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DTO1: Ny vej mellem Græsted og Gilleleje
Vejdirektoratets forundersøgelse af en ny vej mellem Græsted og Gilleleje blev afsluttet i 2013 med
den konklusion, at staten ikke går videre med projektet. TEK har derfor besluttet at bestille et 
handlekatalog over mulige scenarier for en ny vej. Rådgiver arbejder i øjeblikket med 3 mulige 
scenarier og konklusionen bliver fremlagt på TEK d. 7. okt. med henblik på beslutning i BY i 
slutningen af oktober om det videre forløb.

Finansieringsbehov:
2015 VVM undersøgelse af ny vej 500.000 kr
2016-2017 Anlæg af 4,5 km ny vej exc. arealerhvervelse 75 mio kr

Der arbejdes på at opnå såvel statslig som regional medfinansiering.

DTO2: Kystprogram

Se særskildt fremstilling i Bilag 9.

DTO3: Kollektiv Trafik og befordring
Folketinget har vedtaget en revision af Lov om Trafikselskaber, som medfører en ny 
finansieringsmodel for Trafikselskabet Movia, og som medfører en ændret ansvarsfordeling 
imellem regioner og kommuner. I det foreløbige udkast til linjefordeling står Gribskov Kommune til 
at få reduceret omkostningerne til kollektiv trafik med ca. 4,8 mio kr. Den endelige fordeling 
ventees fastlagt i løbet af efteråret 2014. Effekterne gennemføres med 33 % i 2016, 66 % i 2017 
og med fuld effekt fra 2018. Det vil sige, at ændringen ikke medfører ændringer for budget 2015. 
Trafikbestillingen for 2015 er desuden allerede afgivet april 2014.

Byrådet har allerede i april 2014 afgivet trafikbestilling for budgetåret 2015, hvorfor evt. ændringer i
Gribskov Kommunes budget kun vil være gældende for overslagsårene 2016-18. Samtidig betyder
en ændring af Lov om trafikselskaber, at Gribskov Kommune forventer en reduktion i 
omkostningerne til kollektiv trafik fra og med 2016.

Teknisk Udvalg har i 2014 overtaget det samlede budget for den kommunale befordring, herunder 
befordring med Movias Flextrafik og via eget udbud. Begge dele er trådt i kraft 01.08.14 og der 
foregår løbende tilpasninger i opstartsperioden. Det er derfor endnu for tidligt at estimere de 
forventede udgifter for 2015. Generelt er der en forventning om, at den enkelte kørsel bliver 
billigere med den nye organisering af den kommunale befordring, men implementeringen af 
læringsreformen og det plejeudbuddet betyder at transportbehov ikke er umiddelbart 
sammenligneligt med tidligere. Der pågår derfor validering af eget udbud og erfaringsopsamling for



så vidt angår Flextrafik, således at der i løbet af 2014 kan gives et samlet estimat for udgifter til 
kommunal befordring.

Der forelægges en særskilt sag for Teknisk Udvalg og Økonomiudvalg når estimater for 
driftsøkonomien er udarbejdet og ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner er fastlagt. Dette
således at der kan ske en tilpasning til budget 2016 forud for trafikbestillingen, der skal afgives i 
april 2015. 

Udover den almindelige drift af kollektiv trafik og kommunal befordring kan der med fordel afsættes
midler til relaterede projekter i 2015, herunder til

• Forundersøgelse af ny station ved Helsinge Nord. En realisering af en ny lokalbane-station 
forudsætter delvis kommunal finansiering (stations-forplads, adgangsvej, parkering mv.). 
Det forudsætter desuden en samlet trafikal løsning herunder for adgangen til 
byudviklingsområdet Helsinge Nord.

• Udarbejdelse af en samlet mobilitets-strategi, der kan sammentænke kollektiv trafik med 
kommunal visiteret kørsel, og sikre udnyttelse af synergier imellem de forskellige ordninger.

• Forbedring af adgang til kollektiv trafik gennem bedre skoleveje. I løbet af sidste og 
indeværende skoleår har den kollektive trafik varetaget en stigende andel af elev-
befordringen. Hvis denne udvikling skal fortsætte er der behov for forbedring af adgangen 
til kollektiv trafik gennem fx sikre overgange og udbygning af stinet.

DTO4: Cykelstier
Teknisk Udvalg har besluttet at revidere kommunens stiplanen fra 2008 hvori der skal prioriteres 
såvel trafikstier som rekreative stier så hensynene til både pendling, skoletrafik og turisme bliver 
taget i betragtning.
Der er opstartet et samarbejde med de 6 nordsjællandske kommuner om fælles cykelprojekter 
herunder bl.a. anlæg af Supercykelstier.
Gribskov har 6 lokale og 3 regionale cykelruter samt i alt 72 km cykelstier i mere eller mindre god 
stand.

Opgradering af Nordkyststien til nationalrute-
standard i samarbejde med Helsingør og 
Halsnæs. Kun Gribskovs del

 25 mio.

Forbedring af Regional rute 33 fra Gilleleje øst 
for Græsted og gennem Gribskov til Hillerød 

20 mio

Forbedring / nyanlæg af andre væsentlige 
trafikstier

50 mio

Der arbejdes på at opnå såvel statslig som regional medfinansiering.

DTO5: Belysning på private fællesveje.
GK betaler for belysningen på nogle af disse veje, men ikke på alle. Beslutningen til budget 2011 
var, at kommunen skulle overdrage belysningen på de private fællesveje til de grundejere der i dag
ikke selv betaler. Forventningen var, at det ville give en besparelse på belysningsdriften på 0,770 
mio. kr. i 2013 og 1,606 mio. kr. i 2014 og årene derefter.

Byrådet besluttede i 2014 at sætte harmoniseringsprojektet i bero, velvidende, at der i 2015 vil 
være et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr, med mindre Gribskov Kommune via et nyt 
belysningsudbud får nogle bedre priser. 

Byrådet har pr. 1. juli 2014 besluttet at opsige aftalen med DONG om levering af udendørs 
belysning. Arbejdet indebærer, at der forhandles en pris med DONG for overtagelse af anlægget. I 



princippet omfattes kun den del af anlægget kommunen betaler drift for, men administrationen 
anbefaler, at kommunen overtager hele anlægget, d.v.s. også den del af anlægget der står på 
private fællesveje, hvor grundejerne selv betaler for belysning. Fordelene er, at kommunen ikke 
med kort frist skal separere anlæggene, at grundejerne ikke kommer i klemme mellem DONG og 
Gribskov Kommune.

DTO6: Infrastruktur (forlængelse af Hillerødmotorvejen udvikling af Lokalbanerne)
Pendlingen fra Gribskov Kommune har i højeste grad retning mod Hillerød og Hovedstaden, og 
derfor er udviklingen af infrastrukturen central.

De nordsjællandske kommuner har indledt samarbejde om en fælles infrastruktur-strategi, som 
forventes at fokusere på Frederikssundsmotorvejen, Forlængelse af Hillerødmotorvejen og 
udvikling af Kystbanen.

Derudover er udviklingen af lokalbanerne væsentlig for pendlingen, og her er de centrale 
elementer ombygning af Hillerød Station, Etablering af nye stationer i Hillerød Syd og Helsinge 
Nord. Ovennævnte projekter forudsætter statslige eller regionale investeringer og beslutninger. 
Etablering af Helsinge Nord vil tillige forudsætte kommunale investeringer.

DTO7: Samarbejdsrelationer
Indenfor Det Tekniske Område er der mulighed for at lave samarbejdsrelationer med bl.a. følgende:

Erhvervs- og turismeområdet
De faglige organisationer
Kommunens revisionsfirma
Forskellige leverandører fx IT og rengøringsområdet
KL
Forskellige ministerier
KKR – KommuneKontaktRåd
Forskellige indkøbssamarbejder
Forsikringsområdet

Man kan forestille sig, at der kunne være sammenfald i interesser og evt. beparelse ift. samarbejde
med disse. 

DTO8: Tisvilde Mole
Der har oprindeligt været en anlægsbro for fiskebåde i Tisvildeleje siden 1906. Den blev fornyet i 
1944. Fiskeriet ophørte i 1980'erne og molen forfaldt løbende. I 1996 etablerede Helsinge 
Kommune en trækonstruktion med en badebro ovenpå molen. Denne konstruktion blev ødelagt i 
2009. Gribskov Kommune bevilgede gennem investeringspuljen tilskud til en badebro ved siden af 
molen i 2013.

Renovering af mole og moledæk i Tisvildeleje anslås at koste min. 2 mio kr. Dertil kommer udgifter 
til drift. Udgift til vedligehold vil variere en del afhængigt af årets storme og højvandshændelser. 
Ved kraftige storme må det forventes, at store dele af konstruktionen skal fornys.

Arealet ejes af Naturstyrelsen Nordsjælland, som ikke vil stille sig hindrende for anlæg og 
aktiviteter, men dog ikke ønsker at deltage økonomisk.

På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkelig viden om hvordan ønske om mole i Tisvildeleje 
spiller sammen med andre udviklingstendenser eller opbakning i området, herunder 
potentialeplaner, støttepunkt for udeliv, ligesom der ikke er overblik over sammenhæng med andre 
ønske på kysten, eksempelvis jollehavn i Rågeleje.

Ønsket om mole bør sammentænkes med den allerede igangsatte planlægning der er iværksat 



med vedtagelsen af kystprogrammet. Hvis der afsættes midler til kystprogrammet kan en afklaring 
af ovenstående indtænkes.

DTO9:   Midler til områdefornyelse i Græsted 

• behandlet på Byrådet d. 23.06.14


