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05/09 2022 

 
Hillerød Kommune 
Trollesminde Alle 27 
3400 Hillerød 
 
Att. Udvalgsformand Dan Riise, Arkitektur, Byplan og Teknikudvalget 
 
Kære udvalg 
 
Lokalrådet for Uvelse/Lystrup har d. 4/9 2022 afholdt det årlige syn af lokalområdets offentlige veje, stier og fortove.  
På den positive side kan konstateres at vedligeholdelsesstandarden er øget i forhold til de senere år. Glædeligt med den øgede 
lokale aktivitet på området. Mange veje har på det seneste få lappet huller, og netop nu er man ved at udskifte vejriste og -
brønde langs hele Gørløsevej. Endvidere er bebudet at der i løbet af efterårsferien vil komme ny asfalt på Lyngevej/Gørløsevej 
gennem Uvelse, incl renovering af ”bump” og fortove.  
Meget positivt nyt, men fortsat er det dog for Lokalrådet uforklarligt at man ikke i denne sammenhæng benytter lejligheden til 
at indføre den bebudede 40 km hastighedszone gennem Uvelse (og Lystrup). Som vi har forstået den kommunale planlægning vil 
dette først ske i 2025 – hvis det altså vil ske indenfor ”forsøgsordningen”? Tidligere har meldingerne ellers lydt på at 
Uvelse/Lystrup ville blive de først landsbyer i Hillerød kommune, der som et led i ”forsøgsordningen” ville få indført 40 km zone. 
Årsagen var at det netop her ville være billigst at indføre hastighedsbegrænsningen.  
 
Et er selvfølgelig hastigheden gennem de lokale byer Uvelse og Lystrup, noget andet hastigheden på vejene frem til 
byområderne. Her tænkes på de smalle tilkørselsveje som Langebjergvej og Højlundevej samt Snoghøjvej og Lindholmvej. Her 
bør indføres en 60 km zone, som der i øvrigt allerede er indført på hele vejen fra Lystrup til Slangerup. 
Ved samme lejlighed børe vurderes en hastighedsbegrænsning på de lidt større indfaldsvej til Uvelse (Lyngevej, Uggeløsevej, 
Enghaven og Gørløsevej (fra Gørløse). Det er Lokalrådets indtryk at der på disse veje køres alt for stærkt, og 
hastighedsdæmpende tiltag bør nøje overvejes, 
 
Helt generelt er det lokale sikkerhedsniveau nogenlunde forsvarlig for kørsel i bil og på cykel – med enkelte undtagelser som 
angivet i vedlagte rapport og i nedenstående tekst.  
Hvad angår den gående/løbende færdsel er billedet noget mere nuanceret, med enkelte strækninger (bl.a. på 
hovedfærdselsårerne gennem Uvelse - Uvelse byvej/Gørløsevej og Lyngevej) hvor gangbesværede personer/barnevogne flere 
steder ikke kan færdes uden stort besvær. Som nævnt i de seneste vejrapporter fra Lokalrådet, og helt specifikt i brev af 23/5 
2022 fra Lokalrådet til dette udvalg (”Vedr. Fortoves beskaffenhed i Lokalområdet Uvelse/Lystrup”),  
så lider specielt de offentlige fortove under de senere års manglende vedligehold fra kommunens side. Vi ser derfor med 
spænding frem til den bebudede renovering i efterårsferien af visse strækninger af fortovene på Gørløsevej.   
 
Er der spørgsmål til vejsynsrapporten står Lokalrådet selvfølgelig til disposition for en nærmere detaljering af denne.  
På vegne af Lokalrådet i Uvelse/Lystrup 
 
Mvh Aksel Hauge Pedersen,  
Kildetoften 11, Uvelse – 3550 Slangerup. 

 

 

 

 

 



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 

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) 

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? 

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) 

Enghaven 3 3 3  

Stenager/Enggårdsvej 

 
    

Kirkestræde 

 
2 - - Stien fra Kirkestræde til Bøllemosevej mangler belysning. Asfalten 

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

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 

Kærstykket 

 
1,5 - 2  

Privat vej 

(vurderes ikke) 

2022
97 



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). Hul i 

asfalt ud for UFC (se billede 7) 

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). Renovering af fortove i Lystrup. 

Lindholmvej 

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

billede 9) 

Snoghøjvej 3 2 -  

Strædet/Søvej/Kærvej     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 1: Indkørsel fra 

Lystrupvej til Damtoften 

Billede 2: Udviskede striber – 2-1 

vej Uvelse Byvej 

Billede 3: Stil fra Kirkestræde til 

Bøllemosevej mangler såvel 

asfalt som lys-. 



 

Billede 4: Skolelodden – gammel 

asfalt – udskiftes i 2023!! 

Billede 5: Indkørsel fra Gørløsevej til Lystrupvej – mod 

Åparken – mangler renovering 

Billede 6: nærbillede med ref 

til billede 5 



 

 Billede 7: Hul i vejbane ud 

for UFC 
Billede 8. Cykelsporet på Lystrupvej mod 

Slangerup mangler en fejemaskine, 

Billede 9: Lindholmvej mangler 

asfalt midten og opfyld i siderne. 


