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I Halsnæs kommunes handleplan for trafik og infrastruktur er der i 2021 afsat 1.400.000 kr. til for-
bedring af trygheden og trafiksikkerheden på St. Karlsmindevej. 
 
Halsnæs kommune har nu udarbejdet et skitseforslag til hvilke trafiktekniske tiltag, der skal forbedre 
forholdene på strækningen. Da du er tilstødende grundejer hører vi gerne dine bemærkninger i 
denne forbindelse. 
 
St. Karlsmindevej er på strækningen mellem Højbjergvej og svinget i Sølager 
ret smal og uden faciliteter for de bløde trafikanter. Særligt i sommertiden er trafikken intens og der 
opstår utrygge situationer.  
Derfor er der udarbejdet et forslag med tiltag, der giver tryggere forhold for de bløde trafikanter samt 
nedsætter hastigheden. Forslaget indeholder, som det fremgår af skitserne 1 og 2, 15 chikaner med 
pudebump i midten og kantbane i begge sider til cyklende og gående. Kantbanerne er adskilt fra 
bilisterne med helleanlæg og reflekterende stelere. Chikanerne er indrettet til en hastighed på 40 
km/t og tillader busser og lastbiler at skræve over bumpene. Skiltningen på strækningen tilpasses 
de nye chikaner. 
 
Tiltagene har været drøftet med Sølager initiativgruppe, der er kommet med konstruktive forslag. 
Høringen er desuden tilgængelig for alle på kommunens hjemmeside.  
 
Har du bemærkninger til projektforslaget, skal de sendes til os på mail@halsnaes.dk. I emnefeltet 
må du gerne skrive: ”Høringssvar, St. karlsmindevej”. Dine bemærkninger skal være os i hænde 
senest d. 31. 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 
offentligt tilgængelige og kan fremgå af en politisk sag på kommunens hjemmeside.  
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