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Vejmøde i Lønholt - referat

1.

Baggrund
Fredensborg Kommune afholdte mandag den 18. februar 2019 et vejmøde i Lønholt.
Mødet blev afholdt i tidsrummet 16-18.
Der mødte ca. 20 personer op til vejmødet. Der var desuden to repræsentanter fra
Fredensborg Kommune (Helle og Mathilde) og en repræsentant fra Valentin
Trafikplanlægning ApS (Jimmy).
Vejmødet forløb med:



Gåtur i to grupper hvor forskellige udfordringer blev drøftet
Drøftelse af udfordringer og løsningsidéer i Lønholt i mindre grupper og i
samlet flok

Inputs fra de fremmødte er samlet i dette referat under følgende overskrifter:


2.

Overordnede udfordringer
o Kommentarer fra beboerne

Overordnede udfordringer
Følgende overordnede udfordringer blev beskrevet:





Høj hastighed
Dårlige forhold for bløde trafikanter – primært fordi vejene er smalle og
snoede
Dårlig oversigt fra sideveje og private overkørsler
Trafiksikkerhed på Kongevejen (behandles i et andet projekt)

Beboerne ønsker, at trafikken bliver afviklet med lav hastighed. Desuden ønskes
bedre forhold for bløde trafikanter, om end der er forståelse for, at vejens profil er
smalt.

2

Vejmøde i Lønholt - referat

3.

Kommentarer fra beboerne
Forslag til løsninger
På turen i Lønholt og på det efterfølgende møde blev følgende løsninger foreslået:














Hastighedsbegrænsning på 40 km/t (eller eventuelt 30 km/t) i hele byzonen
samt ved Trehuse.
Byporte.
Fartdæmpning i form af bump eller chikaner/Vejindsnævringer.
2 minus 1 veje og 60 km/t uden for byzonen.
Gadespejle hvor der er begrænset oversigt. Det blev bemærket, at gadespejle
ikke altid dækker hele den nødvendige oversigt.
Øget belysning gennem byen.
Venstresvingsbane eller afmærket midterfelt på Kongevejen mod Grønholtvej
samt fysisk beskyttelse af fodgængere ved busstoppestedet, så bilister ikke
kan køre helt tæt på fodgængernes venteareal.
Begrænsning af ”parkeringsareal” foran caféen, så parkerede biler (og skilte)
ikke spærrer for oversigten. Der er også tendens til, at højresvingende fra
Grønholtvej kører hurtigt frem, når der ikke er parkerede biler – forslag om
smallere tilfart, så der ikke kan holde to bil ved siden af hinanden.
Busskur på Kongevejen samt lys i både eksisterende og ønsket busskur.
Markering af hajtænder og gerne yderligere tydeliggørelse af vigepligt og
kørselsretninger ved Høje Lønholt.
Forslag om skilte og/eller reflekser eller lignende i svingene i Lønholt.

Øvrige ønsker og kommentarer














Generelt manglende udsyn fra overkørsler, når man skal bakke ud på
Grønholtvej – ønske om en bedre markering af overkørsler eller
opmærksomhed på udkørende biler.
Dårlig oversigt ved udkørsel fra nr. 51-53 – ønskes forbedret. Udkørslen
ligger ved kurve, som begrænser oversigten
Der er lavet brostensrender i Langstrup (lavet ved et T-kryds for at sørge for
den rette afvanding), som øger opmærksomheden, men ikke et decideret
bump. Det synes flere var en meget god ide fremfor at lave en masse bump.
Nogen uenighed om hvorvidt bump er en god ide, blandt andet på grund af
frygten for rystelser i de gamle huse. Dog enighed om, at farten ønskes
dæmpet
Farligt sving på den første del af Grønholtvej når man kommer fra
Kongevejen – det er svært at se noget og meget utrygt for lette trafikanter.
Kongevejen/Grønholtvej: Dårlig oversigt fra Grønholtvej, især mod venstre.
Desuden for bred tilfart, hvor to biler kan holde ved siden af hinanden og
skygge for hinandens oversigt. Også høj fart ved sving fra Kongevejen til
Grønholtvej.
Klipning af hække og buskads kan hjælpe til bedre oversigt og mere plads til
fodgængere langs vejen.
Fartdæmpende tiltag skal tage højde for landbrugskøretøjer.
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Dokument med samling af kommentarer fra beboere

4

Vejmøde i Lønholt - referat

5

Vejmøde i Lønholt - referat

6

