
Kære Aksel Hauge Pedersen

Tak for den fremsendte vejsynsrapport fra Lokalrådet i Uvelse/Lystrup.
Forvaltningen har gennemgået rapporten, og i vedhæftede dokument kan I læse forvaltningens kommentarer med rød skrift.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vedtog Hastighedsplan for Hillerød Kommune på deres møde i september og byrådet har vedtaget et budget, hvor
der er sat 10,5 mio. kr. af til hastighedszoner.

Hvad vi konkret skal gennemføre i Uvelse/Lystrup vil først blive fastlagt endeligt, når vi har haft en dialog med jer og de øvrige borgere i 2. halvår 2024.
Udover at opsætte skilte med hastighedszoner på 40 km/t ved indkørslerne til byområderne, kan der være tale om yderligere hastighedsdæmpende
foranstaltninger og eventuelt 2minus1veje. Tiltagene i Uvelse/Lystrup er så i 2025 så kommunen fordeler trafiksaneringerne nogenlunde jævnt
igennem perioden.

Vi er klar over, at der også er ønsker om lavere hastighedsgrænser på landeveje og andre veje i åbent land. Derfor er det også planen, at forvaltningen
skal udarbejde en hastighedsplan for landeveje og andre veje i åbent land. Vi forventer, at denne plan bliver præsenteret for Arkitektur, Byplan og
Trafikudvalget i løbet af 2023. På Lystrupvej mod Gørløse er det dog planen, at der bliver indført 60 km/t som en del af cykellandevejsprojektet, som er
vedtaget for et par år siden. Det sker formentlig i løbet af efteråret.

Det er korrekt, at fortovet mellem Kærstykket og Uvelse Byvej planlægges renoveret i løbet efteråret. Gørløsevej og Lyngevej får også nyt slidlag.

Hvis I har yderligere kommentarer eller spørgsmål om vedligeholdelse af veje og fortove, kan I henvende jer til projektleder Bent von Müllen,
benvo@hillerod.dk.
Hvis I har yderligere kommentarer eller spørgsmål om trafiksikkerhed og hastighedszoner, kan I henvende jer til Trafik og vejingeniør Jørgen Knoop,
jokno@hillerod.dk.

Med venlig hilsen

Dan Riise
Formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

//
Sendt af
Natasja Nørgaard Reppien
Sekretær i Byrådssekretariatet
Hillerød Kommune

Såfremt Hillerød Kommune behandler personoplysninger om dig, kan du læse om dine rettigheder her
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https://www.hillerod.dk/media/ajvenf0k/1409-orientering-om-dine-rettigheder.pdf


Vurdering af vejenes almen tilstand. Der anføres en personlig vurdering ud fra en skala fra 1 – 3  

1: Stort behov for vedligehold (f,eks intet slidlag, store huller, manglende striber, skæve fliser, urensede vejbrønde) 

 – kan være til fare for cyklister og gående.   

2: Behov for vedligehold (f.eks tyndt slidlag – mindre huller) 

3: Ikke umiddelbart behov for vedligehold 

 

Hold 1 (Lystrup m.v.) ------------------- Hold 2 (Uvelse Vest og Nord) ----------------- Hold 3 (Uvelse Øst og Syd) 

Uvelse 

Vejnavn 
Asfaltens 
jævnhed  

Vejstribers 
tydelighed 

Vedligehold af 
fortove/cykelsti 

Kommentarer  

Langebjergvej 2 - 
 
- 

Meget smal vej. Der bør være hastighedsbegrænsning 
Indgår i hastighedsplan for veje i åbent land 

Lystrupvej mod 

Åparken 

2 - 3 Fortsat problemer med asfaltbelægning i midten af vejen indtil 

Damtoften – bliver dog jævnligt udbedret. Udbedring af tilkørsel fra 

Lystrupvej til Damtoften påkrævet (se billede 1) 

I selve krydset Damtoften / Lystrupvej bliver der lagt nyt slidlag. 

Resten af vejen får nyt slidlag på et senere tidspunkt 

Lystrupvej mod 

Lystrup 

3 3 3  

Åvænget/Markvænget/ 

Tværvænger 

    

Uvelse Have/Uvelse 

Park/Damtofteparken 

    

Damtoften 

 

3 - 2,5  

Kildetoften 

 

1 -  2 Dårlig og meget gammel asfalt der er annonceret udskiftet i 2023. 

På trods af det mange lappede huller i løbet af august 2022? 

Vi udbedrer huller, selv om vi lægger nyt slidlag inden for et år. Det 

skyldes dels, at hullerne kan blive større og dermed udgøre en 

fare for trafiksikkerheden. Men det er også nødvendigt at lappe 

dybe huller inden vi lægger nyt slidlag, da man ellers risikerer, at 

asfalten sætter sig og bliver ujævn. 

Humletoften 

 

3 - 2,5  

Kornvænget 

 

2 - 2,5  

Vænget     

Kongstedsvænge 

 

2 . 2,5  

Hans Andersensvej 

 

2 - 2,5  

Uvelse Byvej 

 

3 2 2 Udviskede striber for den nye 2-1 vej (se billede 2) 

Vi vurderer, hvornår det er nødvendigt at genmarkere. 

Enghaven 3 3 3  

Stenager/Enggårdsvej 

 

    

Kirkestræde 

 

2 - - Stien fra Kirkestræde til Bøllemosevej mangler belysning.  

Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat midler til ny belysning. 

Asfalten på stien er mange steder slidt helt væk (se billede 3) 

Vi vil vurdere stien. På nuværende tidspunkt er den ikke med i 

planerne for asfaltering. 

Privat vej 

(vurderes ikke) 

2022
97 



Bøllemosevej 

 

1,5 - 1,5  

Højlundevej 3 - -  

Lyngevej  

 

1,5 2,5 2 Ny asfalt annonceret i efterårsferien 2022 for Lyngevej indenfor 

bygrænsen i Uvelse 

Skolelodden 

 

1 - 2 Meget gammel asfalt (se billede 4). Er annonceret udskiftet i 2023 

Noteret. 

Kærstykket 

 

1,5 - 2  

Gørløsevej – indtil  

Langebjergvej 

1 1 1 Ny asfalt annonceret i efterårsferien 2022. Overgang fra Gøløsevej 

til Lystrupvej (mod Åparken) kørt i stykker (se billede 5 og 6). 

Det bliver udbedret i løbet af efteråret. 

Hul i asfalt ud for UFC (se billede 7) 

Vejen er privat fællesvej, men Hillerød Kommune ejer de 

ejendomme, som har vejret til vejen. Ejendomsadministrationen vil 

udbedre hullet, men det er ikke sikkert, at der er midler til det i år. 

Uggeløsevej 2,5 2,5 -  

 

Lystrup 

Vejnavn 
Asfaltens 

jævnhed  

Vejstribers 

tydelighed 

Vedligehold af 

fortove/cykelsti 
Kommentarer  

Lystrupvej (Lystrup) 

 

3 3 1 Behov for rensning af ”cykelsporet” mod Slangerup – se 

billede 8).  

Vi planlægger at feje strækningen i løbet af efteråret. 

Renovering af fortove i Lystrup. 

Der bliver ikke renoveret fortov i år, men det vil indgå i 

prioriteringen af de kommende års arbejde. 

Lindholmvej 

 

2½ 2 - Mangler vejfyld (i siderne af vejen) flere huller i asfalt -  (se 

billede 9) 

På grund af stigende priser på asfalt, vil der først bliver lagt 

nyt slidlag på Lindholmvej, når vi har overblik over, hvor 

langt årets bevilling rækker. Huller vil blive lappet. 

Snoghøjvej 3 2 -  

Strædet/Søvej/Kærvej     

 


