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Halsnæs Kommune
Hundested Havn og bymidte - Trafikal analyse

1

Indledning
Halsnæs Kommune har afsat midler til forskønnelse af Hundested Bymidte og
til at forbedre sammenhængen mellem by og havn. I den forbindelse har
Halsnæs Kommune bedt Via Trafik om at udarbejde en trafikal analyse for
området. Analysen fokuserer på følgende emner:
•
•
•
•

Sammenhæng mellem by og havn
Bedre adgangsforhold for biltrafik mellem Amtsvejen og handlen i
Nørregade
Muligheder for at lede tung trafik uden om bymidten
Muligheder og behov for flere parkeringspladser i bymidten

Analyseområdet er afgrænset af Amtsvejen mod nord, jernbanen og Læssevejen mod øst og Sydhavnsvej mod syd.

Figur 1 Oversigtskort. Analyseområdet ligger inden for den stiplede, røde linje.

Indledningsvist har vi gennemført en omfattende kortlægning af de trafikale
forhold ved hjælp af trafik- og parkeringstællinger samt besigtigelse og
interview med lokale interessenter. På den baggrund har vi udarbejdet en
grundig analyse og opstillet en række forslag til konkrete tiltag, der beskrives
i det følgende.

2

Kortlægning
Trafikken i Hundested er præget af de mange turister, besøgende og sommerhusgæster, der færdes i byen. Det medfører at der er stor forskel på både
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trafik og parkering i og udenfor ferieperioder. Derfor er registreringerne indsamlet både før og i løbet af sommerferien.
Der er gennemført besigtigelse af de trafikale forhold og trafikanternes
adfærd inden for analyseområdet. Besigtigelserne er foretaget hhv. onsdag
den 22. juni 2016 (før skolernes sommerferie) og lørdag den 30. juli 2016 (i
sommerferien).
Endvidere er der foretaget telefoninterview med tre udvalgte interessenter:
Christian Warrer (formand for Hundested Erhverv), Søren Brink (havnefoged i
Hundested Havn) og Søren Würtz (kommunens projektleder for projektet
vedr. forskønnelse af Nørregade). Formålet med interviewene var at sikre, at
trafikale problemstillinger og behov blev belyst fra flere relevante synsvinkler,
samt at identificere planlagte projekter, der forventes at have indflydelse på
trafikken i og omkring bymidten og havnen.

2.1

Trafikstruktur
Amtsvejen er den primære adgangsvej til Hundested Havn og bymidte.
Trafikken til og fra erhvervshavnen kører ad Strandvejen, mens Nørregade er
byens butiksgade og er ensrettet mod nord. Der er forbindelse mellem
Nørregade og Strandvejen via to mindre gader, Havnegade og Nordre
Beddingsvej, samt den lidt større Sydhavnsvej. Endvidere er der en række
fodgængerforbindelser på strækningen.
Jernbanen løber øst om byen og fortsætter ud mod havnen umiddelbart syd
for Amtsvejen. Det betyder, at der er en jernbanekrydsning i det sydlige ben i
krydsene Amtsvejen/Strandvejen og Amtsvejen/Nørregade. Hundested
Station ligger på hjørnet af Læssevejen og Sydhavnsvej. Endvidere er der en
station ved Hundested Havn.
Læssevejen er en facadeløs vej, der løber øst om byen og er adgangsvej til en
stor parkeringsplads øst for Nørregade og til Hundested Station.

2.2

Planlagte projekter
Forskønnelse af Nørregade:
Projektet vedrørende forskønnelse af Nørregade gennemføres i perioden
2016-2018.
Projektet fokuserer på at skabe bedre visuel kontakt fra havnen mod byen,
for at øge andelen af de besøgende på havnen, der også søger op i byen.
Projektet gør brug af virkemidler som skulpturer, beplantning, belyste facader
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og pladser osv. i Nørregade, således at gæster i havnen i højere grad får øje
på bylivet i Nørregade.
Endvidere har projektet fokus på at skabe en bedre visuel sammenhæng i
Nørregade, der pt. er præget af mange projekter, der er gennemført halvt.
[Kilde: Søren Würtz, projektleder hos Hundested Kommune]
Ny forbindelsesvej mellem Strandvejen og Kajgaden
Den nuværende Aldi flyttes længere mod syd, og der etableres en ny
vejforbindelse ca. 40 meter syd for Nordre Beddingsvej. Det vil skabe en
sigtelinje fra Nørregade til havnen, idet den nye vej vil ligge i forlængelse af
parkeringspladsen ved Hundested Kro.
Den nye forbindelsesvej vil muligvis betyde, at Nordre Beddingsvej kan lukkes
for biltrafik på strækningen mellem Strandvejen og Kajgade.
[Kilde: Søren Brink, havnefoged ved Hundested Havn]
Ny bebyggelse nord for Amtsvejen
Hundested havn har planer om at bygge boliger i den nordlige del af havnen i
området nord for Amtsvejen, og der er overvejelser om at opføre et Arktisk
Museum mellem Amtsvejen og stationen ved Hundested Havn.
Boligbyggeriet forventes opført i løbet af 2017.
[Kilde: Søren Brink, havnefoged ved Hundested Havn]

2.3

Trafiktællinger
Der er foretaget trafiktællinger i 5 snit på de større veje i Hundested bymidte.
Tællingerne er foretaget hhv. 15. til 21. juni 2016 (uden for ferieperioden) og
3. til den 9. juli 2016 (i sommerferien).
Figur 2 viser døgntrafikken hhv. på en gennemsnitlig hverdag i den målte
periode i juni, og på den målte lørdag i sommerferien.
Det ses, at trafikmængden på Amtsvejen og Strandvejen er 60-70 % større
lørdag i sommerferien end på hverdagene i juni. På Strandvejen stiger
trafikken pr. døgn fra ca. 4.100 køretøjer på en gennemsnitlig hverdag til ca.
6.500 køretøjer på en sommerlørdag, mens trafikken pr. døgn på Amtsvejen
stiger fra ca. 4.500 køretøjer til ca. 7.600 køretøjer.
På den nordlige del af Nørregade er der ca. 50 % mere trafik lørdag i
sommerferien end på en gennemsnitlig hverdag i juni, idet der er ca. 1.700
køretøjer pr. døgn på hverdagene i juni og ca. 2.500 køretøjer på en
sommerlørdag. På den sydlige del af Nørregade er forskellen noget mindre
(ca. 15 %), idet der er ca. 1.900 køretøjer pr. døgn på hverdagene og ca.
2.200 køretøjer pr. døgn på en sommerlørdag.
På Læssevejen stiger trafikken ca. 35 % fra ca. 1.100 køretøjer pr. døgn på
hverdagene og ca. 1.500 på sommerlørdage.
De største trafikmængder findes på Amtsvejen og Strandvejen, hvor der er
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ca. 2-3 gange så meget biltrafik som på Nørregade. Læssevejen afvikler
markant mindre trafik end de øvrige større veje i Hundested bymidte. Der er
dog ingen af de registrerede trafikmængder, der overskrider vejenes
kapacitet.

Figur 2 Trafiktal. Til venstre: gennemsnitlig døgntrafik på hverdage uden for
sommerferien (målt en uge i juni 2016). Til højre: døgntrafik lørdag i sommerferien
(målt den 9. juli 2016).

Der er en tydelige retningsopdeling af biltrafikken i vejnettet, som illustreret
på Figur 3, idet en overvægt af trafikken på hhv. Strandvejen og Læssevejen
kører mod syd. Denne retningsopdeling understøttes af ensretningen på
Nørregade.

Figur 3 Retningsfordeling. Til venstre: Procentvis fordeling (både hverdag og sommerlørdag). Til højre: Primære trafikstrømme.

Side 5

Halsnæs Kommune
Hundested Havn og bymidte - Trafikal analyse

2.4

Parkeringstælling
Der er foretaget parkeringstællinger på de offentligt tilgængelige parkeringspladser inden for analyseområdet i tidsrummet fra kl. 8 til 19 på en hverdag
uden for ferieperioderne (torsdag den 16. juni 2016) og på en lørdag i
sommerferien (lørdag den 2. juli 2016). Til brug for analysen er Hundested
Havn og bymidte inddelt i 10 zoner, som vist på Figur 4.

Figur 4 Oversigtskort over zoneinddeling.

Tabel 1 og Tabel 2 viser belægningsgraden i hver zone og i analyseområdet
samlet set. Når belægningsgraden overstiger 90 % kan det være vanskeligt
for bilisterne at finde en ledig plads, og dette vil typisk medføre en del
søgekørsel. Analysen viser, at der er tilstrækkelig parkeringskapacitet i
samtlige zoner på en hverdag uden for sommerferien, og at belægningsgraden i analyseområdet samlet set ikke overstiger 22 %.
Samtidig viser analysen, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet til at dække
parkeringsbehovet på en sommerlørdag. De mest attraktive parkeringszoner
er overbelagte om eftermiddagen, og i spidsbelastningsperioderne er der kun
ledig kapacitet i zone 1 og 6. Zone 1 ligger relativt langt fra bilisternes mål
(havnen og byen), og det kan være svært for bilister at finde frem til parkeringen i zone 6, idet den primært er placeret relativt langt ude på molen og
ikke er synlig fra det overordnede vejnet.
Hundested Havn oplyser, at der i forbindelse med havnens planer om at
opføre boliger nord for Amtsvejen vil der blive etableret et antal parkeringspladser, der dækker det behov som de nye boliger og et eventuelt museum vil
generere, samt langtidsparkering i forbindelse med færgetrafikken. Men der
vil ikke blive etableret parkering, der dækker det behov, der genereres af
gæster til byen, havnen og stranden. [Kilde: Søren Brink, havnefoged ved
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Hundested Havn]. Det vil sige, at den samlede parkeringskapacitet bliver
reduceret.
Et forsigtigt skøn er, at der vil være behov for yderligere 150-200 parkeringspladser for at sikre tilstrækkelig kapacitet i sommerperioden, såfremt parkeringen i område 1 og 2 ikke længere er til rådighed. Eventuel erstatningsparkering skal dels betjene strandgæster og dels betjene besøgende til
Hundested Havn og bymidte.
Område
1
Antal pladser
8-9
9-10
10-11
11-12
Tidsrum

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
Ledige pladser ved
maks. belægning

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

10

245

94

30

70

176

86

92

54

24

21

892

2%

1%

10%

7%

8%

16%

8%

24%

25%

38%

8%

1%

1%

20%

1%

10%

30%

11%

20%

46%

48%

11%

1%

0%

23%

3%

15%

30%

11%

22%

25%

43%

11%

2%

1%

20%

11%

25%

33%

17%

28%

29%

33%

15%

3%

0%

37%

16%

18%

28%

26%

30%

21%

43%

15%

3%

0%

40%

20%

19%

47%

33%

83%

21%

57%

22%

0%

0%

30%

20%

13%

31%

27%

74%

21%

52%

17%

1%

0%

20%

11%

15%

28%

11%

44%

25%

67%

13%

0%

0%

20%

7%

17%

21%

13%

43%

25%

43%

12%

2%

0%

20%

17%

18%

23%

13%

48%

17%

33%

14%

1%

0%

27%

10%

14%

23%

11%

39%

4%

43%

11%

237

93

18

56

132

46

62

9

13

7

692

Tabel 1 Belægningsgrad torsdag den 16. juni 2016 (hverdag uden for sommerferien)

Område
1
Antal pladser
8-9
9-10
10-11

Tidsrum

11-12
12-13
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
Ledige pladser ved
maks. belægning

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

245

94

30

70

176

86

92

54

24

21

892

2%

10%

20%

39%

15%

14%

14%

41%

13%

14%

14%

3%

10%

23%

36%

17%

14%

25%

41%

21%

14%

16%

6%

13%

57%

39%

19%

31%

34%

56%

54%

29%

24%

8%

38%

63%

63%

31%

42%

65%

65%

71%

24%

37%

12%

79%

80%

84%

66%

52%

91%

111%

104%

24%

59%

53%

102%

100%

107%

95%

53%

99%

120%

117%

114%

84%

65%

43%

97%

104%

94%

57%

96%

111%

108%

110%

80%

43%

77%

103%

87%

82%

49%

93%

107%

96%

52%

71%

25%

69%

87%

84%

58%

31%

80%

87%

104%

24%

55%

18%

72%

83%

79%

41%

28%

68%

104%

92%

24%

49%

85

-2

-1

-5

8

37

1

-11

-4

-3

140

Tabel 2 Belægningsgrad lørdag den 2. juli 2016
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3

Udfordringer

3.1

Modstridende behov
Fremkommelighed for erhvervstrafik
Hundested Havn er en aktiv erhvervshavn. Det betyder, at der meget tung
trafik til og fra havnen – særligt den sydlige del af havnen. Med den nuværende trafikstruktur kører trafik til og fra erhvervshavnen ad Strandvejen, og
det er derfor afgørende for erhvervstrafikken, at der er god fremkommelighed
på denne strækning. Det indebærer blandt andet et behov for at antallet af
regulerede krydsningspunkter (så som fodgængerfelter) begrænses, og at der
ikke anlægges hastighedsdæmpende foranstaltninger (så som bump og
vejindsnævringer).
Sammenhæng mellem by og havn
Bylivet i Hundested er primært koncentreret om to områder, der adskilles af
Strandvejen:
• Havnen, der rummer en række attraktioner -særligt i sommerhalvåret,
herunder caféer og restauranter, glaspusteri, sandskulpturfestival osv.
• Nørregade, der er byens handelsgade med en blanding af
dagligvarebutikker og mindre detailhandel.
Byrummet omkring havnen er meget synligt, og vejstrukturen i Hundested
understøtter, at trafikanterne ledes dertil. Nørregade derimod ligger mere
afskærmet og kan være sværere at finde for trafikanter, der ikke er lokalkendte. Der forventes at være et potentiale for øget handel i Nørregade, såfremt der skabes en bedre sammenhæng mellem by og havn, således at de
mange gæster til havnen naturligt ledes op til Nørregade. Derfor er der behov
at mindske den barriere, som Strandvejen og afstanden mellem aktiviteterne i
havnen og i Nørregade i dag udgør for lette trafikanter.

Figur 5 Der er modstridende trafikale behov på Strandvejen, der på den ene side er
den primære adgangsvej til erhvervshavnen og på den anden side er en barriere
mellem by og havn.
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Fjordvej
Fjordvej er blevet foreslået som forbindelsesvej for tung trafik mellem
Amtsvejen og erhvervshavnen. Dette er blevet undersøgt i en tidligere
trafikanalyse: ”Hundested Havn, Overordnet trafikal vurdering” udarbejdet af
Via Trafik i 2008. Denne analyse pegede på en række konkrete problemstillinger, og den samlede vurdering var, at Fjordvejen ikke er egnet til at
afvikle tung trafik.
Citat fra analysen ”Hundested Havn, Overordnet trafikal vurdering” fra 2008:
”Fjordvej vurderes ikke at have en udformning, der svarer til at kunne afvikle
tung trafik. Vejen er smal med mange overkørsler direkte til vejen. I dag er
der gennemkørsel forbudt for tunge køretøjer over 3,5 tons, og viadukten
under jernbanen har en maksimal frihøjde på 3,8/3,9 m.
Randbebyggelsen langs Fjordvej består primært af boliger, hvilket
sandsynligvis betyder mange lette trafikanter i området. Mere tung trafik på
Fjordvej betyder en væsentlig forringelse af trafiksikkerheden og trygheden
på strækningen. Boligerne langs vejen vil ved en øget mængde tung trafik
desuden opleve flere støjgener og sandsynligvis også mærkbare gener fra
vibrationer og luftforurening.
Hvis det forudsættes, at Fjordvej skal afvikle tung trafik til og fra havnen i
fremtiden, vurderes det at kræve en væsentlig udbygning af de eksisterende
færdselsarealer. Dette vurderes at medføre ekspropriationer af grunde langs
vejen samt omfatte en forøgelse af frihøjden under jernbanen.”
Fysisk barriere vs. oplevet barriere
Strandvejen opleves i dag som en markant barriere mellem by og havn. Det
er dog vigtigt at være opmærksom på, at selve Strandvejen er relativt smal
(kørebanen er ca. 6 meter bred), og trods det, at den er en af de mest
trafikerede veje i Hundested, er trafikmængden ikke voldsomt stor sammenlignet med veje i andre byområder. I spidstimen kører der ca. 650 biler fordelt
på to retninger – svarende til ca. 10 biler i minuttet. Og trods det, at der er
meget tung trafik til og fra erhvervshaven (på en gennemsnitlig hverdag kører
der ca. 420 tunge køretøjer på Strandvejen pr. døgn, mens der om lørdagen
kører ca. 200-250 tunge køretøjer i døgnet), udgør de tunge køretøjer kun ca.
8 % af trafikken uden for ferien og ca. 5 % af trafikken i sommerferien. De
trafikale forhold på Strandvejen er altså ikke den primære årsag til den
manglende sammenhæng mellem by og havn.
Udformning af arealerne langs Strandvejen og af sidevejene mellem
Strandvejen og Nørregade forstærker oplevelsen af Strandvejen som en
væsentlig barriere mellem by og havn. De attraktive byrum i havnen er
koncentreret omkring kajkanten og vender så at sige ryggen til Strandvejen.
Adgangsvejene mellem Strandvejen og havnen er udelukkende indrettet til
gennemkørsel, og indbyder ikke til ophold. Det samme gør sig i nogen grad
gældende for sidegaderne mellem Strandvejen og Nørregade.
Der er ca. 100 meter fra kajkanten til Nørregade, hvilket svarer til ca. 2
minutters gang. Men manglen på visuel forbindelse og bymæssige

Side 9

Halsnæs Kommune
Hundested Havn og bymidte - Trafikal analyse

attraktioner over de 100 meter betyder, at trafikanterne ikke opfordres til at
bevæge sig mellem de to områder (havnen og byen).
På den baggrund vurderes det, at sammenhængen mellem by og havn kan
etableres ved at skabe indbydende byrum og punktvise attraktioner i sidevejene langs Strandvejen. Det vurderes ikke være nødvendigt at begrænse
trafikken eller indsnævre vejprofilet på Strandvejen.

3.2

Adgangsforhold til bymidten
Nørregade er ensrettet mod nord på strækningen mellem Fjordvej og Amtsvejen. En væsentlig andel af trafikken til Hundested ankommer via Amtsvejen, og bilister, der ønsker at parkere i og omkring Nørregade, skal således
enten køre ad Strandvejen eller ad Læssevejen. Det kan derfor være svært
for bilister, at finde vej til byens handel, særligt for gæster, der ikke er kendt i
byen.

Figur 6 Nuværende adgangsveje for biltrafik mellem Amtsvejen og handlen i
Nørregade
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Ændret ensretning på Nørregade
I dialogen om, hvordan adgangsforholdene til handlen i Nørregade kan
forbedres, er det blevet foreslået at vende ensretningen i Nørregade, således
at trafik fra Amtsvejen kan køre direkte ind i Nørregade. Det vil dog medføre
en række trafikale udfordringer, beskrevet i det følgende.
Hvis ensretningen i Nørregade vendes mod syd vil det sandsynligvis betyde,
at en del af biltrafikken flyttes fra Strandvejen til Nørregade, og Læssevejen
vil blive mindre attraktiv som adgangsvej til bymidten. Af hensyn til bymiljøet
i Nørregade og i forhold til sammenhængen mellem by og havn vil det være
mere optimalt, at der flyttes trafik fra Strandvejen til Læssevejen, således at
barriereeffekten på Strandvejen ikke flyttes til Nørregade.
Endelig det medføre en væsentlig udfordring både i forhold til trafiksikkerhed
og fremkommelighed på Amtsvejen, idet jernbanen krydser Nørregade lige
syd for Amtsvejen. I dagtimerne kører lokalbanen to gange i timen i hver
retning, og ved hver krydsning af Nørregade er bommene ved jernbaneoverskæringen nede i ca. 1 minut og 10 sekunder. Såfremt der er venstresvingende trafik fra Amtsvejen til Nørregade, vil der opstå lange kødannelser mod
øst på Amtsvejen i de tidsrum, hvor bommene er nede (det vil sige fire gange
i timen). Dette vil dels forringe fremkommeligheden på Amtsvejen og vil
endvidere medføre en øget risiko for bagendekollisioner på Amtsvejen.
Trafiksimuleringer af krydset viser kølængder på mere end 100 m i
spidstimerne, hvilket vil betyde, at køen stuver tilbage forbi krydset med
Læssevejen. Det vil øge risikoen for uheld i dette kryds.
Denne problematik vil sandsynligvis forstærkes af, at Nørregade ligger ca. 50
meter øst for Strandvejen, der også har en jernbaneoverskæring lige syd for
Amtsvejen. Ved Strandvejen er der etableret en venstresvingsbane, der i
nogen grad forbedrer trafikafviklingen i krydset. I spidstimerne vil køen af
venstresvingende i krydset ved Strandvejen dog i nogle tilfælde stuve tilbage
til krydset ved Nørregade, hvorved køen af venstresvingende fra Amtsvejen til
Nørregade vil blive forlænget yderligere.
De omfattende kødannelser vil samlet set forringe biltilgængeligheden til
handlen i Nørregade og til havnen,
Hvis ensretningen vendes vil det endvidere forringe forbindelsen til Nørregade
fra de store boligområder syd for bymidten og ud mod Lynæs og Store
Karlsminde.
Læssevejen som adgangsvej til bymidten
Idet Læssevejen ligger ”bag” byen, er mange trafikanter ikke være opmærksomme på, at de kan komme til deres mål ad denne vej.
Læssevejen er en facadeløs vej, der løber langs jernbanen, og der kunne med
fordel ledes mere trafik ad denne vej, frem for ad Strandvejen. Det ville dels
reducere den barriereeffekt som Strandvejen i dag har mellem byen og
havnen, og dels betyde, at en større andel af trafikken ledes ind til handlen i
byen.
En forudsætning for at lede mere trafik ad Læssevejen er, dels at bilisterne
gøres opmærksomme på, at vejen er en attraktiv forbindelse til bymidten og
et stort antal parkeringspladser (fx ved hjælp af skiltning), og dels at krydset
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Amtsvejen/Læssevejen udformes således at det nemt og sikkert at foretage
venstresving (fx ved hjælp af en venstresvingsbane)

3.3

Parkering
Parkeringen i Hundested er karakteriseret ved at have få store parkeringspladser og flere små parkeringspladser, der ligger mere spredt. Når bilisterne
kører ind til byen kan de have svært ved at finde frem til de store parkeringspladser. Fx viser parkeringstællingen at den store parkeringsplads mellem
Nørregade og Læssevejen (område 5 på Figur 4) først bliver fyldt, når parkeringspladserne omkring havnen og Strandvejen er fuldt belagte.
Endvidere vil der komme til at mangle parkeringskapacitet i spidsbelastningsperioderne (særligt i sommerferien), når havneområdet nord for Amtsvejen
bebygges.
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4

Handlingskatalog

4.1

Indsatsområder
Det nuværende vejnet kan med relativt få fysiske justeringer understøtte en
bedre sammenhæng mellem by og havn og bedre adgang til bymidten.
Derimod er der i høj grad behov for at arbejde med tre centrale indsatsområder:

4.2

•

Visuel sammenhæng
Vej- og stiforbindelser på tværs byen skal udformes som attraktive
byrum, så trafikanter og gæster naturligt bevæger sig mellem havnen og
bymidten.

•

Synlighed og vejvisning
Det skal være nemmere for trafikanter og gæster i Hundested, at opdage
og finde frem til byens mange attraktioner og faciliteter.

•

Parkering
Der skal sikres tilstrækkelig parkeringskapacitet i spidsbelastningsperioderne gerne i form af fleksibel parkering

Tiltag
Nordre Beddingsvej indrettes som fodgængerstrøg
Nordre Beddingsvej lukkes for biltrafik mellem Strandvejen og Kajgaden, og
indrettes med samme visuelle virkemidler som de, der i dag er på strækningen mellem Strandvejen og Nørregade, således at Nordre Beddingsvej får
et ensartet udtryk på hele strækningen mellem Nørregade og Kajgaden.
Der bør fortsat være åben for ensrettet biltrafik på Nordre Beddingsvej
mellem Strandvejen og Nørregade.
Fodgængerfeltet flyttes, så det ligger umiddelbart nord for Nordre
Beddingsvej.
Derved kan der skabes en attraktiv fodgængerforbindelse, der løber langs den
sydlige side af havnebassinet og forsætter i et sammenhængende forløb
videre ad Nordre Beddingsvej til Nørregade.
Tiltaget bør understøttes af, at der placeres punktvise attraktioner langs
Nordre Beddingsvej særligt omkring Strandvejen, fx i form af en isbod,
souvenirbutik, skiftende udstillinger eller lignende. I sommerperioden kan
aktiviteter, så som ugentlige loppemarkeder, på Nordre Beddingsvej på
strækningen mellem Strandvejen og Nørregade være med til at øge
fodgængertrafikken mellem Nørregade og havnen.
Forbindelsen mellem havn og by kan understøttes yderligere ved at forbedre
den visuelle sammenhæng på Havnegade på begge sider af Strandvejen samt
langs den kommende vej nord for Aldi og videre langs parkeringspladsen syd
for Hundested Kro. Nordre Beddingsvej bør være den primære fodgængerforbindelse, mens disse to vil være sekundære forbindelse, der giver

Side 13

Halsnæs Kommune
Hundested Havn og bymidte - Trafikal analyse

fodgængerne mulighed for at bevæge sig mere dynamisk.

Figur 7 Nordre Beddingsvej udformes som fodgængerstrøg og bliver dermed den
primære fodgængerforbindelse mellem by og havn. Muligheden for mere komplekse
gangruter mellem by og havn understøttes herudover ved de to sekundære
forbindelser (vist med stiplede linjer)

Overordnet anlægsoverslag baseret på erfaringspriser (inkl. projektering og
anlæg):
• Ombygning af Nordre Beddingsvej mellem Kajgaden og Strandvejen:
Ca. 600.000 kr. ekskl. moms
•

Flytte fodgængerfelt (inkl. belysning):
Ca. 75-100.000 kr. ekskl. moms

Trafik til bymidten ledes ad Læssevejen
For at forbedre adgangsforholdene til handlen i Nørregade bør en større andel
af biltrafikken ledes ad Læssevejen. Det vil dels give en bedre udnyttelse af
parkeringskapacitet og dels aflaste trafikken på Strandvejen. Samtidig vil det
betyde at en større del af trafikken naturligt kommer i gennem bymidten.
En forudsætning for at lede mere trafik ad Læssevejen er, at det tydeliggøres,
at den er adgangsvejen til byen og til attraktive parkeringspladser. Dette kan
fx gøres ved hjælp af skiltning (se eksempel på Figur 8). Endvidere bør der
etableres en venstresvingsbane på Amtsvejen, således at venstresvingende
ikke føler sig pressede af den øvrige trafik på Amtsvejen.
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Figur 8 Eksempel på skiltning til bymidte og parkering.

Overordnet anlægsoverslag baseret på erfaringspriser (inkl. projektering og
anlæg):
• Venstresvingsbane og vejvisning:
Ca. 1,25 mio. kr. ekskl. moms
Ud fra det foreliggende kortmateriale, vurderes det umiddelbart at venstresvingsbanen kan etableres, uden yderligere arealerhvervelse. Dette bør dog
undersøges nærmere. Såfremt det viser sig at være nødvendigt at ekspropriere arealer langs vejen, vil dette betyde at anlægsoverslaget forøges
væsentligt.
Supplerende parkering
Hvis den offentligt tilgængelige parkering på havnen nord for Amtsvejen
nedlægges og erstattes af boligbyggeri, vil der ikke være tilstrækkelig parkeringskapacitet til at håndtere sommertrafikken. Derfor bør der etableres
erstatningsparkering.
En del af de, der parkerer på området i dag er strandgæster, og der vil derfor
blive behov for øget strandparkering andet steds. Den mest realistiske
mulighed for dette vil være at udvide den eksisterende parkeringsplads, der
ligger vest for Skansevej ca. 300 meter nord for Amtsvejen (se Figur 9). Et
forsigtigt skøn er, at parkeringskapaciteten kan øges med ca. 20 pladser ved
at udvide arealet ud mod stranden. Det vil dog betyde, at en del af græsarealet
inddrages, og på grund af de kuperede terræn kan det blive nødvendigt at
opføre en støttemur langs parkeringspladsen. Der bør opsættes parkeringshenvisning i krydset Amtsvejen/Skansevej, således at trafikanterne nemt kan
finde frem til parkeringspladsen.
Det vurderes umiddelbart, at hovedparten af de, der i dag parkerer på den
nordlige del af havnen, er gæster til havnen eller byen. Idet der er tilstrækkelig
kapacitet uden for ferieperioderne, kan den supplerende parkering med fordel
placeres i udkanten af bymidten, således at de mest attraktive byrum ikke
benyttes til store parkeringspladser, der står tomme store dele af året. Det
mest oplagte sted at placere supplerende parkering, er i den nordlige del af
Mellemrummet (se Figur 9). Derfra er der nem adgang til Nørregade via
Sydhavnsvej og til havnen via Kajgaden. Parkeringspladsen kan udformes med
græsarmering, således at arealet fortsat fremstår som et grønt område, når der
ikke er parkerede biler. Et forsigtigt skøn er, at der vil kunne etableres 100-125
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pladser i den nordlige ende af Mellemrummet.
Såfremt der er behov for yderligere parkering kan de yderste 2,5 meter af
Mellemrummet langs Strandvejen forstærkes med græsarmering, således at
der bliver mulighed for længdeparkering her.

Figur 9 Muligheder for supplerende parkering (markeret med røde ringe)

Overordnet anlægsoverslag baseret på erfaringspriser (inkl. projektering og
anlæg):
• Udvidelse af parkeringsareal vest for Skansevejen (inkl. støttemur):
Ca. 500.000
• Parkeringsareal på Mellemrummet:
Græsarmering: ca. 3,5 mio. kr. ekskl. moms
Alternativt grusparkering: ca. 2.5 mio. kr. ekskl. moms
Parkeringshenvisning
En systematisk og strategisk placeret parkeringshenvisning i form af simpel
skiltning vil bidrage til en bedre udnyttelse af parkeringskapaciteten.
Fx bør der ved de mest belastede parkeringspladser opsættes skilte, der
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henviser til nærtliggende parkeringspladser, således at bilisterne får bedre
mulighed for at finde frem til ledige pladser.
På de helt store besøgsdage kan der suppleres med bemanding, der vejleder
bilisterne fra området ved havnen mod mellemrummet, for at opnå en god
udnyttelse af pladsen.
Overordnet anlægsoverslag baseret på erfaringspriser (inkl. projektering og
anlæg):
• Parkeringshenvisning:
Ca. 60.000 kr. ekskl. moms
Bykort og vejvisning
Hundested har en lang række attraktioner, men idet de ligger relativt spredt
kan det være svært for byens gæster at opdage dem og at finde frem til dem.
Derfor bør der arbejdes på at synliggøre byens attraktioner. Dette kan fx gøres
ved at opsætte store bykort forskellige steder i byen. Bykortene skal have et
vist blikfang fx ved at være farverige og visuelt indbydende (se eksempel på
Figur 10).

Figur 10 Eksempel på visuelt indbydende bykort (målrettet de asiatiske turister)
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Bykortet kan eventuelt suppleres med en lille folder om attraktionerne i
Hundested. Folderen placeres ved bykortene, således at turister kan tage dem
med sig rundt i byen.
Bykortene kan fx fremhæve:
• Glaspusteriet
• ”Klap en fisk”-platformen
• Bryghuset
• Sandskulpturfestivallen
• Nørregade (som strøggade)
• Vaffelhjørnet
• Gubben Plads1
• ”Bopladsen”2
• osv.

Optimalt set placeres bykortet ved stationerne, de større parkeringspladser og
udvalgte steder på havnen. Der kan dog være en problemstilling i forhold til om
der kan ”reklameres” for kommercielle tilbud på offentlige arealer. I så fald bør
muligheden for et samarbejde med lokale erhvervsdrivende om at placere
bykortene på private arealer undersøges nærmere.
Derudover kan der opsættes vejvisning målrettet fodgængere på udvalgte
steder, der kan fx henviser til ”butiksstrøg”, ”kulturhavn”, station osv.
Overordnet anlægsoverslag baseret på erfaringspriser (inkl. projektering og
anlæg):
•

Bykort (pr. stk):
30-50.000 kr. ekskl. moms

1

Første skridt i forskønnelsen af Nørregade er at etablere belysning og kunst på denne
plads.
2
Et planlagt formidlingssted vedr. arkæologiske fund i Hundested
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4.3

Prioritering
Vi anbefaler, at følgende tiltag prioriteres højt:
•
•
•

Nordre Beddingsvej indrettes som fodgængerstrøg. Dette bør ske i
samspil med, at der etableres en ny vej nord for Aldi.
Venstresvingsbane og vejvisning ved Læssevejen
Supplerende parkering på Mellemrummet og ved stranden

Figur 11 Det anbefales, at de viste tiltag prioriteres højt

Derudover vil tiltag så som parkeringshenvisning, bykort og vejvisning til
udvalgte attraktioner være ”lavt hængende frugter” i forhold til at understøtte
et bedre trafikalt flow i byen.
På længere sigt kan der arbejdes med en bedre visuel sammenhæng langs
Havnegade på strækningen mellem havnen og Nørregade, og en bedre visuel
sammenhæng langs den nye sigtelinje, der vil opstå langs den nye vej ved
Aldi og videre gennem parkeringspladsen syd for Hundested Kro.
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