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Onsdag d. 9. juni afholdt Udvalget for Klima og Miljø et temamøde omkring fremtidig tra-

fikafvikling på Højen, med deltagelse fra administrationen. 

Det er drøftet at følge den nuværende indstilling der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen 

24. februar 2021, med nedenstående tilføjelser, der er kommet på baggrund af borgmøde 

d. 26. maj 2021.  

Baseret på temadrøftelsen indstilles et nyt dagsordenspunkt for Kommunalbestyrelsen, til 

beslutning om de mulige ændringer fra godkendte indstilling. 

 Højen som en cykelgade 
Højen skal opføres som en cykelgade. Cykelgaden vil blive udført med nogle hastigheds-

dæmpende foranstaltninger der hjælper til at øge sikkerheden for de bløde trafikanter: 

➢ Fire hævede flader i kryds med sideveje med gennemførte fortove 

➢ Et bump 

➢ Høje kantsten, som forhindrer bilkørsel på fortovet 

➢ Smalle kørespor og et brostensfelt midt på vejen 

➢ Rød belægning, som skærper bilisternes opmærksomhed 

➢ Skiltning og afmærkning på asfalten, der tydeliggør cykelgaden 

Disse tiltag skal hjælpe med at sikre en lav fart, ligeledes med at bilisternes bliver nødt til 

at færdes på cyklisternes præmisser. 

1.1 Sidevejene Hegnet, Godthaabsvej og Vænget 

Det blev drøftet at følge den godkendte indstilling om ikke at afspærre sidevejene, da der 

etableres hævede flader i hvert kryds. Trafikanalyserne udført i forbindelse med Holbæk 

Have, har ikke taget højde for etableringen af hverken cykelgade eller hævede flader. Dette 

skyldes at projektet omkring Højen ikke var påbegyndt på daværende tidspunkt. Det for-

ventes derfor at der vil være en lavere trafik end antaget i trafikanalyserne. 

Afspærringerne der lige nu er opsat i forbindelse med forsøgsordningen, forbliver indtil 

etableringen af cykelgaden er gennemført. Dette er godkendt af Midt- og Vestsjællands 

Politi. 

Under efterevalueringen af cykelgaden, bliver der lavet en ny vurdering om evt. behov for 

at afspærre sidevejene. 

 Drøftede ændringer 

2.1 Gennemkørsel forbudt 

Det er drøftet at kigge på muligheden for at forbyde gennemkørende trafik på Højen. På 

den måde sikres der så lav trafik på cykelgaden som muligt, uden at afspærre sidevejene. 
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Dette sikres med opsætning af forbudstavler for biler og motorcykler, dog med undtagelsen 

af at dette kun gælder gennemkørsel. 

2.2 Grønne tiltag langs cykelgaden 

På borgermødet blev der givet udtryk for et ønske om at der indarbejdes nogle grønne 

tiltag langs cykelgaden. Ved etableringen af cykelgaden, vil der blive set på muligheden 

for at implementere nogle træer langs cykelgaden. 

2.3 Parkering 

Det ses på mulighed for at etablere en parkeringsplads til ca. 10 biler, på det grønne areal 

ved naturkirkegården (på hjørnet af Højen og Vænget). Der er mulighed for dette indenfor 

det afsatte budget. 

2.4 Kampagner 

Inden cykelgaden står færdig, vil der blive udarbejdet nogle kampagner, både i samarbejde 

med skoler og andre uddannelsesinstitutioner, men også som nyhedsbreve og sociale me-

dier, der informerer trafikanter omkring hvordan man færdes på cykelgaden. På denne 

måde sikres det, at både bilister og skolebørn ved hvordan cykelgaden kommer til at fun-

gere.  

Efter cykelgadens etablering vil der være en indvielse af gaden, hvor skolebørn inviteres 

til at være nogle af de første til at teste cykelgaden.  

2.5 Sidevejen Diget 

Diget vil ikke blive påvirket af de trafikdæmpende foranstaltninger langs cykelgaden på 

Højen. Det er derfor drøftet at der bør etableres trafikdæmpende foranstaltninger separat 

på Diget.”Kørsel i begge retninger forbudt (beboerkørsel undtaget)”, har været opsat på 

Diget i flere år. Dog melder mange beboere på Diget, at dette ikke bliver overholdt af 

bilister, der anvender Diget som en smutvej fra Roskildevej til Borgmester N. E. Hansens-

vej. 

Udvalget for Klima og Miljø ønsker at give beboerne på Diget muligheden for at komme 

med deres ønsker til, hvilken løsning de mener vil være den bedste på Diget. 

Der er 2 muligheder for at begrænse hastigheden og mængden af trafik på Diget. Den ene 

løsning kan være at spærre vejen for biler. Den anden mulighed er at etablere hastigheds-

dæmpende foranstaltninger langs Diget. 

Derfor vil administrationen adspørge beboerne på Diget, inden der vælges en endelig be-

slutning om Diget. 

Hvis ønsket bliver at afspærre vejen, ville dette ske efter reglerne i kapitel 11 i lov om 

offentlige veje. Efter disse regler, vil der tidligst kunne træffes endelig beslutning om ned-

klassificering af vejen 4 år efter (se mere herom i afsnit 4). 

Hvis ønsket bliver IKKE at afspærre vejen, men etablere hastighedsdæmpende foranstalt-

ninger, ville dette ske i dialog med beboerne. 

 Efterevaluering 
Efter cykelgaden er etableret, skal der foretages en efterevaluering, der skal sikre at cy-

kelgaden holder trafikmængden nede, samt sikre optimale forhold for cyklister på gaden. 

Efter 6-12 måneder udarbejdes efterevalueringen i samarbejde en ekstern trafiksikker-

hedsrevisor, på baggrund af den opsatte trafiktælling.  



 

 

 

 

 

 

 

VBAF-Trafik, Boliger og Risiko  

Side 3 af 3 

3.1 Trafiktællinger 

Trafiktælling opsættes inden cykelgaden åbnes, og dertil forbliver aktiv indtil efterevalue-

ringen er udført. Dertil skal der foretages ny trafiktælling når bebyggelsen af Holbæk Have 

er færdig. 

3.2 Vurdering om yderligere tiltag 

Administrationen, administrationens rådgivere, og den eksterne trafiksikkerhedsrevisor vil 

gå i dialog om hvorvidt der skal arbejdes videre med yderligere tiltag. 

3.3 Nyttig viden for fremtiden 

Da der ikke har været udført en cykelgade på denne måde før i Holbæk Kommune, med 

bump og hævede flader, kan efterevalueringen give meget nyttig viden forud for etable-

ringen af andre cykelgader i Holbæk Kommune. Erfaringerne vil desuden være relevante 

på landsplan. 

 Nedklassificering af offentlig vej til privat fællesvej 
Dette afsnit redegør dels for vejlovens regler om nedklassificering af offentlige veje til 

private fællesveje og dels for kommunalbestyrelsen beslutning om effektuering af dette. 

4.1 Ændring fra offentlig kommunal vej til privat fællesvej 

Når en vej overgår fra offentlig til privat fællesvej, vil det være matrikelejerne der anvender 

vejen, der skal stå for den fremtidige vedligeholdelse af vejen. Vejen overdrages fra kom-

munen til de nye ejere efter en tilstandsrapport, der beskriver hvad der skal udbedres 

således af vejen overdrages i en ordentlig og acceptabel stand. 

4.2 Lov om offentlige veje m.v. - §15 

”Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke 

bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. §124, og 

hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal 

træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i 

økonomiske forhold.” 

Lovens §124 kræver, at kommunen ved en nedlæggelse af en kommunevej skal tage stil-

ling til status for det areal, som vejen ligger på.  

4.3 Tidligere beslutning om nedklassificering 

Kommunalbestyrelsen har på en lignende sag afgjort at en vej skulle nedklassificeres som 

følge af en afspærring.  

Afspærringen er i denne konkrete sag sket efter beboernes ønske, men dette forhold er 

ikke berørt i beslutningen. Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedklassificere vejen, 

fordi den ikke længere indgår i det almindelige vejnet, men derimod kun anvendes af be-

boerne og deres besøgende. 

4.4 Overordnet proces ved nedklassificering 

➢ Politisk beslutning om at iværksætte proces om nedklassificering 

➢ Offentliggørelse af beslutning – karenstiden på 4 år starter her 

➢ Partshøring af beboere på Diget i forbindelse med nedklassificering af vejen 

➢ Diget afspærres sideløbende eller straks efter med etableringen af cykelgaden 

➢ Efter tidsligst 3,5 år, skal der foreligge en tilstandsrapport af vejen 

➢ Efter karenstiden vil kommunalbestyrelsen blive forelagt den endelige afgørelse for, 

om vejen skal nedklassificeres, herunder nødvendige reparationer iht. tilstandsrap-

porten 


