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I Halsnæs kommunes handleplan for trafik og infrastruktur er der i 2021 afsat 1.150.000 kr. til for-
bedring af trygheden og trafiksikkerheden på Frederiksværkvej i Lynæs mellem Søndergade og 
Karlshøjvej. 
 
Halsnæs kommune har nu udarbejdet et skitseforslag til hvilke trafiktekniske tiltag, der skal udføres 
på strækningen. Da du er tilstødende grundejer hører vi gerne dine bemærkninger i denne forbin-
delse. 
 
Frederiksværkvej i Lynæs er på strækningen mellem Havnevej og Karlshøjvej ret smal og med dår-
lige faciliteter for de bløde trafikanter. Særligt i sommertiden færdes der meget trafik på vejen og der 
opstår farlige situationer.  
Derfor er der udarbejdet et forslag med tiltag, der giver tryggere forhold for de bløde trafikanter. For-
slaget indeholder, som det fremgår af skitsen, 4 såkaldte hævede flader i T-krydsene hhv. Lynæs 
Havnevej, Ankerstien, St. Karlsmindevej og Lyngbakken. De hævede flader udgør et langstrakt 
bump, der er tilpasset den tilladte hastighed og kravene fra Movia i forhold til kørsel med busser. 
Fladerne er vha. hvide skaktern synlige på afstand og giver mulighed for tryg krydsning af Frede-
riksværkvej. Vejbanen indsnævres til 6 m og i begge sider af vejen laves kantbaner til færdsel for 
gående og cyklister. Dette er sammen med de hævede flader med til at begrænse hastigheden. Til-
tagene har været drøftet med Lynæs trafikgruppe, der er kommet med konstruktive forslag. 
 
Har du bemærkninger til projektforslaget, skal de sendes til os på mail@halsnaes.dk. I emnefeltet 
må du gerne skrive: ”Høringssvar, Frederiksværkvej i Lynæs”. Dine bemærkninger skal være os i 
hænde senest d. 27. august kl 12.00.  
 
Har du spørgsmål til dette brev eller til projektet generelt er du naturligvis velkommen til at kontakte 
os. 
 
Til orientering kan det oplyses, at dine bemærkninger vil være omfattet af offentlighedsloven og forvalt-
ningsloven. Dine bemærkninger vil blive benyttet i den fremadrettede behandling af sagen, vil være of-
fentligt tilgængelige og kan fremgå af en politisk sag på kommunens hjemmeside.  
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