
Indstilling til Bysamarbejdet Hvalsø for frigivelse af projektmidler til 
trafiksikkerhedstiltag og forsøg i Hovedgaden. 

 Projektatalog indsatser i Områdefornyelsen; Bedre hovedgade og større trafiksikkerhed; 
Trafiksikkerhed her og nu, side 45 i projektkataloget: 

Der afsættes penge til trafiksikkerhedstiltag.fx. torontoanlæg, skiltning, vejmærkninger og anden 
fartdæmpende indsats i Hovedgaden og bymidten i øvrigt. Behovet skal identificeres og bør 
samtænkes med andre fremtidige indsatser. 

Budget: 400.000 kr. 

Hovedgadegruppen har i det forløbne år arbejdet med trafiksikkerhed i Hovedgaden og har bl.a. 
afholdt åbne møder med Hvalsøs borgere og erhvervsliv,  skoleleder og skolebestyrelse på Hvalsø 
Skole og afholdt trafiktællinger sammen med elever fra Hvalsø Skole, for på bedst mulig måde, at 
få afdækket problemer og behov omkring trafiksikkerheden i Hvalsø By. 

På denne baggrund har gruppen udarbejdet nedenstående forslag til tiltag for udvikling og 
forbedring af trafikforholdene og trafiksikkerheden i byen. 

Tiltag for trafiksikkerhed her og nu foreslås i første omgang som forsøg, løbende 6 måneder, 
hvorefter forsøget evalueres med henblik på forlængelse og permanentliggørelse. 

 I forsøgsperioden vil alle borgere i Hvalsø i praksis kunne forholde sig til en række af forslagene til 
en kommende, ny Hovedgade og på denne måde også have mulighed for, at involvere sig med 
deres holdninger og interesser til omlægningen af gaden. 

A) Hovedgaden fra Rundkørsel Syd til Krydeset Hovedgaden/ Søvej; Præstegårdsvej samt 
Skolevej fra Hovedgaden til Søvej omlægges til 30 km. Zone. 

B) Etablering af sikre overgange / fodgængerfelter med mobile, midlertidige bump før 
overgangen ved  
a) Indkørsel til 30km zone nord( Josefine) 
b) Præstegårdsvej 
c) Kropladsen 
d) Indkørsel til 30 km zone syd (Røde Kors Butik) 

C) Skolevej lukkes ved udkørsel til Søvej fra øst, allerede nu. 
D) Hovedgaden fra Skolevej til Præstegårdsvej: 

 opdeles / opstribes med cykelbaner i begge vejsider; fortov er allerede etableret på denne 
strækning. 

E) Hovedgaden fra Præstegårdsvej til Søvej : 
Østlige side: Blomsterkasserne fjernes og træerne søges bevaret. 



Arealet under blomsterkasserne reetableres med SF-sten indtil en diameter på 40cm 
omkring det enkelte træ, der omkranses af f.eks. 10 cm høj betonring, jernring eller 
træhulssten.  Forsøget skal vise vejen til den fremtidige løsning i gaden. 

Lodrette jerngitre (galvaniseret eller rust) omkring træerne, som på Sandbecks Allé kan 
også være en mulighed. 

I første omgang fjernes kun én blomsterkasse forsøgsmæssigt og reetableres med 
betonring som foreskrevet; ideer ønskes til andre forsøg! 

Vestlige side: Blomsterkasserne fjernes og der arbejdes pt. med udvikling af byinventar 
(Charlot og Peter A.), se vedlagte skitseforslag, ud fra grundprincippet om en basisramme, 
hvorpå der kan monters forskellige muligheder for byinventar, der løbende kan 
videreudvikles og evt. blive kendetegnende for hele Lejre Kommune: 

I) Bænk 
II) Affaldskurv / Blomsterkurv 
III) Cykelstativ 
IV) Stativ til at stoppe op på cykel og hilse på bekendte, samt stativ for måtter til 

vinterbeskyttelse af træerne 

Se vedhæftede pdf. 

 

Samlet ansøgt budget (bedste estimat pt. udarbejdet ) 

Fodgængerfelter og skaktern:                                                        15.000 kr. 
4 vejbump inkl. montage:                                                                55.000 kr. 
Opstregning cykelsti:                                                                           7.500 kr. 
Skilte:                                                                                                   30.000 kr. 
Forsøg med omdannelse af 6 blomsterkasser:                             30.000 kr. 
Nyt byinventar inkl. montage:                                                         62.000 kr. 
Belysning supplerende:                                                                     40.000 kr. 
Workshop og Studietur (Shared Spaces/LAR):                              20.000 kr. 
Diverse:                                                                                                   5.000 kr. 

I alt ex moms:                                                                                    264.500 kr. 

 

 

 



Tidsplan for det samlede arbejde med udvikling af Hovedgaden 

Den overordnede tidsplan for arbejdet med udviklingen af Hovedgaden, som vi er blevet enige om med 
Fors A/S, Hvalsø Kraftvameværk, administrationen i Lejre Kommune mv., er følgende:  

• April 2017: FORS A/S færdiggør udbudsmateriale for udvikling af masterplan for separat-
kloakeringen/LAR-projekter i Hvalsø Nord samt områdefornyelsesområdet i Hvalsø Bymidte. 

• Maj/Juni 2017: FORS A/S – Udbud og rådgiver fundet. 
• September 2017: Rådgiver har gennemført for-analyse af den samlede opgave, herunder 

mulighederne for samtænkning af Fors A/S-indsatser og områdefornyelsen i forhold til Hovedgaden 
og evt. også andre steder i bymidten og Hvalsø Nord. 

• Oktober 2017: Dialog og samskabelse med Bysamarbejdet Hvalsø og andre relevante parter i byen 
omkring for-analysen. Forskellige muligheder for løsninger i Hovedgaden og evt. andre steder i 
bymidten drøftes og udvælges. 

• Ultimo 2017: Rådgiver leverer færdig rammeplan for indsatsen, hvor der er fastlagt overordnede 
rammer og fælles budgetter for udvikling af Hovedgaden mv. 

• Første halvår 2018: Programmering af Hovedgaden med udgangspunkt i ovennævnte rammer – 
samskabelse med Hovedgadegruppen, Bysamarbejdet Hvalsø, relevante parter i byen, relevante 
rådgivere, den kommunale administration, politikere mv. 

• Andet halvår 2018: Udbud af opgaven mv. 
• Primo 2019: I jorden i Hovedgaden – når vejret tillader det. 

Tidsplanen kan naturligvis blive ændret fremadrettet, hvis omstændighederne kræver det, men dette er 
vores bedste bud nu.   

 

 

 

 

 


