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Figur 1. 2 minus 1-vej på Ll Karlsmindevej i sydvestlig retning.

Evaluering af 2 minus 1-veje

Via Trafik

Side 2

1

Indledning
Halsnæs Kommune har anlagt flere 2 minus 1-veje på nogle af de mindre, offentlige veje i
kommunen (se Figur 2). På baggrund af reaktionerne fra borgere har kommunen bedt Via Trafik
om at evaluere 2 minus 1-vejene i kommunen. Evalueringen skal klarlægge, hvilke
problemstillinger der er ved vejene, hvordan borgerne opfatter og bruger vejen, samt om
borgerne ønsker flere 2 minus 1-veje og hvor der i givet fald er et ønske om at anlægge flere 2
minus 1-vejstrækninger i kommunen.

Figur 2. Eksisterende 2 minus 1-veje i Halsnæs Kommune.
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Resultater fra spørgeskemaundersøgelse
I forbindelse med evalueringen af 2 minus 1-vejene i Halsnæs Kommune har der været
gennemført en spørgeskemaundersøgelse i kommunen i en 3-ugers periode fra 14. april til 4. maj
2020. I spørgeskemaundersøgelsen indløb der 1110 besvarelser fra borgere, der alle havde
benyttet 2 minus 1-vejene i Halsnæs Kommune. I dette afsnit gennemgås besvarelserne.

Transportvalg
Blandt de 1110 respondenter var Nødebovejen den 2 minus 1-vej i Halsnæs Kommune, som flest
havde benyttet (se Figur 3). Derimod var det kun ca. halvdelen af respondenterne, der havde
prøvet at færdes på 2 minus 1-vejen på Torpmaglevejen.

Nødebovejen

91,6%

Torupvejen

83,5%

Tollerupvej

78,9%

Haldvejen

76,4%

Ullerup Skovvej

65,1%

Ll Karlsmindevej

64,3%

Torpmaglevejen

52,1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figur 3. Hvilke af 2 minus 1 vejene i Halsnæs Kommune har du færdes på? Baseret på 1110 besvarelser, hvor
respondenterne kunne afkrydse flere valgmuligheder.

¾ af respondenterne (76,9 %) færdes på 2 minus 1-vejene mindst én gang om ugen (se Figur 4).
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Figur 4. Hvor ofte færdes du på en af 2 minus 1-vejene? Baseret på 1099 besvarelser.
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Hovedparten af respondenterne (83,0 %) benytter primært bil, når de færdes på 2 minus 1vejene i Halsnæs Kommune (se Figur 5). Næst efter bilisterne er det cyklisterne på 2 minus 1vejene, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, men disse udgør kun ca. 10 % af
besvarelserne.
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Figur 5. Hvilket transportmiddel bruger du primært, når du færdes på 2 minus 1 vejene? Baseret på 1099
besvarelser.

Tryghed
Det er relativt spredt, hvor trygge respondenterne føler sig, når de færdes på 2 minus 1-vejene i
Halsnæs (se Figur 6).
45%
40%
35%

28,0%

30%
25%
20%

18,8%

20,9%
17,0%

15,3%

15%
10%
5%
0%
Meget tryg

Tryg

Hverken tryg
eller utryg

Utryg

Meget utryg

Figur 6. Respondenternes følelse af tryghed på 2 minus 1-vejen. Hvor tryg føler du dig, når du færdes på 2
minus 1 vejen? Baseret på 1088 besvarelser.

Dog er der et tydeligt billede af, at respondenterne følte sig mere trygge på den tidligere 2sporet vej end efter, at denne er ombygget til en 2 minus 1-vej (se Figur 7).
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Figur 7. Respondenternes følelse af tryghed på den tidligere 2-sporet vej. Hvor tryg følte du dig ved at færdes
på vejen, før den blev udformet som 2 minus 1 vej? Baseret på 1055 besvarelser.

Sammenlignes respondenternes følelse af tryghed før og efter at vejen blev ombygget til 2
minus 1-vej, så ses det generelt, at trygheden for bilister falder markant, hvorimod billedet er lidt
mere broget for bløde trafikanter (cyklister, el-cyklister, fodgængere og folk på løbehjul eller
rulleskøjter). Således falder andelen af bilister, der føler sig trygge eller meget trygge fra 66,5 %
til 32,7 %. For bløde trafikanter stiger andelen, der føler sig trygge fra 20,5 % til 36,2 %, men
samtidig stiger andelen af bløde trafikanter, der føler sig meget utrygge også fra 15,1 % til 21,1
% (se Figur 8).
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Figur 8. Respondenternes følelse af tryghed før og efter ombygningen til 2 minus 1-vej. Baseret på 146-152
besvarelser for de bløde trafikanter samt 872-897 besvarelser for bilisterne.

Færdsel på 2 minus 1-vejene i Halsnæs
37,6 % af respondenterne mener at det blot er sjældent eller aldrig, at hastighedsbegrænsningen
på 2 minus 1-vejene bliver overholdt (se Figur 9). Der er en lille tendens til, at andelen af bløde
trafikanter, der mener at bilisterne overholder hastighedsgrænserne er lavere (54,2 %) end
andelen af bilister, der vurderer det samme (64,4 %).
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Figur 9. Oplever du at hastighedsgrænserne bliver overholdt af bilisterne på 2 minus 1 vejene? Baseret op 1049
besvarelser.

Ca. hver fjerde respondent (24,4 %) mener at bilisterne kun sjældent eller aldrig viser hensyn
overfor andre trafikanter (se Figur 10). Her er der også forskel på om det er respondenter, der
færdes som bilist eller blød trafikant på 2 minus 1-vejen, der har svaret på spørgsmålet. For de
bløde trafikanter er det 32,7 %, og for bilisterne er det 22,3 %.
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Figur 10. Oplever du at bilisterne viser hensyn overfor andre trafikanter? Baseret op 1059 besvarelser.

Det er mere end halvdelen (50,3 %) af respondenterne, der mener at bilisterne kun sjældent eller
aldrig placerer sig korrekt i midten af vejen, når der ikke kommer modkørende (se Figur 11).
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Figur 11. Oplever du at bilisterne placerer sig korrekt i midten af vejen, når der ikke kommer modkørende?
Baseret op 1063 besvarelser.

Nye trafikanter
Respondenterne mener ikke umiddelbart, at der er kommet flere fodgængere langs vejene,
siden disse er omdannet til 2 minus 1-veje (se Figur 12).
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Figur 12. Oplever du at flere er begyndt at gå langs vejene efter at disse er blevet udformet som 2 minus 1 veje?
Baseret på 877 besvarelser.

Billedet er stort set det samme, når der spørges til, om respondenterne oplever at flere er
begyndt at cykle langs 2 minus 1-vejene (se Figur 13).
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Figur 13. Oplever du at flere er begyndt at cykle langs vejene efter at disse er blevet udformet som 2 minus 1
veje? Baseret på 899 besvarelser.

Desuden er det kun i få tilfælde (3,2 %), at respondenterne har børn, der cykler eller går på 2
minus 1-vejene (se Figur 14).
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Figur 14. Er der nogle i husstanden, der benytter 2 minus 1 vejen som skolevej? Baseret på 1043 besvarelser.

Tilfredshed
Over halvdelen af respondenterne (54,8 %) er utilfredse eller meget utilfredse med 2 minus 1vejene (se Figur 15). Dog er der en del forskel på hvorvidt respondenten færdes på vejen som
bilist eller blød trafikant (Figur 16).
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Figur 15. Hvor tilfreds er du med 2 minus 1 vejene? Baseret på 1071 besvarelser.
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Figur 16. Hvor tilfreds er du med 2 minus 1 vejene? Baseret på 148 besvarelser for de bløde trafikanter samt 884
besvarelser for bilisterne.

Respondenterne, der er tilfredse med 2 minus 1-vejene, nævner hovedsageligt den lavere
hastighed på vejene samt de forbedrede forhold for cyklister som årsagerne. De mere utilfredse
respondenter påpeger hovedsageligt den afbrudte kørsel, som 2 minus 1-vejene skaber, når der
skal trækkes ud og ind, hver gang en bilist møder en modkørende. Desuden påpeger flere at
chikanerne er lave og svære at se i mørke, modlys eller dårligt vejr, samt at de har den forkerte
effekt, da mange accelerer for at komme først igennem chikanen.
Når der spørges ind til hvilken vejtype respondenterne vil foretrække, er der også betydelig
forskel på, om det er en bilist eller en blød trafikant, der svarer på spørgsmålet (se Figur 18).
Betragtes gruppen samlet er det dog knap 2 ud af 3 af respondenterne, der foretrækker den
tidligere 2-sporet vej fremfor den nye 2 minus 1-vej (se Figur 17).
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Figur 17. Hvilken vejtype vil du foretrække? Baseret på 989 besvarelser.
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Figur 18. Hvilken vejtype vil du foretrække? Baseret på 132 besvarelser for de bløde trafikanter samt 821
besvarelser for bilisterne.

Flere 2 minus 1-veje i Halsnæs
Overordnet er det kun lidt over ¼ af respondenterne, der ønsker, at Halsnæs Kommune
anlægger flere 2 minus 1-veje (se Figur 19).
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Figur 19. Ønsker du, at Halsnæs Kommune anlægger flere 2 minus 1 veje? Baseret på 117 besvarelser for de
bløde trafikanter samt 754 besvarelser for bilisterne.

Af de 28,2 % (255 ud af 904 respondenter), der ønsker, at Halsnæs Kommune anlægger flere 2
minus 1-veje har 118 nævnt en eller flere konkrete vejstrækninger. Her er det især Nyvej,
Hågendrupvej og Melbyvej der bliver nævnt (se Tabel 1).
Tabel 1. De 10 mest efterspurgte strækninger til nye 2 minus 1-veje i Halsnæs Kommune. Hvor kunne du godt
tænke dig en ny 2 minus 1 vej? Baseret på 118 besvarelser.
Vejstrækning

Antal respondenter, der har nævnt ønsket
om 2 minus 1-vej anlagt på strækningen

Nyvej

52

Hågendrupvej

13

Melbyvej

11

Lindebjergvej

9

St Karlsmindevej

8

Liselejevej

5

Auderødvej

5

Hanehovedvej

4

Evetoftevej

4

Vinderød Skov

4

Opsamling
Overordnet er der utilfredshed med 2 minus 1-vejene i Halsnæs Kommune. Over halvdelen af
respondenterne (54,8 %) er utilfredse eller meget utilfredse med 2 minus 1-vejene (se Figur 15).
Ligeledes er det knap 2 ud af 3 af respondenterne, der foretrækker den tidligere 2-sporet vej
fremfor den nye 2 minus 1-vej (se Figur 17).
I resultaterne er der dog signifikant forskel mellem holdningen hos de bløde trafikanter kontra
bilisterne. Af de bløde trafikanter er det ’kun’ 42 %, der er utilfredse eller meget utilfredse med 2
minus 1-vejene, og 46 % der er tilfredse eller meget tilfredse med vejene. For bilisterne er det 57
%, der er utilfredse eller meget utilfredse, hvorimod 32 % er tilfredse eller meget tilfredse. Da 83
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% af respondenterne i undersøgelsen primært benytter bilen, når de færdes langs 2 minus 1vejene er det deres holdninger, der skinner igennem i de samlede resultater.
Det samme gør sig gældende, når der spørges ind til ønsket om anlæggelsen af flere 2 minus 1veje i kommunen, hvor 54 % af de bløde trafikanter ønsker dette, men blot 24 % af bilisterne i
undersøgelsen.
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2 minus 1-veje i Danmark
Hvad er en 2 minus 1-vej
2 minus 1-veje er veje med ét kørespor, men med dobbeltrettet trafik. Kørebanen er i begge
sider afgrænset af brede kantbaner, der er afmærket med punkterede brede kantlinjer. De brede
kantbaner fungerer både som vigeareal, når modkørende biler skal passere hinanden, og som
færdselsareal for bløde trafikanter1.

Figur 20. Illustration af principperne for 2 minus 1-vej med en planlægningshastighed på 60 km/t1.

3.1.1

Krav fra Vejdirektoratet
Ved afmærkning af 2 minus 1-veje skal følgende være opfyldt;
•
•
•
•

Hastighedsgrænsen må maks. være 50 km/t i tættere bebygget områder, og 60 km/t
udenfor tættere bebygget områder.
Kørebanen (ekskl. kantlinjerne) skal ligge mellem 3,0 og 3,5 m.
Kantbanen i hver side af vejen skal minimum være 0,9 m. (inkl. kantlinjen).
Der skal være mødesigt svarende til den valgte hastighedsgrænse, for at sikre, at
trafikanter kan nå at vige, hvis de møder modkørende.

Af Tabel 2 fremgår de påkrævet oversigtsforhold målt mellem to punkter midt på vejen ved
forskellige hastighedsgrænser.
Tabel 2. Påkrævet mødesigt ved forskellige hastighedsgrænser på 2 minus 1-veje.2
Hastighed (km/t)
Påkrævet oversigt ml. to
punkter midt på vejen (m)

1
2
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2 minus 1 veje, Erfaringsopsamling, Rapport 543, Vejdirektoratet, oktober 2015.
Grundlag for udformning af trafikarealer, Håndbog, Anlæg og planlægning, Vejregler, december 2019.
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3.1.2

Anbefalinger fra Vejdirektoratet
Udover kravene til afmærkningen af 2 minus 1-vejen, så er der også en række yderligere
anbefalinger i diverse vejregler1, samlet herunder;
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Kantbanens bredde bør maks. være 1,5 m (inkl. kantlinje), da bredere kantbaner kan
invitere til bilkørsel.
Før strækningen skiltes der med A43,1 Indsnævret vej med undertavle "Smal vej" i
passende afstand.
Spidstimetrafikken må maks. være 300 køretøjer/time og ÅDT bør ikke være højere end
3.000.
Strækningerne kan suppleres med hastighedsdæmpende foranstaltninger med afstand
og udformning svarende til vejreglernes anbefalinger. Den bedste trafiksikkerhed opnås
såfremt der i starten af strækningen etableres en hastighedsdæmpende foranstaltning.
I bebyggede områder bør afstribningen påmales af hensyn til støjgener.
Afmærkningen bør løbende vedligeholdes, da synlig afmærkning er en forudsætning
for at vejtypen kan fungere efter hensigten.
Etablering af 2 minus 1 veje bør følges op af information og kampagner, der fortæller
om, hvordan bilisterne skal placere sig i forskellige situationer.
2 minus 1 veje bør ikke etableres på veje med stort parkeringsbehov i vejsiden.
Opsætning af parkering-/ standsningsforbudstavler bør overvejes.
Eventuelle busstoppesteder bør overvejes udført som en 1-sporet indsnævring med
kantsten, hvor cyklister/ fodgængere ledes uden om indsnævringen. Denne udformning
forudsætter, at hastighedsgrænsen er maks. 40 km/h.
Der bør ikke vælges minimumsbredder for alle mål i tværsnittet.

Generelle erfaringer med 2 minus 1-veje i Danmark
Erfaringerne med 2 minus 1-vejene i Danmark er delte og afhænger en del af lokale forhold
såsom trafikmængder, hastighedsgrænser, oversigtsforhold, kørselsadfærd mm. Fra
erfaringsopsamlingen af 2 minus 1-veje i Danmark1 fremkom følgende konklusioner.
Ulykker
Umiddelbart er effekten på antallet af ulykker begrænset, dog har der heller ikke altid været et
problem med ulykker, de steder hvor der er blevet implementeret 2 minus 1-veje.
Trafikmængder
Der var tendenser til at trafikmængderne på 2 minus 1-vejene falder når disse anlægges, da flere
gennemkørende bilister vælger andre og hurtigere veje. Dog stiger trafikmængderne enkelte
steder igen efter et par år.
Hastighed
På næsten alle strækninger falder den målte hastighed ved etablering af 2 minus 1-veje. Faldene
ligger for de flestes vedkommende på 0-5 km/t for gennemsnitshastigheden. Dog er der for
mange af strækningerne også ændrede hastighedsgrænser, hvilket kan have været medvirkende
til de lavere målte hastigheder.
Adfærd
Mange kommuner har givet udtryk for, at trafikanterne har haft behov for en tilvænningsperiode
i forhold til at benytte vejene korrekt, men herefter har der både fra kommunens og brugernes
side været tilfredshed med vejtypen. Generelt har kommunerne kun i begrænset omfang fået
henvendelser fra borgere og skolebestyrelser, hvilket tolkes som et tegn på, at vejene fungere
efter hensigten.
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Forbedringer af eksisterende 2 minus 1-veje
I dette afsnit vurderes de eksisterende 2 minus 1-veje i Halsnæs Kommune og diverse
problemstillinger samt mulige forbedringstiltag beskrives. Vurderingerne bygger dels på
besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor beboere langs vejene og andre brugere har
deltaget, og dels på en besigtigelse af vejene foretaget torsdag den 14. maj 2020.
Sidst i afsnittet er tilføjet en opsamlende tabel, der giver overblik over anbefalinger til de enkelte
strækninger (se Tabel 3).
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Ll Karlsmindevej
Beskrivelse
Ll Karlsmindevej forløber fra Hundested mod nordøst og bliver til Nødebovejen, men det er kun
de sidste ca. 700 m på den østlige del af Ll Karlsmindevej, hvor der er etableret 2 minus 1-vej i
dag. Vejen er etableret med ca. 1,15-1,30 m kantbaner, 30 cm kantlinjer samt 3,5 m kørebane.
Det er tilladt at køre 40 km/t på den vestlige del af 2 minus 1-vejen og 60 km/t på den nordøstlige
del efter svinget (se 1 markering på Figur 21).
Problemstillinger
Ifølge nogle af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen bliver hastighedsgrænsen ikke altid
overholdt, og dette gælder især på den vestlige del af 2 minus 1-strækningen, hvor der er en
hastighedsbegrænsning på 40 km/t.
Det skal undersøges nærmere om oversigtsforholdene opfylder kravet om 80 m mødesigt ved
40 km/t i svinget (se markering 1 på Figur 21), hvor vejen både drejer og ligger på en bakke.
Under besigtigelsen blev det tydeligt, at flere trafikanter trækker ud i kantbanen allerede inden
svinget i tilfælde af, at de skulle møde en modkørende i svinget (se Figur 22).

Figur 21. Oversigtskort med markering af problematiske forhold på Ll Karlsmindevej.
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Figur 22. Oversigtsforhold ved svinget (markeret med 1 på Figur 21) kommende fra vest.

Løsningsforslag
Mødesigten i svinget ved markering 1 på Figur 21 skal undersøges nærmere i forhold til vejens
højde- og længdeprofil. Hvis ikke mødesigten kan opnås, bør 2 minus 1-vejen ophøre i svinget,
og den tidligere 2-sporet vej genoprettes. I det tilfælde kan hastighedsbegrænsningen på 40
km/t også fjernes, så begrænsningen på 50 km/t er gældende på den resterende vestlige del af
strækningen med 2 minus 1-vejen.
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Nødebovejen
Beskrivelse
Der er stort set anlagt 2 minus 1-vej på hele Nødebovejen i Halsnæs Kommune (bortset fra
svinget ved Nødebovejen 101 - se Figur 23). Dermed er det også en af de længste strækninger
med 2 minus 1-vejtypen i Danmark – især hvis man medregner de tilsluttende stykker på Ll
Karlsmindevej og Tollerupvej. Vejen er etableret med kantbaner, hvis bredde varierer fra ca.
0,60-1,30 m, kantlinjer på 30 cm samt 3,4-3,5 m kørebane. Desuden varierer hastighedsgrænsen
fra 40-60 km/t.
Problemstillinger
Der er flere problematikker i spil på Nødebovejen. Fra spørgeskemaundersøgelsen blev det bl.a.
pointeret, at der i sommerperioderne flere gange er mange parkerede biler i kantbanerne, når
sommerhusejerne har gæster eller vejret tiltrækker badegæster. På besigtigelsen blev der dog
blot registreret to parkerede biler i siden af vejen på hele Nødebovejen. Det er i udgangspunktet
ikke ulovligt at parkere på en 2 minus 1-vej, men det frarådes, at vejtypen etableres steder, hvor
der er mange parkanter, da det reducerer fremkommeligheden på vejen og mindsker
trafiksikkerheden for især de bløde trafikanter.
I spørgeskemaundersøgelsen var der også flere respondenter, der i tilknytning til Nødebovejen
påpegede, at trafikstøjen er steget mærkbart efter anlæggelsen af 2 minus 1-vejen. Dette var i
relation til kørsel på de brede kantlinjer, hvor bilister især ved chikanerne ofte er nødt til at
trække ud i kantbanen for at tillade modkørende trafikanter at passere.
Desuden er der en del respondenter der påpeger, at chikanerne på vejen er svære at se, da nogle
af disse er lave. Hvis der er modlys fra solen eller modkørende bilister, så kan det være svært at
se skiltene ved chikanerne (se Figur 28).

Figur 23. Oversigtskort med markering af problematiske forhold på Nødebovejen.
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Figur 24. Begrænset oversigtsforhold på bakken ved Galgebjerg –
40 km/t tilladt (se markering 1 på Figur 23).

Figur 25. Begrænset mødesigt i svinget umiddelbart nordøst for
Galgebjerg-bakken – 40 km/t tilladt (se markering 2 på Figur 23).

Figur 26. En af flere chikaner med tilgroet kantbane, som reducerer
mulighederne for passage for bløde trafikanter (ved 3 på Figur 23).

Figur 27. Begrænset oversigtsforhold på bakken umiddelbart vest
for Haldvejen – 60 km/t tilladt (se markering 4 på Figur 23).

Det fremgik i øvrigt både af spørgeskemaundersøgelsen og besigtigelsen, at der nogle steder
var begrænset med passagemulighed for de lette trafikanter ved chikanerne. Dette skyldes bl.a.
manglende vedligehold af vejen, hvor planter, buske og jordlag strækker sig ind over
kantbanerne (se f.eks. Figur 26).
Ved besigtigelsen var der en række lokaliteter, der fremgik, som havende begrænset
oversigtsforhold (se markeringerne 1, 2 og 4 på Figur 23). Det skal undersøges nærmere,
hvorvidt oversigtsforholdene disse steder lever op til kravene for mødesigt ved 2 minus 1-veje.
Løsningsforslag
Det anbefales, at de eksisterende lave skilte ved chikanerne bl.a. på Galgebjerg udskiftes med de
mere synlige og høje skilte, der også findes andre steder på Nødebovejen (se Figur 28 og Figur
29). Herved bliver de hastighedsdæmpende foranstaltninger mere synlige, og risikoen for at
bilisterne overser dem mindskes.
Ligeledes anbefales det, at der frigøres et areal på minimum 0,9 m. for kantbanerne på
ydersiden af chikanerne alle steder på strækningen, så alle slags cyklister samt evt. folk i kørestol
eller med barnevogn kan passere chikanen uden at skulle køre ud i rabatten eller ind igennem
chikanen ligesom bilerne.
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Figur 28. Eksempel på de små/lave skiltemarkeringer af chikaner
på Nødebovejen – øst for Galgebjerg.

Figur 29. Eksempel på høje og mere i øjenfaldene skiltning af
chikaner også på Nødebovejen – øst for Klintevej.

Det anbefales desuden, at 2 minus 1-vejen ophører de steder, der er angivet med utilstrækkelige
oversigtsforhold. Ved bakken ved markering 4 på Figur 23, skal det undersøges hvorvidt det vil
være tilstrækkeligt, at nedskilte hastigheden til 40 km/t fremfor de nuværende 60 km/t, der
kræver en del forbedret oversigtsforhold.
Desuden bør det undersøges nærmere, præcis hvor der opleves støjgener fra 2 minus 1-vejen, og
disse steder bør striberne påmales i stedet for at blive etableret i termoplast.
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Tollerupvej
Beskrivelse
Tollerupvej udgør den sidste del af strækningen mellem Hundested og Melby, hvor der er
etableret 2 minus 1-vej. Kantbanerne på strækningen er ca. 0,9 m brede, kantlinjerne 0,3 m og
kørebanen på 3,3-3,5 m.
Problemstillinger
Adskillige respondenter nævner, at der er meget trafik på Ll Karlsmindevej/Nødebovejen/
Haldvejen/Tollerupvej, og tællinger indenfor de sidste 3 år viser også, at vejene har en
årsdøgntrafik på mellem 1.500 – 2.500 motorkøretøjer. Dette er mindre end den anbefalet
grænse for etablering af 2 minus 1-veje med en årsdøgntrafik på maks. 3.000 motorkøretøjer.
Dog ligger trafikmængderne stadig relativt højt sammenlignet med andre steder i Danmark.
Således vil bilisterne i høj grad opleve, at de skal trække ud for modkørende – især i
spidstimerne.
Desuden peger enkelte respondenter på, at hastigheden er høj på Tollerupvej, samt at der
ønskes flere hastighedsdæmpende foranstaltninger, hvis hastighedsgrænserne skal overholdes.
En respondent nævner specifikt, at de mange hastighedsskift fra Melby til Haldvejen gør at få
overholder alle nedskiltningerne af hastighedsgrænserne på strækningen.
Ved besigtigelsen blev det vurderet, at oversigtsforholdene er begrænset på bakken vest for
Tornhøjgård, hvor det er tilladt, at køre 50 km/t samtidig med at vejen drejer (se markering 1 på
Figur 30 samt Figur 31).

Figur 30. Oversigtskort med markering af problematiske forhold på Tollerupvej.
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Figur 31. Oversigtsforhold ved bakken (markeret med 1 på Figur 30) kommende fra øst.

Løsningsforslag
Det skal undersøges nærmere hvorvidt oversigtsforholdene ved bakken ved Tornhøjgård er
tilstrækkelige for kørsel med 50 km/t, der er den nuværende hastighedsgrænse på stedet (se
markering 1 på Figur 30), om det vil være nok at nedskilte til 40 km/t eller om 2 minus 1-vejen bør
ophøre i svinget, hvormed hastighedsprofilet for strækningen også kan blive mere enkelt.
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Haldvejen
Beskrivelse
Haldvejen forbinder Torup med sommerhuskvarteret Tollerup. Således er der især i
sommerhalvåret også en del lette trafikanter, der færdes langs vejen, når disse skal fra
Dyssekilde St. til sommerhusområdet. Vejprofilet er kendetegnet ved at være relativt bredt.
Således er kantbanerne blevet målt til 1,15-1,30 m, kantlinjen til 0,3 m., kørebanen til ca. 3,55 m
samt et ekstra areal skiltet til fodgængere på 1,0-1,5 m.
Problemstillinger
Det asfalteret vejprofil på Haldvejen er i sig selv for bredt til at opfylde kravene til en 2 minus 1vej. Dette er søgt udbedret ved at optegne en smal ekstra kantlinje på ydersiden af den brede 0,3
m. kantlinje, der adskiller vognbanen fra kantbanen i 2 minus 1-vejtypen (se Figur 34). Denne
dobbeltafmærkning skaber dog ifølge en række respondenter flere problemer. Bl.a. opstår der
tvivl om retten til at færdes på arealerne, når der er afmærket to arealer, hvor fodgængere langs
vejen kan gå. Skal fodgængerne trække ind på ekstraarealet, når bilerne skal trække ud? Og
hvad hvis fodgængerne gå side-om-side og ikke umiddelbart kan være på ekstraarealet?
Desuden skaber de mange plastisk-steler (se Figur 35), der er sat op til at markere overgangen
mellem 2 minus 1-vejen og gangarealet, problemer for især cyklister, der kan have svært ved at
se dem i mørke, og dermed risikere at påkøre dem. I flere tilfælde er stelerne beskidte og slidte.
Det samme gælder pullerterne ved de hastighedsdæmpende foranstaltninger (se Figur 36).
Desuden er den nordligste stele placeret uheldigt (se Figur 33).

Figur 32. Oversigtskort med markering af problematiske forhold på Haldvejen.
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Figur 33. Den sidste plastik-stele i krydset Haldvejen/Nødebovejen
er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til højresvingende bilister
(se markering 1 på Figur 32).

Figur 35. Plastik-stelerne er placeret lige op ad kantbanen, og
udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko for påkørsel af især
cyklister, når det er mørkt (se markering 2 på Figur 32).

Figur 34. Det ekstra areal på ydersiden af kantbanen skaber
forvirring blandt trafikanterne om hvem skal færdes hvor.
Gangarealet varierer i bredde, men er placeret på hele
strækningen langs den østlige side af Haldvejen (markeret ved 3
på Figur 32).

Figur 36. Pullerterne ved de hastighedsdæmpende
foranstaltninger en slidte og reflekterer ikke bilernes lys så godt.
Desuden er passagen af pullerterne smal for lette trafikanter (se
markering 4 på Figur 32).

Løsningsforslag
Det anbefales, at der anlægges almindeligt fortov langs den østlige side af Haldvejen fra Torup
til Tollerup. Herved får fodgængerne et areal, der er tilegnet dem, og forvirringen og utrygheden
med de mange steler undgås, da kantsten vil afgrænse 2 minus 1-vejen fra fortovet. Ved
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anlæggelsen af fortovet skal det sikres, at vognbanebredden ekskl. kantlinjerne ikke overskrider
3,5 m, hvilket er et krav fra Vejdirektoratet.
Desuden bør skiltningen af chikanerne være mere synlig (se f.eks. Figur 29) og de kan med fordel
anlægges med vejbump, så deres hastighedsdæmpende virkning er mere effektiv. Dertil skal det
sikres, at der frigøres et areal på minimum 0,9 m for kantbanerne på ydersiden af chikanerne på
strækningen, så også eksempelvis ladcykler kan passere chikanen uden at skulle køre ud i
rabatten eller igennem chikanen ligesom bilerne.
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Ullerup Skovvej
Beskrivelse
Ullerup Skovvej forbinder industrikvarteret nord for Amtsvejen med Ll Karlsmindevej og dermed
den nordøstlige del af Hundested samt Kikhavn. Vejstrækningen er af samme grund
kendetegnet ved en del tung trafik, samt mange bilister med trailer, der skal til og fra Hundested
Genbrugsstation, der også er placeret i industrikvarteret umiddelbart sydvest for vejen. Vejen er
kørt meget op af tunge køretøjer, og fremstår ikke særligt vedligeholdt, og kantbanerne på 2
minus 1-vejen består flere steder udelukkende af en grus-rabat. Umiddelbart passer vejprofilets
brede til en 2 minus 1-vej (hvis grus-arealet medregnes), dog er kantlinjerne ikke afmærket med
en 0,3 m bredde, men blot med 0,1 m.
Problemstillinger
De ødelagte kantbaner, der på flere dele af strækningen består af grus og jord, og ikke ligger i
niveau med den asfalterede vognbane, skaber utryghed både for bilister og cyklister (se
markering 3 på Figur 37 samt Figur 39).
Desuden blev der under besigtigelsen observeret to bakker inde i skoven, hvor det vurderes
begrænset hvorledes den påkrævet mødesigt er til stede.

Figur 37. Oversigtskort med markering af problematiske forhold på Ullerup Skovvej.
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Figur 38. Begrænset oversigtsforhold ved bakke i Ullerup Skov – 40
km/t tilladt (se markering 2 på Figur 37).

Figur 39. Eksempel på grusrabatten, der udgør kantbanen på 2
minus 1-vejen på Ullerup Skovvej (markeret ved 3 på Figur 37).

Løsningsforslag
Det anbefales, at vejprofilet vedligeholdes, så kantbanerne ligger i niveau med vognbanen samt
at de bliver asfalteret på hele strækningen og dermed gøres farbar for cyklister.
Desuden skal oversigtsforholdene ved bakkerne på vejen i Ullerup Skov undersøges nærmere
mht. påkrævet mødesigt for hastighedsgrænse på 40 km/t. Hvis det viser sig, at mødesigten ikke
kan opnås på nogle af de to bakker, bør det overvejes helt at afskaffe 2 minus 1-vejen på
strækningen og i stedet gå tilbage til en 2-sporet vej, da 2 minus 1-vejen i så fald vil blive meget
afbrudt.
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Torupvejen
Beskrivelse
Torupvejen er en 4 km lang strækning, der forløber mellem Ll Karlsmindevej/Nødebovejen og
Torup by. Vejens tværsnit lever op til kravene for en 2 minus 1-vej, da kantbanernes bredde
varierer imellem 0,8 og 1,0 m, kantlinjerne er brede (0,3 m) og punkteret og da kørebanens
bredde varierer mellem 3,2 og 3,5 m.
Ved besigtigelsen var der lige blevet lagt nyt asfalt på den vestlige del af Torupvejen ml.
Nødebovejen og jernbaneovergangen ved Tømmerup. Således var der endnu ikke blevet
afmærket på strækningen, hvormed denne i princippet fungerede som en 2-sporet vej (se Figur
41).
Problemstillinger
Respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen påpegede, at der er mange forskellige
hastighedsgrænser på Torupvejen, samt at disse ikke altid bliver overholdt. Derudover blev
oversigtsforholdene ved bakken vest for jernbaneoverskæringen (se markering 1 på Figur 40 og
Figur 42) samt de ofte mange parkanter på vejen i Torup (se Figur 43) også bemærket.
Desuden blev belægningen på vejen også kritiseret. Halsnæs Kommune havde dog allerede
forbedret denne på den østlige del af strækningen mellem Nødebovejen og
jernbaneoverskæringen ved Tømmerup ved besigtigelsen.
Ved besigtigelsen blev yderligere to lokaliteter med begrænset oversigtsforhold bemærket (se
markering 1, 2 og 3 på Figur 40).

Figur 40. Oversigtskort med markering af problematiske forhold på Torupvejen.
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Figur 41. Nylagt asfalt på den vestlige del af Torupvejen betyder,
at der i øjeblikket kun er 2 minus 1-vej på den østlige del af vejen.

Figur 42. Begrænset mødesigt på bakken vest for jernbaneoverskæringen – 40 km/t tilladt (se markering 1 på Figur 40).

Figur 43. Flere parkanter i Torup nedsætter fremkommeligheden
på 2 minus 1-vejen og gør vejen mere utryg at benytte (se
markering 4 på Figur 40).

Løsningsforslag
Det anbefales, at der opsættes C 62 (Parkering forbudt) forbudstavler ved Torupvejen på den
østligste del af strækningen i Torup. Hermed sikres det, at handlende i Brugsen og andre bilister
ikke parkerer i kantbanen på 2 minus 1-vejen, hvilket sker jævnligt i dag og forringer
fremkommeligheden for trafikanterne på vejen samt øger utrygheden.
Desuden skal oversigtsforholdene ved bakkerne på Torupvejen (se markering 1, 2 og 3 på Figur
40) undersøges nærmere mht. påkrævet mødesigt for hastighedsgrænserne på hhv. 40, 60 og 50
km/t. Hvis det viser sig, at mødesigten ikke kan opnås, bør det overvejes om det vil være
tilstrækkeligt, at nedskilte hastigheden eller om 2 minus 1-vejen skal afbrydes yderligere på
strækningen.

Evaluering af 2 minus 1-veje

Via Trafik

Side 30

Torpmaglevejen
Beskrivelse
Torpmaglevejen forbinder Tømmerup og Amager Huse, eller Torupvejen og Amtsvejen.
Hastighedsgrænsen varierer mellem 40 km/t ved Amager Huse, 50 km/t mellem Amager Huse
og Rosenholm samt 60 km/t på den resterende nordlige del af 2 minus 1-vejstrækningen.
Sammenlignet med nogle af de andre strækninger, så er vejprofilet relativt smalt på
Torpmaglevejen. Således blev der flere steder målt kantbaner ned til de tilladte 0,9 m (inklusive
kantlinjen på 0,3 m) samt en vognbane på ca. 3,3-3,5 m.
Problemstillinger
Der er generelt ikke kommet mange bemærkninger angående 2 minus 1-vejen på
Torpmaglevejen. Dette kan hænge sammen med, at det er den strækning, der er mindst
benyttet af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen (se evt. Figur 3). Det er dog nævnt, at
hastighedsgrænserne ikke altid bliver overholdt på strækningen.

Figur 44. Oversigtskort over 2 minus 1-vejen på Torpmaglevejen.

Løsningsforslag
Det vurderes umiddelbart ikke nødvendigt at foretage yderligere tiltag på Torpmaglevejen i
øjeblikket.
Ved besigtigelsen blev der ikke konstateret for høj hastighed på vejen, men hvis Halsnæs
Kommune vil undersøge dette nærmere, bør der gennemføres en række trafiktællinger på
vejstrækningen, som kan illustrere i hvor høj grad hastighedsgrænserne bliver overholdt.
Herefter kan hastighedsdæmpende foranstaltninger overvejes, hvis hastigheden er for høj. En
forholdsvis simpel løsning, vil være at flytte kantlinjerne, så kørebanens bredde derved
indskrænkes til 3,0 m, hvorimod kantbanerne i stedet bliver bredere. Kantbanernes nuværende
bredde er allerede visse steder på minimumsbredden, hvorimod en smallere kørebane vil have
en hastighedsdæmpende effekt på biltrafikken.
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Opsamling
I Tabel 3 opsamles konklusionerne fra gennemgangen af 2 minus 1-vejstrækningerne i Halsnæs Kommune.
Tabel 3. Oversigt over problemstillinger ved de eksisterende 2 minus 1-veje i Halsnæs Kommune samt anbefalede tiltag.

2 minus 1-vej

Vejprofil

Trafikmængder

Hastighed

Hastighedsdæmpende
foranstaltninger

Afstribning

Skiltning

Belysning

Oversigtsforhold

Ll Karlsmindevej

Fint (ca. 6,15 m)

Ukendt

Ukendt

Fint

Fint

Fint

Fint

Foretag
trafiktællinger på
strækningen for et
opdateret indblik i
trafikmængderne på
strækningen.

Foretag
trafiktællinger på
strækningen for et
opdateret indblik i
hastighederne på
strækningen.

Ok. ÅDT på 1.5061.640 i år 2018.

I år 2018 blev
gennemsnitshastigheden målt til
49,5 km/t, hvor 40
km/t er tilladt.

Lave hastighedsdæmpende
foranstaltninger,
der er svære at se
især i mørke.

Nedskiltning til 40
km/t ikke
nødvendig, hvis
mødesigten ikke er
tilstrækkelig ved
Karlsmindevej 105,
og 2 minus 1-vejen
skal ophøre.
Fint

Mødesigt ved Ll
Karlsmindevej 105
skal undersøges
nærmere.

Ok.

Mødesigt flere
steder skal
undersøges
nærmere.

Foretag opdateret
trafiktællinger på
strækningen.

Smalle passager for
bløde trafikanter
ved
vejindsnævringer

Nødebovejen

Fint (ca. 5,33 - 6,35
m)

En ny tælling vil
dog give et mere
opdateret
grundlag.

Udskift med mere
synlige og høje
skilte.

Tollerupvej

Fint (ca. 5,55 m)

Ok, dog højt. ÅDT
på 2.145 i år 2018.

I år 2018 blev
gennemsnitshastigheden målt til

Frigør areal på
minimum 0,9 m for
kantbanerne ved
indsnævringerne.
Fint

Støjgener for
naboer især ved
hastighedsdæmpende
foranstaltninger,
hvor bilister krydser
kantlinjerne ofte.

Alternativt kan
opsættes
vejbelysning ved de
hastighedsdæmpende
foranstaltninger.

Undersøg hvilke
beboere, der er mest
påvirket af
trafikstøjen og
påmal kantlinjerne i
stedet for at benytte
termoplast.

Fint

Fint

Fint

Mødesigt ved
bakken vest for
Tornhøjgård skal

En ny tælling vil
dog give et mere
opdateret
grundlag.

Haldvejen

For bredt (ca. 7,08,0 m)

Ok. ÅDT på 1.7461.770 i år 2018.

Anlæg fortov på den
østlige side af vejen.

En ny tælling vil
dog give et mere
opdateret
grundlag.

53,4 km/t, hvor 50
km/t er tilladt.
Foretag opdateret
trafiktællinger på
strækningen.
I år 2018 blev
gennemsnitshastigheden målt til
59,2 km/t, hvor 80
km/t var tilladt.
Hastighedsgrænsen
er sidenhen blevet
ændret.
Foretag opdateret
trafiktællinger på
strækningen.

Ullerup Skovvej

Torupvejen
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Smalt da
kantbanerne flere
steder ikke er
asfalteret.
(asfalteret
kørebane ca. 3,3-3,5
m).
Asfalter
kantbanerne.
Fint (ca. 5,5)

Ukendt

Ukendt

Foretag
trafiktællinger på
strækningen

Foretag
trafiktællinger på
strækningen

Fint. ÅDT på 595 i
år 2017.

I år 2017 blev
gennemsnitshastigheden målt til
57,4 km/t, hvor 60
km/t er tilladt.

En ny tælling vil
dog give et mere
opdateret
grundlag.

undersøges
nærmere.

Lave hastighedsdæmpende
foranstaltninger,
der er svære at se
især i mørke.
Udskift med mere
synlige og høje
skilte. Etabler
indsnævringerne
med cirkelbump.

Forvirrende pga.
den ekstra kantlinje
i den østlige side af
vejen.

Ok.

Fint

Fint

Mødesigt ved to
bakker i Ullerup
Skov skal
undersøges
nærmere.

Mange parkerede
biler på den østlige
del af strækningen i
Torup.

Fint

Mødesigt flere
steder skal
undersøges
nærmere.

Afmærk 30 cm
kantlinje, når
vejprofilet er
genoprettet og
kantbanerne
asfalteret.
Fint

Fint

Opsæt C 62
(Parkering forbudt)
forbudstavler på
vejen.

Foretag opdateret
trafiktællinger på
strækningen.
Via Trafik

Fint

Alternativt kan
opsættes
vejbelysning ved de
hastighedsdæmpende
foranstaltninger.

Etabler fortov på
den østlige side af
vejen ved at
indsnævre det
tilgængelige
asfaltareal.
Fjern stelerne der er
placeret langs vejen
på den yderste
kantlinje.
Forkert tykkelse af
kantlinje (10 cm).

Fint

Fint

Side 33

Torpmaglevejen

Evaluering af 2 minus 1-veje

Fint (ca. 5,0-6,0)

Fint. ÅDT på 566 i
år 2016.
En ny tælling vil
dog give et mere
opdateret
grundlag.

Ukendt

Fint

Ok.

Foretag
trafiktællinger på
strækningen

Fint

Fint

Fint

Kantbaner på
minimumsbredden
flere steder kan
gøre det utrygt for
bløde trafikanter.

For alle scenarierne gælder, at hvis nye trafiktællinger viser, at hastigheden er for høj i forhold til hastighedsbegrænsningen, bør der overvejes yderligere tiltag,
såsom etablering af flere hastighedsdæmpende foranstaltninger, tilføjelse af bump ved de eksisterende indsnævringer samt ændring af bredden af kantbanerne
kontra kørebanen.

Via Trafik

Side 34

