Hillerød som cykelby
Udredningsrapport

.

Rapporten er udarbejdet af Foreningen Frie Fugle ved Jens Erik Larsen
i samarbejde med Tim Karll fra Hillerød Bys Lokalråd & Fri-hjul.

Indhold
1. Indledning
2. Indfaldsvejene og biltrafikken
3. Mindre biltrafik i centrum og cykelgader
4. Fodgængere og cyklister i centrum herunder diverse passager
5. Forbindelse mellem station og Centrum (Torvet)
6. Radiale cykelforbindelser fra boligområder til centrum og station
7. Genveje og supplerende vejvisning
8. Information til turister og borgere
9. Kampagner og andre initiativer
10.Konklusioner med forslag til politikere og planlæggere m.fl.
11.Bilag & referencer.

Side
02
03
05
07
14
18
23
27
28
30
34

1. Indledning.
Hillerøds beliggenhed i forhold til slottet, slotshaven og slotssøen, gør biladgangen vanskelig og
derved inviterer det til skabelse af fordele for cyklisters adgang. På sigt er det muligt at etablere en
cyklistvenlig by. Der er brug for forskellige værktøjer. Biltrafikken skal skrues lidt ned, kollektiv
trafik må ikke forringes og forholdene for fodgængere ej heller, mens cykeltrafik skal fremmes.
Særlig må der tænkes på at forbinde boligområderne i øst og vest og syd med såvel station som
centrum med indkøb mm. samt pendlere fra by og station til arbejdspladser i vest og syd. Alt
sammen med tanke på sikkerhed, fremkommelighed og attraktivitet, bl.a. gennem kendskab til
og information om mulighederne.
Disse ideer er det blevet muligt at arbejde med via en bevilling på 10.000 kr., som er givet til
Tim Karll, til at udarbejde: ”Hillerød som cykelby (udredning)” Projekt Ref. nr. 18 a. i forbindelse
med overordnet projekt ”Hillerød Bykerne” 2014 - 2015. – ”Fra købstad til mødestad”. Sektion
”FLOW” hvor formålet er: ”Forbindelser – Hvordan præsenterer vi byen fra indfaldspunkterne –
og hvordan guider vi folk ind i byen. I bil, på gåben, på cykel og med tog/bus. Sivegadeudfordring
samt P-afgifter bør medtænkes, herunder bl.a.:
1. Generel by skiltning, der også kan anvendes som branding af Hillerød.
Skiltningen skal både tilgodese tilrejsende i bil og med den kollektive trafik,
samt servicere dem der bruger byen.
2. Opgradering af adgangsvejen fra S-tog stationen.
3. Bedre og flere muligheder for cykelparkering.”

Tim Karll har engageret Jens Erik Larsen, fra ”Foreningen Frie Fugle” som faglig konsulent.
Hillerød Kommune har allerede haft planer om at fredeliggøre bykernen ved at lede så meget
gennemkørende biltrafik som muligt udenom. Det vil komme de mange cyklister i og omkring
bykernen til gode. Mindre biltrafik kan måske gøre det muligt på nogle af byens trafikerede veje at
reservere et areal til cyklisterne.
Vi har udarbejdet denne rapport under hensyntagen til igangværende projekter og med henvisninger
til tidligere udarbejdede trafikplaner, Hillerød Kommunes Cykelpolitik mm. Endvidere har vi
afholdt møder med kommunens relevante forvaltninger undervejs, mindre tilretninger er foretaget i
denne endelige udgave, efter præstationen for politikerne og forvaltningen.
November 2015. Tim Karll og Jens Erik Larsen
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2. Indfaldsvejene og biltrafikken
Det overordnede vejnet omkring Hillerød by er Ring 02/rute 6 (Isterødvej, Overdrevsvej og
Hillerød Motorvejen). Bycentrum nås via Fredensborgvej/Holmegårdsvej fra nord, Københavnsvej
og Roskildevej fra syd samt Herredsvejen fra vest.
På alle øvrige sekundære veje i byen kunne man etablere en sammenhængende 40 km zone.
Alternativt kunne man vælge, at de veje som fører ind til centrum trafiksaneres, så biler ikke kan/må
køre mere end 40 km/t. Det gælder:
Milnersvej
Gennemkørsel bør hæmmes, så der skabes plads til cyklisterne. Dette kan ske ved, at der etableres
40 km zone. Der er i dag et stykke med fælles sti/fortov for cyklister og fodgængere, som giver
anledning til nogen konflikter, bl.a. hvis cyklisterne bliver på fortovet op til Sønder Jernbanevej.

Milnersvej mod nord fra Godthåbsvej.

Milnersvej mod nord fra Banestien.

Trafikplanen angiver på side 26, under Projekt nr. 32 (CYK-4) Milnersvej, anlæg af cykelstier
p.gr.a. åbenlyst behov for cykelstier. Prioritet A. Skønnet pris 4.000.000 kr. Denne anbefaling
kommer helt uden henvisning til de forslag, borgerne i byen har stillet, men som er sorteret fra i
Trafikplanens baggrundsrapport Tabel 1, side 1 og side 10. De nævnte projekter (CYK-9) m.fl. bør
bestem trækkes frem i lyset og realitetsbehandles. Den anførte argumentation er ikke valid, set med
en cyklists øjne. Der er allerede en parallel cykelforbindelser på SØ-siden af Milnersvej. Den skal
dog vejvises og markedsføres. Udgiften hertil vil være langt billigere end de nævnte 4 mio. kr. Se
mere i kap. 7 om genveje.
Helsingørsgade nordlige del fra Bakkegade til Østergade.
Det foreslås at cykelstierne føres igennem og at vejbanen indskrænkes på denne meget farlige
strækning. Vi stiller i øvrigt forslag om at etablere en cykelgade fra Bakkegade til Hostrupsvej, som
en mere gennemgribende løsning. Se mere herom nedenfor –i kap. 3.

Foto 1a. Helsingørsgade mod nord.

Foto 1b. Helsingørsgade mod syd.

Selskovvej
Vejen er indfaldsvej fra Gadevang og adgangsvej til Hillerød Stadion samt virksomheder på
Frydenborgvej, herunder Kontiki skolen. Endvidere forløber cykelruterne 32 og 33 fra Pilevej langs
vejen nordpå. Her er på en delstrækning indført 40 km zone. Syd herfor er der smalle cykelstier
langs vejen, som dog forsvinder nede mod Frederiksværksgade og på Frejasvej. Gennemførte
cykelstier på hele strækningen er ønskværdige og indgår åbenbart også i kommunens planer.
_________________________________________
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Selskovvej og Frejasvej.

Frederiksværksgade

Frederiksværksgade

Her mangler kun cykelsti på mindre strækninger. Forslag herom findes i Via-Trafik’s Trafikplan
2015 - 25. CYK-6 og CYK-7, hhv. Blandt de 17 højest prioriterede projekter (prioritet A) er Nr. 31
CYK-6 Frederiksværksgade mellem Ullerød Brugs og Tulstrupvej. Men også fra Frejasvej til
Slotsbroforpladsen er vigtig. Gennemførte cykelstier på hele strækningen er ønskværdig.
Let gennemførlige Projekter. Nr. 2, TS-7 Frederiksværksgade fra Løngangsgade mod Slotsgade
rundt langs med lille slotssø og Slangerupsgade fra Slotsbroforpladsen til Markedspladsen.
Det anbefales at gennemføre første fase med detaljeret problemafklaring og udarbejdelse af forslag.
Prioritet A. 250.000,- kr. Gennemførte cykelstier på hele strækningen er ønskværdig.
Se også projekt nr. 17 og 18, på side 24. TS-7. Måske bymidteprojektet Se også projekt 2 under Let
Gennemførlige Projekter. Prioritet B. Estimat: 5.000.000,- kr.
Slangerupgade

Slangerupgade nordlige del (begge fotos) er en vigtig forbindelse til Slotsgades butikker og til
Slottet. Ved Markedspladsen kan der være konflikt med trafik til P-plads herunder turistbusser.
R31 forløber på denne del af Slangerupsgade på smalle cykelstier. Krydset med Nordstensvej er
lysreguleret, men ikke behageligt for cyklister. Der mangler cykelsti mellem Herredsvejen og
Trollesvej. Den sydlige del af Slangerupsgade er mere fredelig, især syd for Trollesvej, men her
mangler skilte, dels R31 og L101, samt vejvisning til Rådhuset (den nærmeste rute er via tunnel
sydligst i Slangerupgade).
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3. Mindre biltrafik i centrum og cykelgader
Her foreslås etableres cykelgader eller sivegader, så biler kører på cyklisternes betingelser.
Frederiksgade
På hver sin side af Nordstensvej kunne denne være cykelgade/40 km zone/sivegade. På sydlige del
(foto a) er der nogle meget vage cykelsymboler. Her er vigtig forbindelse til Banestien med adgang
til diverse aktiviteter omkring bibliotek og til stationen. På strækningen ind til gågaden (foto b)
kunne cykling være tilladt. Der er forbindelse her til passagen Murer Tonnys Stræde, men ok at
trække cyklen lige over gågaden.

Foto a. Frederiksgade mod nord.

Foto b. Frederiksgade mod nord.

Foto c. Frederiksgade mod syd.

Cykelgader

Mejlgade i Aarhus

Første version af cykelgade skilt.

Cykelgadeskilt København

København har fået sin første cykelgade. Det er i Vestergade tæt på Rådhuspladsen, hvor
cyklisterne nu har første prioritet og bilerne ikke må køre hurtigere end cykler og ikke må overhale
disse. Ideen kommer fra Holland og her bruges et skilt med en cyklist foran en bil, som skal betyde,
at bilen skal holde sig bag cyklen. I Tyskland findes flere Fahrradstraβen, både i byer og på landet
som led i cykelruter.
Den første cykelgade i Danmark, blev indført i Aarhus i Mejlgade. Her søgte man Vejdirektoratet
om dispensation til at opsætte et skilt a la det hollandske som forsøg, men fik afslag. I stedet lavede
man Mejlgade – og senere Frederiksgade – om til en dobbeltrettet cykelsti ”med al færdsel tilladt”.
Men nu har Vejdirektoratet altså udarbejdet et dansk cykelgadeskilt, som du kan se, når du slingrer
ind på Vestergade i København og senere vil kommunen også indføre det i Jernbanegade.
Cykelgadeforslag:
Helsingørsgade fra Bakkegade, via Østergade og Sdr. Jernbanevej til Hostrupsvej.
Trafikplanen anfører i Baggrundsrapporten side 18, Pkt. AT‐4, om Helsingørsgade‐Østergade, at
”Der er stillet forslag om at ensrette Helsingørgade og eventuelt Langesvej”. Forslaget afvises efter
en længere udredning, og det konkluderes at: Ensretning bør ikke indgå i det videre arbejde, men
strækningen og problemerne behandles også i TS‐4 og i CS‐3.
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Det foreslås i denne rapport derfor at:
Hele strækningen gøres til cykelgade, med den nationale skiltning og regelsæt, 20 km hastigheds
begrænsning. Desuden indføres der ”venstresving forbudt” for motorkøretøjer, der kommer nordfra
i krydset ved Ndr. Jernbanegade - bortset fra bybusser - så man ikke får det gennemkørende flow
blokeret. Færdsel i begge retninger bibeholdes på hele strækningen.
Dette forslag er billigt, enkelt og hurtigt at gennemføre. Hvis man er i tvivl om den samlede
virkning på byens trafik, kan det etableres for en begrænset tidsperiode med evaluering inden det
gøres permanent. Dette forslag er fremsendt til forvaltningen før hovedrapporten gøres færdig, for
at det kan komme med i den løbende sagsbehandling.
Afsætning af skoleelever
Det er generelt et stort problem i byer, at forældre kører deres børn i skole. Dels går børnene glip af
motion, dels skabes endnu mere biltrafik til gene og fare for dem, der faktisk cykler. Marie Mørks
skole er et typisk eksempel. Her gælder det om at få elever og lærere til at benytte tog og busser og
cykler så vidt muligt i stedet for biler, idet aflæsning giver store problemer i morgenmyldretid. Der
er dog reserveret nogle parkeringspladser til kort ophold om morgenen på P-pladsen ved
Teglgårdssøen. Cyklister fra syd kan ledes via Banestien og Petersborgvej direkte ind i skolegården
uden at passere den øverste smalle del af Milnersvej og lyskrydset ved Sdr. Jernbanevej.
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4. Fodgængere og cyklister i centrum herunder diverse passager
Trafikplanen forholder sig praktisk talt ikke til Torvet og gågaderne, men henviser til
”Gågaderegulativet” (se nedenfor) og Bykerne-projekterne. Det nærmeste den kommer sagen er i
Projekt nr. 60, om stiforbindelser mellem Stationen og bymidten. (AT-26) side 29 i
Hovedrapporten. Her står:
Der er ønske om at forbedre/styrke stiforbindelserne mellem stationen og Midtbyen.
Løsningsforslag:
Vurdere de nuværende forbindelser, foretage en prioritering og gennemføre mindre tiltag, der kan
styrke forbindelserne mellem station og midtbyen. Skønnet pris: 200.000,- kr. Prioritet B, fordi
projektet også har relation til bymidteprojektet. (Dvs. ”Flow” = denne udredningsrapport - Kap.5.)
Ovennævnte forbindelse ad nordlig del af Helsingørsgade skal forbindes helt til centrum/Torvet.
Dette kunne ske ved at tillade forsigtig cykling på gågaden Helsingørgade i midten (findes i
Roskilde og Solrød Strand). Desuden skal der være en bedre forbindelse ned til Søstien ved torvet
og fra Posen op til Slangerupgade, da en ny renovering med en rampe til Slotsbroforpladsen
forbyder cykling på sidste del af Søstien, L100, hen mod Slottet.
På gågadedelen af Slotsgade er der i dag cykling tilladt i begge retninger fra kl. 19 til 09. Det
anbefales at dette tidsrum udvides til kl. 19 til 11. Hermed passer sluttidspunktet med tilladelsen for
vareleverancer med bil.
Udkastet til ”Gågaderegulativet” , er nu sendt i høring, men udkastet indeholder ikke de
bestemmelser, som kan læses i Beslutningsreferatet fra Miljø- og Teknikudvalgets møde den 3. juni
2015, vedr. pkt. 7. ”Genoptagelse af revision for regulativ for gågaderne og Torvet 2014”, Sagsnr.:
219-2014-5604.
Her står: ”Udvalget ønsker yderligere tilføjet, at torvehandlen kan følge gågadens åbningstider, og
at det er tilladt at cykle i gågaden i tidsrummet kl. 19-11.”
Vi går ud fra at der er tale om en forglemmelse, men anfører dog at vi som del af vores høringssvar
ønsker at dette tidsrum indføres i klar tekst i det endelige Regulativ.
Vores anbefaling er at lave et dobbeltrettet cykelspor fra starten af gågaden på Helsingørsgade (ved
Buddes hjørne) ned over Torvet til Slotsgade. (De røde pile på kortet nedenfor.). Det foreslås
ligeledes at lave et dobbeltrettet cykelspor fra Kannikegade, ned over Torvet til Søstien. (På denne
del af gågade arealet er der plads og ikke så mange fodgængere). (De grønne pile.) Begge dele
uden tidsbegrænsning, men med vigepligt for cyklisterne, så fodgængerne stadig har fortrinsret.
Måske kan det dobbeltrettede cykelspor fortsætte fra Torvet/ Kannikegade langs den sydlige side af
Sdr. Jernbanevej til Volles Hjørne. (Se de blå pile på kortet nedenfor.)
Vi anbefaler desuden at cykelparkeringen forbedres/udvides i bykernen, herunder torvet og
gågaderne. Der er desuden grund til at vælge cykelstativer der lever op til moderne krav. Mange
typer af ældre dato er for tætte til at give tilstrækkelig plads til den enkelte cykel, især hvis der er
kurve på siderne. Flere ødelægger navmonterede cykellygter og de fleste egner sig ikke til sikring
mod fjernelse med kabel- eller kædelåse. En stang med en ring foroven eller en u-formet bøjle er
langt at fortrække.
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Hjørne.

Kort der viser de ønskede nye cykelspor eller –stier i gågaderne og på Torvet.

Helsingørgade gågade del, foto 1 mod nordøst, foto 2 mod Torvet.

Cykelpassage fra Kannikkegade ned mod Slotsgade på ikke så befærdet gågade og videre ned til Søstien. Samtidig
opnås et link til Helsingørsgade.
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Passagerne mellem gågade og Søstien mm.
Der er i dag 6-7 offentlige passager mellem søen/Søstien og Slotsgade/Helsingørsgade, men kun 2
af dem er skiltet med navne, nemlig Murer Tonnys Stræde og Wesenberglunds Gyde. Det vil kunne
fremme adgangsforhold for fodgængere og cyklister, hvis de alle bliver navngivet – man kunne
udskrive en konkurrence, f.eks. i Hillerød Posten – og skilte dem. Skal det være stræder eller gyder
eller passager? Endvidere skal der foretages en prioritering af hvilke, der er velegnede genveje for
cyklister og hvilke, der kun skal være for fodgængere. Vi har lavet lidt research fra vest mod øst:
A

J.
B1
B

H
C
I.
D1

E
D

F G

A Søstien ved slottet til Slangerupgade
Her er renovering nu afsluttet og der er lavet ramper op for fodgængere og kørestole. Der står
Søstien på skilte, men samtidig at cykling er forbudt. Cykler trækkes her. Der skal derfor laves
alternativ vejvisning for cyklister på L100. Også i dette område mangler der cykelstativer.

.
Ramperne ved Slotsbroforpladsen
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B Posen til Fisketorvet
Her kunne en informationstavle vise, at området kaldes Posen og vise forløb af Søstien og et par
skulpturer mm. Her er der offentligt toilet. Der er i dag lidt blandet skiltning, som trænger til
oprydning. Vi foreslår adskilt forløb for fodgængere og cyklister skiltet nede fra Søstien. NB på
skilte står der Søstien, på kort: Slotssøstien. På P-pladsen ved Fisketorvet er vejvisning med pile på
asfalten lidt diffus – bør strammes op. Nu hvor det er blevet forbudt at cykle på det sidste del af
Søstien ved Rosenhaven, bør cyklister skiltes op til Slotsgade på stien ud for Posen og videre derfra.
B1 Melskens Passage. Port fra Slotsgade gennem nr. 49 med adgang til Markedspladsen.

Fra Søstien kan her vises fodgængere til WC. Gl. skilt modsat ved WC. Cyklister kan benytte den brede grussti.

Ved Slotsgade 34 er der næsten en passage, men der er ikke helt hul igennem, her er en antik butik
og lignende. Man strander her (se foto), men vi mener ikke der er brug for flere passager lige her.

C Passagen ved Slotsgade 28
Denne passage er en direkte forbindelse mellem Slotsgade og Søstien, som bør markeres. Stien er
groet godt til nede mod søen, her kan fældes noget buskads, så man kan cykle der uden at genere
fodgængere. Dette er en tinglyst offentlig forbindelse, men der er ikke rigtig styr på
vedligeholdelsen heraf. Et generelt problem, der skal udredes.
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D Slotsgade 25 til Markedsstræde
Her er en lidt hemmelig passage, som er en nyttig adgang til gågaden, evt. også for cyklister, men
den er lidt kringlet og snæver. Mere cykelparkering nødvendig her. Det ser desværre ud til at den
spærres når Slotsarkader udvider! (Lokalplan 411.)

D1. City Arkaden. Der er en fodgænger passage fra Markedsstræde bag om Dyrecenteret og
Spejdersport. Denne gennemgang er skiltet fra Markedsstræde, men som vist på nedenstående fotos,
ses det ikke tydeligt herfra.
Den er ikke skiltet som gennemgang fra Slotsgade. Det meste af denne passage er overdækket med
glastag, og der er hyggelig udeservering.

.
E Murer-Tonnys Stræde
Dette stræde er en vigtig cykelforbindelse, når den sættes sammen med Frederiksgade. Denne har
status af offentlig vej og kommunen bør vedligeholde belægning (problem med fliser som laver
farlige revner) og skiltning mangler.

F Kaffebar og galleri passagen
Porten inde i gården ned til søen holdes åben i butiks/kaffebar åbningstid, men er vist ellers privat.
Men ikke noget vi vil prioritere at fremme åbning af, da der er nærliggende andre muligheder.
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G Torvet
Er blot taget med fordi her mødes Søstien og byen. Der bør tillades cykling på en bane op over
torvet til starten af Slotsgade og derfra op til Kannikegade.

Søstien passerer den nederste del af Torvet ud for anlægsbroen for ”Den lille færge”.

H Stejl trappe / rampe til Helsingørsgade
Rampen er så stejl at den i praksis er uegnet til både cykler og barnevogne. Så der bør laves en
mindre stejl trappe og rampe. En bøllesti over privat areal bruges i dag af cyklister.
Fra Helsingørsgade er der ingen skiltning.

I Irma passagen til Østergade
En smal jungleagtig passage overfor foregående fører tv. for Irma ud til Østergade og kan være en
genvej til stationen – under research blev vi her omkring 3 gange spurgt om vej til stationen. Et
gammelt skilt inde i Irmagården viser op ad Helsingørgade. (Der henvises fejlagtigt til handikaptoiletter på torvet, - og ikke til handikaptoiletter i P-huset.)
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J Wesenberglund Gyde
Flot udsigt over søen og adgang til Søstien via trappe. Evt. kan det gøres nemmere at trække cykel
(og skubbe barnevogne) op, men vi foreslår prioritet til fodgængere her. Belægningen trænger til
vedligehold. Skiltning mangler i begge ender. Wesenberglund var en ferskvandsbiolog.

Konklusion på passagerne:
Der laves en prioritering mellem hvilke passager, der kun er til fodgængere (A, B1, F, J) og i hvilke
der kan cykles (øvrige). Der udskrives en konkurrence i Hillerød posten om navne til de passager,
der ikke har navne, og de eksisterende navne forklares. Ved at skilte dem med navne, bliver folk
opmærksomme på dem. Der skal desuden skiltes for cyklister så Søstien hænger sammen, klarere
vejvisning over Fisketorvet, adgang fra Søsti til Helsingørsgade og Torvet, - og videre til stationen.
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5. Forbindelse mellem stationen og torvet
Et ”stationsprojekt” som indbefatter at koble spor fra Gribskovbanen sammen med Hundestedbanen
vil medføre en overbygning, hvor man skal krydse sporene. Herved opstår der mulighed for at lave
en ”cykelslange” henover baneterrænet, så man kan cykle mellem Carlsbergvej og Nordre
Jernbanevej. Det vil være supergodt for cykeladgangen fra hele østlige dele af byen til station og
centrum. Hvis dette tager mange år, kan en mindre løsning også gøre det, som fx cykelbroen over
sporene i Viborg (foto).
Vejvisninger der leder cyklister fra Carlsbergvej under jernbanebroen ad Hammersholtvej via
”spiralen”, samt fra Petersborgvej ad Banestien til stationen kan hjælpe indtil da.
Se kortet under Kap. 7, side 25.

Viborg

Hillerød

Forholdene på Hillerød station i dag er ganske forfærdelige, idet der er en udtalt mangel på
information. En informationstavle om cykelruter og adgang til centrum og Slot burde være her.
Banestien (L101) er egentlig en god bilfri forbindelse, men der skal løses noget opdeling på
perronen ved hurtigtoget til Hundested og lidt længere fremme (foto 2) er skiltning ringe, der er
opsat pigtrådshegn som en Berlin mur og der er ulækkert i beplantningen overfor. Man kunne rydde
en meter heraf og lave bredere sti. Den tomme skilteramme kunne fyldes med information om
kulturaksen og Klaverfabrikken. Yderligere kunne man sætte en stor portal meget tættere på selve
stationen, som informerede om adgangen for fodgængere og cyklister til Kulturaksen,
Campingpladsen, VUC, Erhvervsskolerne, Pharmakon, Sportskilen, Frederiksborgcenteret og
Rådhuset.

Starten på Banestien hen forbi
det tidligere posthus.

………..

Det fremgår ikke, hvor cykelstien ender, og hvor
perronen begynder.
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Forbindelse fra station til centrum er via Vibekevej.
Her skal ryddes lidt op i gamle skilte:

Ved passagens udmunding i Søndre Jernbanevej er det problematisk, især i modsatte retning, men
gaden her må gøres til cykelgade/40 km zone/sivegade eller lignende med færre og langsommere
biler. Der skal nemlig også være god cykelpassage videre til Torvet ad Kannikkegade.
Man må p.t. ikke cykle mod ensretningen på Sdr. Jernbanevej fra Volles Hjørne (Bag Haver) mod
Torvet. Vi vil gerne have plads til en dobbeltrettet sti her:

_________________________________________
20151110 Hillerød som Cykelby. Endelig udgave.

Side 15 af 34.

Denne rapports ønske er at skabe et sammenhæng i stinettet i bykernen ved at der etableres en
direkte cykelforbindelse mellem Stationen, Torvet og Søstien, (Rute L100).
Ruten starter på Ndr. Jernbanevej over for stationen på Vibekevej. Den følger Vibekevej mod vest.
Ligeud op ad den allerede kombinerede gang-og cykelsti langs med kirkegården og gennem porten
ud til Sdr. Jernbanevej. Til højre ad Sdr. Jernbanevej, skråt til højre ad Østergade og til venstre ad
Kannikegade. Ind på Torvet langs med bygningerne (nr. 1-9), indtil starten af Slotsgade, derpå til
højre langs med ”Bankbygningen”, (nr. 6) frem til Søstien ved anlægsbroen for ”Den lille færge”.
Ruten, der er ca. 700 meter lang. Den skal være farbar døgnet rundt. Se kortet nedenfor. Ruten er
markeret med røde pile. De blå pile angiver ruten fra torvet mod stationen, idet ”Det lille strøg”
er ensrettet væk fra Torvet.

Realiseringen af denne rute er i princippet gratis, idet den allerede eksisterer, men for at blive
lovlig, skal der naturligvis skiltes anderledes på Torvet end i dag. Generelt gælder det, at skiltningen
af denne forbindelse, selv uden gennemkørsel på torvet, er mangelfuld eller ikke eksisterende.
Ses denne rute i sammenhæng med vores forslag om en Cykelgade på strækningen –
Helsingørsgade, Østergade, Søndre Jernbanevej, - bliver sikkerheden væsentligt højere.
En mulig variant kunne være at indrette en dobbeltrettet cykelsti på ”Det lille strøg”, dvs.
strækningen på Søndre Jernbanevej, fra Kannikkegade til Østergade. Her er en række vigebåse, som
kunne give plads langs husmuren mod syd. Markeret med blå pile på kortet.
Strækningen fra Stationen til Torvet indgår allerede i kommunens stirute 104, Sophienborg ruten.
Denne er dog ikke skiltet endnu, men her er mulighed for at tydeliggøre forløbet.
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Kaos på gågaderne
Vareleverancer til butikker i gågaderne, især Slotsgade er i totalt kaos, idet lastbiler tungere end
tilladt (max. 6 tons) kører ind (foto a) og mange respekterer ikke at varer skal leveres inden kl. 11. I
andre byer fx Viborg kræves det, at store lastbiler holder udenfor gågaden og leverer varerne med
pallevogn – se foto b.
Da praksis viser, at politiet ikke kan håndhæve tidsbegrænsningen for varekørslen, anbefales det at
der etableres ”pullerter” ved indkørslerne fra Kannikegade til Torvet og fra krydset Ndr.Jernbanevej
/ Helsingørsgade ad Helsingørsgade. Pullerterne hæves og sænkes automatisk med de tilladte
åbningstider for leverancer. Den øvrige tilladte automobil-færdsel udstyres enten med koder eller
med fjernbetjeninger. (Dette forslag ligger dog uden for denne rapports fokusområde.)
Der er en udtalt mangel på cykelparkering.

Foto a. Slotsgade

Foto b. Gågade i Viborg.

Foto c. Slotsgade

Generelt for gågadeområdet kunne man gøre som i Roskilde, hvor cykling er tilladt på
adgangsvejene, helt frem til selve gågaden. Desuden er cykling tilladt i begge retninger døgnet
rundt i Algade i Roskilde, men kun tilladt mellem kl. 21 og 09 i Skomagergade, som også er en del
smallere end Algade.

Foto Gågade (Algade) i Roskilde.
Motorkørsel forbudt.
Cykling tilladt. Vare- og patientkørsel samt
invalidevogn tilladt 04-12 (04-09)

Foto Sidegade til Algade i Roskilde.
Cykling tilladt.

Foto 5c.Sidegade til Algade i Roskilde.
HT-bus og Cykling tilladt.
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6. Radiale cykelforbindelser fra boligområder til centrum og station
Overordnede cykelruter
De radiale cykelruter ind til centrum (og modsat ud af byen til udflugter) skal forbedres. Skiltningen
er i dag katastrofalt dårlig vedligeholdt. Overordnet eksisterer de regionale ruter:

Kort over nuværende regionale og lokale cykelruter.

Samme kort med indtegnet nye forslag.

R 31 til Farum
Her er enkelte skønhedsfejl i skiltningen, og det er vigtigt at huske at bevare ruten, når byggeriet af
Favrholm bydelen og supersygehuset går i gang. En ny folder bør udarbejdes.
R 32 til Tisvildeleje
Her er en gennemgang af skiltningen nødvendig, da skiltene ikke har været vedligeholdt siden
amternes tid. De fleste cyklister kører forkert allerede ved slottet, - hvor skiltene mangler helt, eller i hvert fald oppe ad Rendelæggerbakken, hvor ruten sammen med R33 til Gilleleje drejer tv.
ind i parken. Det samme som for R32 gælder for R33 – se fotos.
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Skiltningen i Slotsparken er ikke tydelig eller vedligeholdt.

De regionale ruter foreslås suppleret med flg. nye ruter:
R 34 Hillerød - Helsinge for pendlere
Holmegårdsvej, Ansgarvej, sti til Frydenborgvej, sti langs Frydenborgvej, cykelsti mangler langs
jernbanen, sti fortsætter omkring Kontiki skolen, sti til Gadevang. Herfra foreslås en ændring af
Helsingevej med færre gennemkørende biler, nedsat hastighed og plads til cyklister. Fra Kagerup
kan ruten følge Solbjerggårdsvej til R32.
R 35 Hillerød – Esrum.
Jespervej (sti mangler på en del) videre ad Stenholtsvej til Nødebo, (alternativt via ny planlagt
skolesti gennem skoven (Stenholtsvang) til Nødebo ad Albrechtsvej og Nødebovej). Gennem
Nødebo og så den flotte skovvej, Søvejen op langs Esrum sø til Esrum Kloster og -Møllegård.
Supercykelsti til Allerød
Et sådant forslag er kort nævnt i Trafikplanen. Den anbefaling kan undre, idet der allerede findes 3
forbindelser Hillerød – Allerød, nemlig R31, cykelstier langs Kongevejen (Københavnsvej) og
cykelstier langs Gl. Frederiksborgvej og Funkevej. Det skal bemærkes at fremskrivninger om
supercykelstier i den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS) ikke rækker længere end til
Allerød sydfra. Der er til gengæld brug for en cykelsti parallelt med Overdrevsvejen mellem
Københavnsvej og den ny Favrholm station, (- og meget gerne videre til Roskildevej/Lyngevej)
Denne sti kunne passende blive knyttet til stien på Funkevej / Gl. Frederiksborgvej. Her vil pengene
efter vores mening være bedst givet ud, fordi man samtidig forbinder hele Østbyen i Hillerød med
den ny bydel Favrholm.
I modsætning til Allerød kommune er Hillerød ikke medlem af Supercykelsti Sekretariatet. Derfor
planlægges der p.t. ingen supercykelstier til Hillerød.
De lokale cykelruter
Der findes nogle lokale cykelruter afmærket som:
100 Søstien
101 Banestien (mod Freerslev Hegn)
102 Herredsstien
103 Ullerød ruten (ikke afmærket)
104 Sophienborg ruten (ikke afmærket)
109 Kgs. Vænge-ruten
For alle de afmærkede gælder, at skiltningen ikke er efterset i årevis. Hele skiltesystemet bør ses
efter og forbedres og udføres efter gældende vejregler. Dårlig vedligeholdte skilte er en uheldig og
negativ markedsføring af cykling. De ruter, der ikke er afmærkede, skal afmærkes eller droppes,
ellers er de ikke til nogen nytte. Der bør endvidere være en informationstavle som viser oversigt
over cykelruterne. Placeres fx ved stationen.
Citat fra folder om stirute 100:
”DER ER 14 STIRUTER I HILLERØD KOMMUNE.
_________________________________________
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12 ruter forgrener sig i alle retninger fra Hillerød Station. Hillerød Kommune forbedrer løbende
stiruterne for at fremme cykel- og gangtrafik i byen. Kommentarer modtages gerne.”
Opsætning af skilte bør foretages med bolte, som ikke kan skrues ud af alm. borgere med en
svensknøgle i lommen!
Den væsentligste brug skulle være direkte gode forbindelser mellem boligområder og bycentrum
samt adgang til arbejdspladser og skoler andre steder.

Der mangler følgende radiale forbindelser som ruter i dag:
Rendelæggerbakken. Dette er allerede i dag en fin cykelforbindelse og en egentlig ruteskiltning er
måske ikke nødvendig, men af hensyn til udefra kommende cyklister skiltes fra Fredensborgvej
cyklister mod centrum og slot. Her findes i dag et skilt mod campingpladsen.

.
Jespervej eller Skansevej. Den foreslåede ny regionalrute til Nødebo m.v. ad Jespervej /
Albrechtsvej skal føres helt ind til centrum. Her kan nævnte løsning på Helsingørgade hjælpe. En
lokalrute kunne også laves på Skansevej med sammenhæng til centrum og Kongens vænge.
Endelig er der i Trafikplanen nævnt mulighed for at lave en sti langs banen mellem stationen og
Jesper vej. Vi så på dette og vi har taget et par billeder. Man kan i dag cykle fra Stationen til
Matildeparken og via rampe op til Københavnsvej. Der er asfalt videre, men lukket port til
bankbygningen og så ved Skansevej skal der laves tunnel under – det er nok lidt for dyrt. Desuden
er Jespervej lidt snæver i næste sving og man kommer ned i et hul her, så vi mener at det er bedre at
lave en radial forbindelse via Tamsborgvej (evt sydgående via Hjortholmvej).
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Her er et par tips om hvad der skal til for at rette op på eksisterende ruter og tilføje nye, men
det skal understreges, at det er et projekt i sig selv, som det foreslås at kommunen prioriterer højt.
100 Søstien
1. Ved fremtidig opdatering / lovliggørelse af skiltningen på Gågaderne og Torvet, bør det
tillades at der cykles hele vejen rundt om Slotssøen, også ud for Torvet, på samme måde
som det praktiseres i dag. Dette kan sikres ved at evt. Gågadeskilte anbringes på selve
Torvet, ca. 10 meter fra søbredden.
2. Adgangen til Cykelrute nr. 100, - ud for Helsingørsgade nr. 19 A, bør lettes, både for alm.
fodgængere, personer med barnevogne eller rollator, samt cyklister. Trappen er så stejl at det
er umuligt at gå op og ned med barnevogne etc.
En visuel observation på stedet giver det indtryk at det flade stykke for oven er tilstrækkelig
stort til at lave en lavere hældning, - med anvendelse af de samme materialer + lidt mere
pga. den lidt forøgede længde. – Det kan kræve en aftale med et par private lodsejere.
Skiltningen om ”Gågade” i porten fra vendepladsen ud for Irma, bør flyttes helt frem til selve
Gågaden, - der er pt. en livlig kørsel med personbiler gennem denne port og porten overfor i nr.19.
Der er ingen grund til at man ikke kan cykle lovligt helt frem til Gågaden.
101 Banestien (Freerslev Hegn – Hillerød Station)
Evt. nye boliger på Møllegrunden forbindes hermed. Det er forudset i den nuværende skitse fra M.
Goldschmidt. (Primo maj 2015). Evt. se på en forbindelse til centrum via Klostervej.
102 Herredsstien (Ålholmparken til Hillerød Station)
Ruten har et fint forløb på nordsiden af Herredsvejen, enkelte skilte mangler. Til gengæld er der fin
skiltning til tilstødende veje – noget der ofte glemmes i trafikseparerede boligområder. Der vejvises
med afstandsangivelse mod stationen, men skiltningen er ikke videreført fra krydset med
Slangerupgade. Der mangler skiltning til underførsel til Ullerødbyen og Rønnevangsallé. Tjek
forbindelsen til Ålholmparken og overvej videre skiltning mod Harløse.

103 Ullerødruten (Ullerød – Centrum)
Denne skal vel blot følge Frederiksværksgade til Slotsgade og behøver ikke megen skiltning, men
cykelstier, hvor der mangler. Evt. stikstier fra Møllevej og nye boligområder.
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104 Sophienborgruten (Sophienborg – centrum)
Her vil skiltning incl. sidevejvisninger gennem de mange boligområder være nyttig, idet lokale stier
vil blive kædet sammen og få langt større værdi. Forbindes til centrum via R 32/33 gennem
slotsparken eller via Selskovvej og Hillerødsholmallé. Ruten er ifølge en folder tænkt at følge
Søstien efter Slottet til Posen, men her er nu cykelforbud. Ruten fortsætter fra Torvet ad Sdr.
Jernbanevej og Vibekevej til stationen.
105 Rendelæggerbakken (Tænkt)
Via stier til Frydenborgvej forbindelse til Kontiki skolen og inden da til Johannesskolen. På sigt
skal det være del af regional cykelrute til Helsinge, evt. supercykelsti.
106 Nordbanestien (Prinsens Vænge – Hillerød Station)
På sigt kunne tidligere nævnte forbindelse på østsiden af Hillerød Station langs banen med tunnel
under Skansevej og videre til eksisterende sti føres videre. Der er også forbindelse til
Slotspavillionen (station og boligområde). Evt. forbindelse ud i Stenholtsvang som rekreativ forb.
107 Jespervejruten (på sigt med forbindelse helt fra Nødebo) (Tænkt, men projekt i gang
gennem skoven via Albrechtsvej gennem Stenholtsvang.)
108 Skansevejruten (Texasvej – Torvet) (Tænkt)
109 Kongens Vænge Ruten.
Rampe ønskes ved ATP. Bedre forbindelse til stationen. Skiltene er ødelagte eller væk.
110 Cykelstier langs Københavnsvej (behøver ikke ruteskiltning)
111 Hillerød – Allerød via Hammersholtvej, Funkevej, Gl. Frederiksborgvej. Forbindelsen er
indviet i 2014. Den forbinder Hillerød og Allerød stationerne på bedste vis og korteste rute.
Ringruter.
Rute 100 Søstien er den indre ringrute, men cykling forbi Rosenhaven er nu forbudt, så den bør
omskiltes. Hvis man får en ydre ringrute, vil der være mange turmuligheder ved at kombinere med
radiale ruter. Det kunne være noget som indgik i en kommende kommuneplan i forbindelse med
planlægning af nye boligområder.
Generelt skal flere smutveje for cyklister skiltes og via kampagner informeres ud til borgerne.
Endelig skal der ses på forbindelsen for pendlere fra stationen til industriområder og rådhus.
Her er Banestien et oplagt del-element.
R31 og cykelstier langs Roskildevej (forbinder boliger på Salpetermosevej/Amtsmandsvej med
centrum). Til rekreativt formål kunne de radiale ruter, så knyttes sammen af en ydre ringrute
(nævnt i Trafikplanen som ringstier).
Viborg Kommune har lavet en fin planlægning, hvor nye radiale pendlerruter er suppleret med en
”Viborg Rundt” rute på 26 km. Denne benytter mange allerede eksisterende separate stier, som
herved får en meget større anvendelse.
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7. Genveje og supplerende vejvisning
Mange steder kan cyklister undgå at komme ud på større veje, hvis man kender smutveje, f.eks. for
enden af boligveje. Selv for lokale, kan det dog være svært at overskue og en vejvisning vil kunne
hjælpe. Det er fx rigtig godt at smutveje er markeret langs cykelrute 102 Herredsstien nord for
Herredsvejen. Et andet eksempel er, at man har vist fra Milnersvej mod stationen ad Godthåbsvej,
se foto. Det er dog vigtigt at sådan en vejvisning er kontinuert og at skiltene vedligeholdes.
Endvidere skal belægningen være cykelvenlig og det skal ikke være nogen omvej.

Vejvisning fra Milnersvej ad Godthåbsvej mod station og smutveje mellem S. Kierkegaardsvej og Rørsangervej.

Andre eksempler på genveje og forslag til afmærkning:

Servicevejvisning på Rendelæggerbakken til campingplads. Der burde også vises til centrum og til
slottet for cyklister. Vejvisning til turistbureauet skal udstyres med et cykelsymbol på tavlen, da
biler ikke må køre igennem her.
Forbindelse fra Munkeengen (og evt. ny bebyggelse på Møllebrogrunden) kunne ske via vejvisning
til Herredsstien og så lidt th. og tv. ad Klostervej til Markedspladsen.
Det kunne også overvejes at etablere en egentlig cykel- og gangsti fra Slotshusene gennem
kolonihaveområdet og videre gennem ”fårefolden” på Munkeengen til Herredsstien ved
underkørslen ud til Føtex.
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Banestien med sideveje og –stier.
Banestien er for nylig i en stor opsat artikel i Frederiksborg Amts Avis blevet omtalt som ”Den
hemmelige sti”. Det skyldes nok i høj grad den manglende skiltning, - på stationen, og videre ned til
Kulturaksen ved Biblioteket, som omtalt i starten af Kap. 5.
Kører man fra stationen ned ad stien, kommer man til en vejkrydsning med Petersborgvænget. 
Se kortet nedenfor.
Her er absolut ingen vejledende skiltning, selvom et højresving her, via Petersborgvej fører direkte
ind i skolegården på Marie Mørks Skole og direkte ud til Hammersholtvej. Et højresving her fører
igen direkte ud på den ny cykelstiforbindelse (L111) til Allerød!
Et venstresving fra Banestien ned ad Petersborgvænget fortsætter i den brede asfalterede sti som
ender på Godthåbsvej. (Denne sti indgår desværre ikke i snerydningsprogrammet, på trods af dens
betydning.) Det er netop dèn sti, der er omtalt i starten af Kap. 7, - som vejvises fra ”Milnersvej
mod stationen ad Godthåbsvej”.
Forslag til ny genvej: Det er nærliggende at skabe forbindelse videre fra Godthåbsvej via den
blinde sidevej (nr. 46 – 214); - det kræver blot at man gennembryder volden ind til fodboldbanen og
laver forbindelse til parkeringspladsen ved Frederiksborgcenteret. Markeret med en rød pil på kortet
mærket med ”S”. Denne sti vil aflaste Milnersvej væsentligt!

.
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Fortsætter man ned ad Banestien efter Petersborgvænget kommer der efter ca. 100 meter en lille
asfalteret afkørsel til højre, ned på Petersborgvej. Denne sti er heller ikke skiltet, men er faktisk en
endnu bedre forbindelse til Marie Mørks Skole og Hammersholtvej. (Markeret med ) Især når
man kommer fra Milnersvej. Dette burde være skolestien! – Den løser en stor del af
cyklistproblemet på den øverste del af Milnersvej, - nordgående.

Cykelstien for enden af Petersborgvænget fortsætter ned til Godthåbsvej. Ref.: 
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Den lille asfalterede afkørsel til højre, ned på Petersborgvej. Ref.:  .
Fortsætter man ned ad Banestien, krydser man Milnersvej. Der er absolut ingen skilte på
Milnersvej, som henvender sig til cyklister! Alle skilte er kun relevante for bilister. Det bør
forbedres markant; - specielt i lyset af den igangværende debat om manglende plads til alle typer af
trafikanter på den øverste smalle del af Milnersvej! Der burde desuden være en fodgængerovergang
her, - det er ofte næsten umuligt at passere som fodgænger eller cyklist.

Krydset Milnersvej – Banestien.
Kører man videre ned ad Banestien, passerer man opgangen / opkørslen til Rolighedsvej /
Christianshave. Dette er igen én af de genveje, som ikke er skiltet, og som med en lille indsats
kunne gøres meget mere brugervenlig for både fodgængere og cyklister.
(Markeret med ) Denne genvej egner sig fortrinligt som genvej for cyklister, - og den vil også
kunne aflaste den øverste del af Milnersvej, hvis den skiltes. I særdeleshed for cyklister der kommer
ad Sdr. Jernbanevej og skal til højre ned ad Milnersvej. Genvejen er markeret med  og  i hver
sin ende på kortet.

Genvejen fra Banestien op til Rolighedsvej og videre til Sdr. Jernbanevej.
_________________________________________
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Ved pkt.  på Banestien er der desuden mulighed for at krydse ned fra Rolighedsvej og køre
igennem til Buevej og videre ud på Godthåbsvej. Se foto:

8. Information til turister og borgere
Det er ikke sjovt at ankomme som (cykel)turist til Hillerød Station, hvor der kun er en ulækker
ventesal med et gammelt bykort og ingen overblik over cykelruter eller vejvisning til slottet.

Sammen med VisitNordsjælland, ligger det også ligefor at få lavet et godt og inspirerende cykelkort
for Hillerød, som både lokale og turister kan have glæde af.
Stationen bør være et knudepunkt for cykelruter, og der bør her opsættes en informationstavle med
oversigt over cykelruter og tydelig visning af hvordan man kommer til Slottet og andre vigtige
seværdigheder og service punkter. (Se afsnit 6.)
Flere provinsbyer har introduceret bycykler. Dette kunne i Hillerød være relevant især for turister.
Lokale har egne cykler, og her er det vigtigt, at man kan parkere sin cykel sikkert på Hillerød
Station.
Når besøgende, herunder turister kommer med tog, skal der være bedre information om hvilke
busser, der kører ned mod centrum og til slottet, evt. mindre cirkel busser som f.eks. i København.
Der mangler information, om hvor bussernes holdepladser er. For ældre og gangbesværede er der
langt at gå uden information.
Hillerød kan være en slags ”Gateway” for cykelturisme i Nordsjælland, idet det kun tager 40
minutter at komme hertil fra København med S-tog, hvor cykeltransport er gratis. Frederiksborg
Slot er et must for turister og cykelruter leder direkte derfra ud i Kongernes Nordsjælland.
Hotel Hillerød har allerede mange cykelturister og også udlejning af cykler til dem, der bor på
hotellet. Vi foreslår, at der udarbejdes en overordnet strategiplan for Hillerøds rolle og muligheder
for den fremtidige cykelturisme i Nordsjælland. Der er kun to steder med cykeludlejning i øvrigt
(5 cykler hos Skansecykler og 20 stk. hos Sponz MTB Center på Frydenborgvej 27). På
turistbureauet har man ikke pjecerne med de lokale cykelruter da de ikke er blevet genoptrykt.
Kommunen kan også tegne medlemskab af den nye forening Dansk Cykelturisme. Det koster
10.000 kr. om året. Gribskov Kommune har meldt sig ind.
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Ny chance for cykelturisme i Hillerød: Parforcejagtsystemet på UNESCO ´s verdensarvliste.
Sommerens store nyhed for Hillerød ligger lige i forlængelse af ovennævnte problematik samt
åbner mulighed for virkelig at få gang i cykelturismen. Det har vist sig i tilfældet Stevns Klint, at
der kommer dobbelt så mange turister efter at klinten er kommet på verdensarv listen og Danmark
har trods alt kun 8 sådanne lokaliteter. Det helt specielle ved parforcejagtvejene i denne
sammenhæng er jo at man kun kan komme dertil på cykel, til hest og til fods. Se foto på side 33.
Derfor gælder det for Hillerød om at komme ud af starthullerne:
- start evt. med en konference/workshop, hvor der indhentes erfaringer om udvikling af
lokal/regional cykelturisme
- sæt informationstavle op på stationen
- lav folder og kort med de bedste veje at cykle dertil og information
- lav cykeludlejning og guidede ture og kobl andre attraktioner på.
Der er nedsat et sekretariat på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum ved museums direktør Jette
Baagøe som tovholder.
Vi foreslår at Hillerød byder sig ind som ”Gateway” her og får bragt infrastrukturen for cyklister i
orden hurtigst muligt. Vi hjælper gerne med udformning heraf. Dette er årtiers chance for også at få
udviklet cykelturismen omkring Hillerød i det hele taget med cykelkort og gode skiltede ruter.

9. Kampagner og andre initiativer
En kampagne kunne eksempelvis have fokus på ”køb ind på cykel” og indbefatte uddeling/lån af
cykelanhængere/cykeltasker, som kan bruges som indkøbsvogne, samt etablering af bedre og flere
cykelstativer nær butikker mm. Indkøb kan nemlig sagtens foretages med cykler, når cyklistforhold
bliver bedre, herunder cykelparkering.
Samtidig kan man gennem kampagner påvirke cyklisternes vaner og uvaner. F.eks. er det meget
mere sikkert at køre med de indkøbte varer i kurve der hænger ned langs med baghjulet frem for
tunge poser på styret og kurve der ikke sænker tyngdepunktet på cyklen. De løse kurve kan
yderligere tages med ind i indkøbsvognen; - når de er fulde skal man ikke købe mere på den tur.
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Indkøb og transportvaner i København blev undersøgt og rapporteret i 2012.
(Incentive Partners for Københavns Kommune Juni 2012. Indkøb og transportvaner i København. )
Undersøgelserne har vist, at cyklister bruger færre penge pr. besøg, men til gengæld kommer
oftere; - og at cyklister samlet set lægger lige så mange penge som kunder, der kommer i bil.
Dette peger i retning af, at det er relevant for kommuner og forretningsdrivende at sikre bl.a. gode
adgangs- og parkeringsforhold for alle målgrupper. Cyklister parkerede i gennemsnit under 10 m fra
butikken mens bilister i gennemsnit parkerede næsten 60 meter fra butikken.
Rapporten indikerer også, at det specielt er investeringer i cykelinfrastrukturen, der kan skabe mere
vækst i cykeltrafikken.
Endvidere bygges videre på de udmærkede kampagner, som Cyklistforbundet står bag i form af
”Cykler til arbejde” og ”Alle børn cykler”. Med den stigende andel af ældre aktive borgere over den
erhvervsaktive alder, bør der nok udformes ny målrettede kampagner for denne aldersgruppe.
Eksempel: Cykelgruppen ”Fri-hjul”. Her er deltagerne typisk mellem 65 og 85 år, ligeligt fordelt
mellem mænd og kvinder. Alligevel kører de ugentlig ture på ca. 20 km året rundt.
Ved ny skiltning og udformning af smutveje, som beskrevet i kap. 7, er det meget vigtigt med
oplysningskampagner, da alle trafikanter er vanemennesker – der skal noget til at ændre på rutevalg.
Snerydning på cykelstier og på cykelspor.
Snerydningen for cyklister er faktisk blevet forbedret de sidste to år. Det er dog
bemærkelsesværdigt, at der i stigende omfang opstilles chikaner eller ”Gadejuveler”, som skal
bremse bilernes hastighed, som f.eks. på Godthåbsvej mellem Milnersvej og Frederiksgade.
Opstillingen tillader cyklister at køre ”indenom”, - altså langs med kantstenen. Dette ændrer sig
desværre markant, når der falder sne. Det kendte snerydningsmateriel kan ikke komme inden om
chikanerne, - men skubber uheldigvis is og sne ind på cyklist-sporet, som ikke bliver ryddet. Der er
et udtalt behov for at finde en teknisk løsning, så den fri passage bibeholdes, når der er faldet sne.
Ud over snerydning kan den generelle vedligeholdelse forbedres, idet der ofte ligger glasskår på
stier og veje i lange perioder.

Arkivfoto: ”Frihjul” på Godthåbsvej, - på vej til Allerød og retur d. 6. feb. 2015.
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10. Konklusioner med forslag til politikere og planlæggere mfl.
Det er vigtigt at tænke på brugerens behov og ønsker, når man planlægger infrastruktur. I dette
tilfælde gælder det cyklisternes muligheder. Nogle bor i Hillerød og skal på arbejde i Hillerød,
andre skal ud af Hillerød, en del skal til stationen og videre med tog. Andre kommer til stationen og
skal cykle til deres arbejdsplads. Skolebørn skal kunne cykle til skolerne, og det skal være attraktivt
at cykle ind til centrum til indkøb, biograf, caféer mv.
Alt i alt må man gennemtænke de forskellige turmål cyklister har og finde den bedste rute fra A til
B. Først når det er på plads, får man flere til at cykle.
Vi har koncentreret os om cykling i selve byen, men har dog også nævnt ruter ud og ind af byen.
Det er i dag meget uheldigt, at de skiltede cykelruter ikke vedligeholdes. Dette er en meget konkret
opgave og ikke særlig budget tung, så vi foreslår det som en af de første prioriteter.
En skilteplan kunne fremme denne aktivitet, f.eks. baseret på denne rapport og dens ”Samlede
vurderingsskema” nedenfor.
Dernæst er det vigtigt at få selve centrum til at fungere med fredeliggjorte veje, hvor bilerne
underordnes cykeltrafikken på visse udvalgte gader. Vi har allerede sendt forslag om cykelgade på
Østergade og del af Søndre Jernbanegade til forvaltning og politikere.
Med lidt fantasi og uden de store investeringer, kan man ligeledes skabe bedre adgang for
cykeltrafikken på Helsingørsgade og over Torvet med forbindelse til Søstien og forbindelse til
Stationen.
Ligeledes er der meget at hente ved at benytte eksisterende smutveje ved at forbedre disse, vejvise
dem og lave oplysningskampagner herom. Se kapitel 7, hvor vi giver eksempler, men vi foreslår at
der laves et særskilt research projekt herom som udgangspunkt. Hillerød Bys Lokalråd deltager
meget gerne i denne proces.
Blandt de snedige smutveje hører også passagerne mellem søen og gågaden mm, selv om de fleste
af dem primært er til fodgængere. Der laves en prioritering mellem hvilke passager, der er til
fodgængere (A, B1, F, J) kun og hvilke der kan cykles (øvrige). Der udskrives en konkurrence i
Hillerød posten om navne til de passager, der ikke har navne, og de eksisterende navne forklares.
Ved at skilte dem med navne, bliver folk opmærksomme på dem. Der skal desuden skiltes for
cyklister, så Søstien hænger sammen, klarere vejvisning over Fisketorvet, adgang fra Søsti til
Helsingørsgade og videre til stationen.
På indfaldsvejene mangler flere steder cykelstier, som det også fremgår af Trafikplanen. Vi kan kun
støtte Trafikplanens anbefalinger på dette område. Det er vigtigt at der laves en prioritering og der
vedtages en investeringsplan for disse løsninger, da cyklister som regel vælger den direkte vej.
Verdensarven: Som nævnt i kap 8 er det netop vedtagne en gave til Hillerød, så nu gælder det om at
få lavet cykelkort, brochurer, skiltet en verdensarv cykelrute, sådan at Hillerød bliver Gateway til
Parforce jagtvejene og derved får cykelturismen til andre attraktioner med i købet.
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Vi har prøvet at forbedre overskueligheden gennem det ”Samlede vurderingsskema”
nedenfor. Her betyder tallene i ”Økonomi vurdering” følgende:
1 : < 15.000,- kr
2 : 15.000,- kr - 50.000,- kr.
3 : 50.000,- kr - 200.000,- kr.
4 : > 200.000,- kr
Tallene i ” Vores prioritering” betyder følgende:
1 : Straks eller indenfor ét år.
2 : Inden for 1 til 2 år.
3 : Inden for 1 til 3 år.
I denne sammenhæng er det værd at erindre at Hillerød Kommune arbejder for at reducere antallet
af personskader med 50% over en periode fra 2010 til 2020. Hvor antallet af personskader i 2010 lå
på 24, skal det reduceres til 12 personskader inden 2020. På baggrund af Trafiksikkerhedsplanen fra
2013, er der tillige udarbejdet en rapport over de mest uheldsbelastede steder (sortpletudpegning). I
trafiksikkerhedsplanen i Hillerød Kommune er der foretaget en prioritering, som vægter de
projekter, hvor der er flest tilskadekomne og dermed omkostningstunge både samfundsmæssig og
for Hillerød Kommune. I gennemsnit koster én tilskadekommen i trafikken det offentlige 600.000
kr., hvor kommuner i gennemsnit betaler 66%, staten 32% og regionen 2 % pr. tilskadekommen.
Udgifterne dækker sygehusbehandling, genoptræning, overførselsindkomst m.m.
Det fremgår klart, at der ikke skal reduceres med mange uheld for at finansiere de fremsatte forslag,
- samt nedsætte de menneskelige lidelser og andre negative følger.
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Samlet vurderingsskema (Problemsituation der løses med rapportens forslag):
Rød = Alvorligt problem for cyklister, der reduceres væsentligt / fjernes.
Gul = Begrænset problem for cyklister, der reduceres væsentligt / fjernes.
Grøn = P.t. intet problem for cyklister, status quo bevares.
Sted / Emne / Bemærkninger

Trafiksikkerhed

Kap. 3.Cykelgadeforslag: Helsingørsgade
.
fra Bakkegade, via Østergade og Sdr.
Jernbanevej til Hostrupsvej. Side 5 & 6.
Dobbeltrettet cykelspor på gågadedelen
.
af Helsingørsgade ned over Torvet til
Slotsgade. Side 7 & 8.
Passagerne mellem gågade og Søstien mm
.
Pkt. B: Posen til Fisketorvet. Skiltning af
L100 (Søstien) som nødvendigvis skal
omlægges. Side 10.
Pkt. B1: Port fra Slotsgade gennem nr. 49
.
til Markedspladsen. Skiltning. Side 10.
Pkt. C: Passagen ved Slotsgade 28 fra
.
Slotsgade til Søstien. Skiltning og vedligehold. Belægning og beskæring. Side 10.
Til fods.
Pkt. D1: City Arkaden. Fodgænger
passage fra Markedsstræde og Spejder.
sport til Slotsgade. Skiltning. Side 11.
Pkt. E: Murer Tonnys Stræde.
.
Skiltning. Side 11.
Til fods.
Pkt. H: Stejl trappe / rampe til Helsingørsgade. Skiltning og ombygning. Side 12.
.
Pkt. I: Irma passagen til Østergade.
.
Skiltning. Side 12 & 13..
Pkt. J: Wesenberglunds Gyde. Adgang til Til fods.
Søstien via trappe fra Helsingørsgade.
.
Skiltning og vedligehold af belægning.
Side 13.
Forbindelse fra station til centrum
.
(Torvet) via Vibekevej og Kannikegade.
Skiltning mm. Side 15 & 16.
(Skal ses sammen med Cykelgadeforslag
Kap.3 s. 5 & 6 og cykelsti Kap. 4 s. 7 og 8.)
Kap. 6. Overordnede cykelruter. R 31,
.
R 32 og R33. Skiltningen til de radiale
cykelruter ind og ud til centrum skal
forbedres. Skilteplan. Side 18.
De lokale cykelruter, L 100 til L109, Citat
.
fra folder om stirute 100: ”12 ruter forgrener
sig i alle retninger fra Hillerød Station”,
men ikke én af dem er skiltet ved Stationen.
Skilteplan og vedligehold. Side 19 og 21.
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Fremkommelighed

Attraktivitet /
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Sted / Emne / Bemærkninger

Trafiksikkerhed

Fremkommelighed

Attraktivitet /
Kendt

Økonomi Vores
vurdeprioriring
tering

Banestien med sideveje og –stier.
.
.
.
”Den hemmelige sti”. Betegnelsen skyldes
nok i høj grad den manglende skiltning. Via
1
Petersborgvænget kan man komme til Marie
Mørks Skole og direkte ud til Hammersholtvej, og aflaste Milnersvej. Side 24, 25 & 26.
Banestien med sideveje og –stier.
.
.
.
Forslag til ny sti / genvej : Via Peters2
borgvænget og Godthåbsvej over
forboldbanen til Sportskilen. Side 24 & 25.
Banestien med sideveje og –stier.
.
.
.
Rolighedsvej / Christianshave og evt.
2
Buevej kan også aflaste Milnersvejs øverste
del. Side 26 & 27.
Snerydning på cykelstier og på cykelspor.
.
.
.
Snerydningen inden om chikaner eller
”Gadejuveler” kan p.t. ikke ske med kendt
??
snerydningsmateriel. Dette problem skal
løses så cyklist-sporet også bliver ryddet.
Side 29.
Cykelstierne langs med de større indfaldsveje er ikke taget med her, men fremgår til dels af
trafikplanen.

1

2

2

1

Cykelruter til parforcejagtsystemerne ligger på tegnebrættet. Cykelgruppen Fri-hjul kommer der tit.

.
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11. Referencer
Det er væsentligt at nævne de igangværende planer og projekter, som sker samtidig med denne
rapports tilblivelse. Fra Trafikplan for Hillerød By 2015 – 25 skal især nævnes ”Fokusområdet”;
”Styrket bymidte” der indeholder flg.:
Et specielt udpluk af projekter fra de forskellige temaer, der omfatter følgende:
Projekt nr. 7, 35 og 45 – om Østergade ‐ Helsingørsgade
Projekt nr. 10 om vejvisning uden om bymidten
Projekt nr. 2 og 17 om vejen ned langs Lille Slotssø og Slangerupgade ved Markedspladsen
Projekt nr. 19 om Mørk Skole krydset
Projekt nr. 20 og 36 om Ndr. Jernbanevej
Projekt nr. 55, tilgængelighedsplan
Projekt nr, 57, parkeringsstrategi
Projekt nr. 60 om stiforbindelser ml station og bymidten
(Omlægning af gågaden indgår ikke)
Fra Udkast til Regulativ for gågaderne og Torvet, Hillerød Kommune 2014, skal nævnes:
Kapitel 2 , Færdsel i gågaderne. Der står ikke meget om cykler, kun under:
Anden kørsel.
• Det er tilladt at af- og påsætte gangbesværede, som skal til konsultation hos læge m.m.
• Det er tilladt at cykle i begge retninger alle dage i ”de skiltede tidsrum”.
• Du må ikke køre knallert i gågadezonen.
Ved behandlingen i MTU d. 4 juni blev det åbenbart tilføjet at
”de skiltede tidsrum” for cyklister er fra kl. 19 til 11.
Fra Hillerøds Cykelpolitik 2008, skal flg. nævnes:
Vi skal cykle − flere og mere − i Hillerød Kommune. Og det gælder både børn, der selv skal cykle
til skole, og voksne i forbindelse med arbejde, indkøb og fritidsaktiviteter.
Cykelpolitikken består af to dele.
Første del består af status for cyklisterne i Hillerød Kommune og mål, visioner og midler.
Anden del er et handlingskatalog med konkrete forslag inden for sundhed, infrastruktur og
trafiksikkerhed. (Denne anden del er dog her i 2015 endnu ikke udarbejdet!)
I politikken står der bl.a.:
Ud over at skabe et sammenhæng i stinettet vil følgende tiltag i infrastrukturen bidrage til at
forbedre cyklisternes vilkår:
• Fredeliggørelse af bykernen
• Adskillelse af bløde trafikanter fra biler på trafikveje
• Sikring af sti- og andre krydsninger med cyklister
• Vedligeholdelse af cyklisternes arealer
• Forbedring af cykelparkeringsmuligheder
• Fremkommelighed
- og
Udover at forbedre den fysiske infrastruktur er midlerne til at få flere til at cykle:
• Oplysnings- og kampagnevirksomhed
• Fremme af muligheden for at kombinere cykel og tog
• Særlige initiativer over for skolerne
• Mobility management
Jens Erik Larsen
Foreningen Frie Fugle
www.friefugle.dk
21 25 39 85.
JE@Friefugle.dk

Tim Karll
Hillerød Bys Lokalråd
http://www.hillerodbyslokalraad.dk
48 24 86 60
tim.karll@hotmail.com
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