
NR Afsender Spørgsmål/bemærkning Svar 

    

1 Berit Haut .. sagen er sendt i høring, uden at Fredensborg Kommune 
har rettet direkte henvendelse til de implicerede borgere, 
og således gjort dem opmærksom på, at de har mulighed 
for og ret til at komme med høringssvar. 
 

Projektet Trafiksanering af Mariehøj er ikke en afgørelse, men en faktisk forvaltningsvirksomhed for 
kommunen. Derfor er borgere og foreninger principielt ikke en part i projektet 
En afgørelse er en beslutning, hvor kommunen i forhold til den enkelte borger fastsætter, hvad der 
gælder eller skal gælde for borgeren om et konkret spørgsmål. Faktisk forvaltningsvirksomhed er de 
beslutninger, der ikke er retlig bindende for den enkelte borger. Det er blandt andet planlægning og 
den faktiske gennemførelse af kommunens opgaver over for en eller flere borgere.  
 
Kommunen har af hensyn til den gode dialog i det her vejprojekt ønsket bemærkninger fra 
beboerforeningen, skolerne og institutionerne til at bidrage med udpegning af udfordringer og mulige 
løsningsforslag.  
 
 
Her valgte kommunen kun at gå i dialog med bestyrelsen for beboerforeningen Niverød IV, skolerne 
og institutionerne på Mariehøj for optimere/reducere tids – og ressourceforbruget.   
 

2   Om natten kører der tung trafik på stamvejen Mariehøj, 
f.eks. lastbiler fra "Hørkram" m.v. der leverer varer til 
skolerne, og de kører med ekstrem høj fart. 
 

Fredensborg Kommune har undersøgt de trafikale forhold på Mariehøj. Vi har kigget nærmere på en 
trafiktælling, som blev foretaget i 2018, der var placeret på Mariehøj ud for nr. 229/230. I 
tælleperioden på 10 dage, har der gennemsnitligt været 8 lastbiler løbet af én dag. Tællingen viser 
også, at der har været 2 lastbiler i tidsrummet 18.00 – 07.00 i tælleperioden.  
 
Den anbefalede hastighed på 30 km/t og supplering med bump tvinger trafikanterne ned i hastighed, 
herunder også den tunge trafik. Foranstaltningernes indbyrdes afstand sikrer, at trafikanterne ikke 
kører hurtigere end tiltænkt på strækningen. Det er kommunens vurdering, at hastigheden vil blive 
markant reduceret.  
 

3  Selve kørebanen - stamvejen Mariehøj - er i dag udlagt med 
asfalterede 7,40 m.  
Fredensborg Kommune agter at indskrænke kørebanen til 
5,60 m og dermed forbeholde 90 centimeter i hver side af 
kørebanen til de lette trafikanter, d.v.s. fodgængere, 
cyklister og knallerter. Samt etablere fire bump for at sikre 
en hastighed på 40 m/t gennem strækningen. 
 
At lade fodgængere, cyklister og knallerter skulle deles om 
90 cm asfalteret vej, bør ikke realiseres. Det er slet ikke 
trafiksikkert for de lette trafikanter. Og endnu mindre med 
en indskrænkning af kørebanen til 5,60 meter. Faren for 
sammenstød, når biler skal passere hinanden og påkørsel af 
lette trafikanter vil øges markant. 

Der etableres en anbefalet hastighed på 30 km/t på Mariehøj. Retningslinjerne for bredde af 
vognbaner, hvor hastigheden er 30 – 40 km/t) er på 2,75 mi. En bredere vognbane end den vejledende 
vil indbyde trafikanterne til at køre hurtigere end det anbefalede. En visuel indsnævring af vognbanen 
til 2,75 m, ved at etablere en kantbane på 0,9 m vil derimod indbyde bilisterne til at overholde den 
anbefalede hastighed.  
 
Det afsatte budget giver mulighed for mindre tiltag med fx bump, afmærkning og skilte på 
eksisterende anlæg.  
 

4   I Byplanvedtægt nr. 4, som er gældende for stamvejen 
Mariehøj står:  
"§3. VEJFORHOLD  
Der udlægges areal til følgende veje og stier med retning og 
beliggenhed som vist på kortbilagene: *)  
a. Stamvejen A-B i en bredde af ..................... 17 m **)"  
"**) Stamvejen A-B kan indgå i vej betjeningen af en 
fremtidig bebyggelse (herunder skole) nord for 
vedtægtsområdet."  
Der er således udlagt 17 meter bred vej til at indgå i 
betjening af bebyggelse (herunder skole), hvor Nivå skole 

I Byplanvedtægt 4 er der jf. §3 udlagt areal til veje og stier, som også er vist på kortbilagene. 
Hovedstierne der er udlagt i Byplansvedtægt 4 er angivet i § 3 stk. b, hvor de øvrige stier udlægges i 
overensstemmelse med kortbilag 2.  
 
På hverken kortbilagene eller i teksten for Byplanvedtægten er der angivet en sti langs stamvejen.  
 
Udlægsbredden i byplanvedtægten er nødvendigvis ikke lig med den aktuelle vejbredde, hvilket også 
er tilfældet her på Mariehøj.  
 



Nord ligger. Der bør derfor anlægges fortov og cykelsti 
separat, udover kørebanens 7,40 meter. 
 

5   Alternativt kan indkørsel fra Kongevejen etableres lige ud 
for Nivå Skole Nord. 
 

Trafiksikkerhedsmæssigt vil etablering af en ny overkørsel til Kongevejen være mindre trafiksikkert. 
Den høje trafikintensitet og hastighed kan give anledning til uheld.  

6  Kommunen agter at flytte eleverne fra Nivå Skole Syd (de 
små klassetrin, som oftest køres i skole) sammen med 
eleverne på Nivå Skole Nord på dennes adresse igennem en 
årrække, mens byggeri pågår i Nivå Bymidte. Dette vil 
kraftigt forøge trafikken på stamvejen Mariehøj i en 
årrække, som i forvejen er belastet af trafikken på samme 
tidspunkter til Per Gyrum Skolen's 2 matrikler med ca. 300 
elever.  
Det er min opfattelse, at den ekstra trafikbelastning, der vil 
opstå ved sammenlægning af Nivå Skole Syd med Nivå Skole 
Nord, ikke kan håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt med 
Forvaltningens forslag, der er sendt i høring. 
 

Eleverne bliver flyttet fra Nivå Skole Syd i en midlertidige periode på ca. 3 år. Det er korrekt, at der i 
morgenmyldretiden vil være en øget trafikbelastning. Den generelle hastighedsnedsættelse på 
Mariehøj og etablering af fartdæmperne vil sikre en trafikafvikling med lav hastighed. Det er derfor 
kommunens vurdering, at trafikken vil kunne håndteres forsvarligt.  
 
I perioden, hvor den nye skole i Nivå Bymidte bliver anlagt, vil trafikmængden stige primært om 
morgenen og eftermiddagen. Sammen med skolen vil vi arbejde for at reducere morgenmyldretiden 
ved at promovere de grønne transportmidler til/fra skolen.   
 
 
  

7  Af tidligere aktindsigt, har jeg læst, at Kommunen påtænker 
at lukke for kørsel gennem Circle K, således at AL trafik til 
såvel de 2 Per Gyrum skoler (Niverødgården 2 og Mariehøj 
483) samt Nivå Skole Nord skal foretages via Nivåvej.  
Hvis man henviser al trafik til stamvejen Mariehøj via 
Nivåvej, vil den megen trafik, specielt samtidigt i morgen-
myldretiden, efter min mening, danne flaskehals for den 
øvrige morgentrafik på Nivåvej, hvorfor jeg ikke kan bakke 
op om at lukke ved Cirkle K. 
 

Lukning af overkørslen er ikke afklaret endnu, og den indgår derfor ikke i projektet på nuværende 
tidspunkt. Bemærkningen er taget til efterretning.  
  

8  Der bør indføres forbud mod parkering på hele stamvejen 
Mariehøj - i begge vejsider, idet det både forringer udsynet 
og begrænser bilisternes fremkommelighed væsentligt. 

Mariehøj er en mindre lokalvej, hvor fremkommeligheden nedprioriteres fremfor trafiksikkerhed. 
Kommunen etablerer normalt kun parkeringsforbud på veje af samme karakter, som Mariehøj, 
såfremt der trafiksikkerhedsudfordringer, såsom dårlig oversigt, uheld mv. Det er kommunens 
vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for etablering af parkeringsforbud, idet ingen 
af disse forudsætninger er tilstede på Mariehøj.  
 

9 Dansk 
Fodgænger 
Forbund 
(DFGF) 

Der er i det fremlagte materiale helt set bort fra 
overholdelse af Byplanvedtægt 4.   Der savnes en forklaring 
på denne mangel.  
 
Ved at se bort fra Byplanvedtægt 4 lever man ikke op til den 
vejbredde, der er forudsat, og fortsætter med en bredde på 
7 m i stedet for 17 m. 
 

Der henvises til besvarelsen under pkt. 4.  

10  Der er i det fremlagte materiale ikke taget højde for, at der 
inden for en overskuelig tid vil ske en forøgelse af 
børnetallet på Nivå Skole Nord, hvilket vil betyde en 
betydelig udvidelse af trafikken på Mariehøj-vejen. 
 

Der henvises til besvarelsen under pkt. 6. 

11  Der opereres derfor med ”bump” og med bredder i siderne, 
som er helt uacceptable, og som vil betyde en konkurrence 
mellem fodgængere og cyklister. 
 

Trafikmængden (både biler og lette trafikanter) er begrænset på Mariehøj. Derfor vil den konkurrence 
mellem trafikanttyperne være begrænset. Hastigheden for strækningen ønskes nedsat til 30 km/t, 
derved mere trafiksikkert for fodgængere og lette trafikanter. Undersøgelsen fra 2013 om Ulykker 
med fodgængereii bekræfter ligesom tidligere undersøgelser, at lav påkørselshastighed har en 
afgørende betydning for fodgængers sikkerhed: De fleste af de alvorlige skader opstod ved kollisioner 



med mere end 30 km/t. Mens kun ca. 1/3 af fodgængerne kom alvorligt til skade eller døde ved 
påkørsel af en bil med under 30 km/t, var andelen mere end fordoblet så høj, nemlig 75 % for biler der 
kørte mere end 30 km/t.  
 

13  Det er vist almindeligt at tale om, at man skal anlægge 
veje/stier dér, hvor borgerne går.  Her har man øjensynligt 
bedt et udefrakommende konsulentfirma udarbejde forslag, 
uden at interessere sig for, hvorledes trafikken finder sted.   
 

Formålet med projektet er, at skabe bedre trafiksikkerhed og tryghed på kommunale veje omkring 
skoler. Det afsatte budget giver mulighed for mindre tiltag med fx bump, afmærkning og skilte på 
eksisterende anlæg.  
 
Trafiksaneringsprojektet på Mariehøj er en del af handling 2.7 Trafikforbedring ved skoler i den 
nuværende Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022 – 2025iii. 
 
Kommunen har fastlagt de overordnet rammer for den trafikale og infrastrukturelle udvikling frem til 
2029 i Mobilitets – og infrastrukturstrategien. Der udarbejdes en handlingsplan for en 4 – årig periode 
af gangen, og selve planen beskriver de indsatser kommunen vil gennemføre på mobilitets – og 
infrastrukturområdet.  
 
 
 

14 Niverød IV Fredensborg Kommune vil etablere 4 kuppelbump, hvor 
Afdelingsbestyrelsen i Niverød 
IV hellere havde set etablering af chikaner, som vil virke 
mindst lige så effektive, men samtidigt 
ville bryde det lange lige forløb af Mariehøj, som kan 
invitere nogle bilister til en forøget hastighed 
på vejen. 
 

Bump har en god hastighedsdæmpende virkning, og det er muligt at skabe en direkte sammenhæng 
mellem planlægningshastigheden (30 km/t) og den fysiske udformning.  Såfremt bumpet udformes 
korrekt vil både tunge køretøjer og bilister have en passagehastighed, der er svarende til 
planlægningshastigheden.  
 
Forsætninger (chikaner) vil virke hastighedsdæmpende for de fleste køretøjer. Såfremt store køretøjer 
skal passere, er hastighedsreduktionen for små biler beskeden.  
 
 

15  Niverød IV er enig med Fredensborg Kommune om en 
midterlinie på ”hovedvejen”, men er uenige 
i kantafmærkningerne. 
 
Bestyrelsen tror ikke på, at man ved at etablere kantlinier i 
siden af vejen, vil mindske den ret 
kraftige trafik af gående skolebørn på Mariehøj. 
Bestyrelsen ser derfor hellere, at der etableres et fortov 
eller en gangsti i græsarealet på den 
østlige side af Mariehøj. 
 

Der henvises til besvarelsen under pkt. 3 og 13. 
 
 

16  Da Niverød IV blev bygget i slutningen af 1970’erne, var 
lovkravet til parkeringspladser på 0,85 
plads pr lejlighed. Dette er det, vi også overholder på 
nuværende tidspunkt. 
 
Den stærkt forøget bilpark i samfundet har bevirket, at 
dette lovkrav er øget til et nuværende 
lovkrav er 2,15 parkeringspladser pr lejlighed ved nye 
bebyggelser. 
 
Da vores areal ikke er vokset i de forløbne 40 år, har vi nu 
en akut mangel på parkeringspladser, 
da vi har flere familier, som har mere end én bil. 
Bestyrelsen ser derfor hellere, at der blev afmærket 
parkeringsbåse i den vestlige side af vejen, 

Parkeringsudfordringer på Niverød IV bør løses indenfor egen matrikel. Kommunen har ingen planer 
om, at etablere parkeringsbåse på Mariehøj til gavn for beboerne. Dette er ikke en del af formålet 
med trafiksaneringsprojektet.  
 
 
 
 



da en kantlinie i praksis ville forbyde parkering langs hele 
Mariehøj. 
 
Dette ville være til stor gene for bebyggelsen og ville kunne 
opfordre vores beboere til at bryde 
reglerne for parkering, både ude på Mariehøj og på de indre 
parkeringspladser. 

17  Niverød IV er helt enige i, at stikrydsningen ved Cirkle K/Per 
Gyrum Skolen skal laves om til en 
rigtig fodgængerovergang. 
 
Niverød IV har ingen kommentarer til stikrydsningen ved 
Nivå Nord Skolen, men bemærker dog, 
at der formodentligt bliver ret meget kaos om morgenen, 
hvis der etableres ”kys og farvel” zone 
for Niverød Nord Skolen i den østlige ende, hvor der så også 
etableres et fodgængerfelt i denne 
stikrydsning. 
 

Vigepligten i stikrydsningen ændres, så det fremadrettet er bilisterne, der skal holde tilbage for de 
lette trafikanter. Kys og kør på skolens matrikel i den østlige ende ligger udenfor dette projekt, men er 
blevet indarbejdet som en mulig foranstaltning for ændringer og bedre trafikafvikling omkring skolen.  
 

18  Bestyrelsen bemærker, at det ifølge husordenen i Niverød 
IV ikke er tilladt at cykle (eller benytte 
cykler med hjælpemotorer) på stisystemet i Niverød IV, og 
Fredensborg Kommune derfor ikke bør 
opfordre til, at vores stier bruges af tungere trafikanter end 
gående. 

Kommunen har et velfungerende og sammenhængende stinet i eget tracé omkring Niverød IV, som vi 
helst ser cyklisterne bruge. Skoleelever vil derfor blive henvist til dette stinet.  
 

 

iVejregel, Håndbog Tværprofil i byer, januar 2019, s. 22 figur 3.5 Vejledende vejbredder. 
ii Havarikommissionen for vejtrafikulykker, Ulykker med fodgængere, rapport 11 2013, s. 13  
iiiFredensborg Kommune, Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022 – 2025, s. 35 

                                                           


