje. 
Alternativt kan der vurderes en følgeordning, 
hvor elever bliver fulgt over vejen, fremfor en 
patrulje der dirigerer trafikken 

 

 

Anbefalet løsning:  

Det foreslås, at fodgængerfeltet genmarkeres, og kørebanen afmærkes med 

A22 felter, suppleret med opsætning af A22 tavler  

 

Eventuelt supplerende tiltag: 

 Nedsat hastighed til 40 km/t 

 

3.7 Hastighedszone på Boagervej  

Gribskov Kommune har etableret en hastighedszone med anbefalet max 

hastighed 30 km/t på Boagervej. I den forbindelse er der også etableret 5 

bump inden for hastighedszonen. 

 

Trafikmålinger viser, at gennemsnitshastigheden på Boagervej er faldet med 

12,5 km/t fra 2010 til 2014, fra 44,5 km/t i 2010 til 32,0 km/t i 2014. 85%-

fraktilen blev i 2014 målt til 38,3 km/t.  

 

Observationer på Boagervej har vist, at bilisterne tydeligt bremsede i 

forbindelse med bump. Det har også vist, at mange bilister ikke holder en 

jævn, lav hastighed over hele strækningen.  
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Figur 20: Oversigt over hastighedszone og bump på Boagervej. 

 

I spørgeskemaundersøgelsen har flere udpeget krydsningen mellem 

Bovænget og Boagervej som utryg. Primære årsager til utrygheden er, at 

bilisterne ikke standser for krydsende fodgængere, og at det er svært for børn 

at vurdere, hvornår de kan nå sikkert over vejen.  

 

 

VURDEREDE TILTAG: 

Afmærkning   

+  

Kørebanen markeres med A22 felter, der giver 
øget fokus på at man som bilist passerer et 
skolevejsområde 

 

 

 

Anbefalet løsning:  

Det anbefales at afmærke kørebanen med A22 felter før og efter krydset, og 

supplere med opsætning af A22 tavler. 

 

 

3.8 Øvrig trafikantadfærd 

I forbindelse med analysen blev trafikanternes adfærd observeret ved 

udvalgte steder, i løbet af registreringsdagen d. 2. september 2015: 

 

Højresvingende cyklister ved Boagervej 

I løbet af registreringsdagen, blev der ikke observeret nogen højresvingende 

cyklister der valgte at cykle ad vejbanen i stedet for gang- og cykelstien. Det 

vurderes ikke at dette er en udbredt problematik. 

 

Parkering/afsætning  

I løbet af registreringsdagen blev der ikke observeret problemer med 

parkering eller afsætning på hverken Nordre Parkvej, Skolegade eller 

Boagervej.  

 

Ved Nordre Parkvej blev der registreret en enkelt afsætning, der blev udført 

uden at genere øvrig trafik. 

 

BUMP 
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3.9 Brugerundersøgelse 

Brugernes oplevelse af de trafikale forhold er undersøgt ved hjælp af en 

spørgeskemaundersøgelse blandt områdets brugere, fordelt på fodgængere, 

cyklister og bilister. Undersøgelsen er gennemført i perioden mellem 1. og 22. 

oktober 2015. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen er blandt andet sendt til skolen og elevernes 

forældre, brugere af Helsinge Hallen, naboer, produktionsskolen, UUC, 

kulturhuset m.fl. 

 

I alt er der ind 245 besvarelser, fordelt på: 

 143 bilister 

 69 fodgængere 

 33 cyklister  

 

Da undersøgelsen blev sendt ud til en lang række modtagere, var der en 

forventning om, at modtage flere besvarelser end resultatet viser. Antallet af 

cyklister, der har besvaret undersøgelsen, udpeger sig som særligt lavt.  

 

Besvarelserne viser også en overraskende høj gennemsnitsalder på 

respondenterne, hvilket tyder på, at der ikke har været en overvægt af 

skoleelever eller unge der har besvaret undersøgelsen. Med tanke på de 

mange børn og unge der går på Nordstjerneskolen, og der anvender Helsinge 

Hallen, var forventningen til de unges deltagelse højere. 

 

I det følgende er de overordnede resultater sammenfattet.  
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3.9.1 Generel tilfredshed med trafikforholdene i området 

 

 
Figur 21: Fodgængere er overvejende tilfredse med trafikforholdene, med undtagelse omkring fart. 
Over halvdelen er utilfredse med bilernes fart på veje omkring skolen. 

 

 
Figur 22: Cyklisterne er også overvejende tilfredse med trafikforholdene. Størst utilfredshed findes 
ved muligheder for at krydse veje, bilernes fart og trafiksikkerhed omkring skolen. 

 

 

 
Figur 23: En overvægt af bilister er tilfredse med kys & kør, generel adgang og parkering ved 
skolen. De er mest utilfredse med krydsningsmuligheder, bilernes fart og trafiksikkerhed. 
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3.9.2 Tilfredshed med gennemførte projekter 

 

 
Figur 24: Fodgængere er generelt tilfredse med projekterne, der er udført. Især de bilfri 
stisystemer gennem området og parkeringsforhold. 

 

 
Figur 25: Cyklisterne er generelt tilfredse med de gennemførte projekter, især de bilfri stisystemer 
gennem området. 

 

 
Figur 26: Bilisterne er generelt tilfredse med de gennemførte projekter, især de bilfri stisystemer 
gennem området og parkeringsforholdene ved hallen. 
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3.9.3 Sammenfattede resultater 

 

Fodgængere 

 Gennemsnitsalder er 32 år for fodgængere, der har besvaret 

undersøgelsen  

 Over 60 % anvender oftest Nordstjerneskolen, 10. klasse og 

Biblioteket 

 86 % går til-, fra- eller igennem området 3-7 dage i ugen 

 70 % går oftest sammen med nogen 

 29 % føler sig utrygge eller meget utrygge ved at gå til-, fra- eller i 

gennem området. Følgende årsager fremhæves: 

o Høj fart 

o Krydsning – biler holder ikke tilbage 

 90 % syntes at trafikforholdene er blevet bedre eller uændret i forhold 

til tidligere 

o ”Bilfri skole” fremhæves som positivt  

 

 

Cyklister 

 Gennemsnitsalder er 33 år for cyklister, der har besvaret 

undersøgelsen  

 64 % anvender oftest Nordstjerneskolen og Biblioteket 

 74 % cykler til-, fra- eller igennem området 3-7 dage i ugen 

 74 % cykler alene 

 28 % føler sig utrygge eller meget utrygge ved at cykle til-, fra- eller i 

gennem området. Følgende årsager fremhæves: 

o Krydsning – biler holder ikke tilbage 

o Smalle cykelstrimler - cykler tæt på bilerne 

 83 % syntes at trafikforholdene er blevet bedre eller uændret i forhold 

til tidligere 

o Stisystemer uden biler fremhæves som positivt 

 

 

Bilister 

 Gennemsnitsalder er 43 år for bilister, der har besvaret undersøgelsen  

 72 % anvender oftest Nordstjerneskolen, Biblioteket og Helsinge 

Hallen 

 68 % kører bil til-, fra- eller igennem området 3-7 dage i ugen 

 53 % er 2 eller flere i bilen 

 Primære årsager til valg af bil er  

o Afstand 

o Travlhed og tidsbesparelse 

 32% kender skolens trafikpolitik 

 14 % syntes det er svært at finde ud af, hvor man må/ikke må 

standse eller parkere i området 

 84 % syntes at trafikforholdene er blevet bedre eller uændret i forhold 

til tidligere 

o Parkering og fartdæmpning fremhæves som positivt 
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3.9.4 Oftest anvendte veje og stier 

Kortet nedenunder viser hvilke veje og stier, som cyklister og fodgængere har 

udpeget, at de anvender oftest til skolen. Stregtykkelsen indikerer antallet af 

besvarelser for de bløde trafikanter.  

 

 
Figur 27: Oftest anvendte veje og stier for cyklister og fodgængere. 

 
 


