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Trafik sanering på Rågeleje Strandvej 

 

 

Jeg tillader mig indledningsvist at referere til nedenstående dialog mellem Hesselbjerg 

Grundejerforening og Gribskov Kommune ang. trafiksanering i Rågeleje på Rågeleje Strandvej 

ved P-pladsen og Restaurant Søstjernen. 

 

Forholdet blev igen drøftet på Generalforsamlingen 30. juli 2017 i Hesselbjerg 

Grundejerforening, og der var ønsker om at sende dig en orientering som et læserbrev i 

Frederiksborg Amts Avis og i UgePosten – i bestyrelsen synes vi, du skal orienteres direkte 

først. 

 

Vi oplever dagligt mange særdeles farlige trafikale situationer, hvor biler og motorcykler 

kommer med en væsentlig højere fart fra Vejby-siden end den tilladte max.-grænse på 40 km. 

Dette medfører situationer, hvor børn (små og store) og voksne (yngre og ældre) er i alvorlige 

risici for at blive kørt over, da der er meget ringe mulighed for at orientere sig om trafikken fra 

Vejby-siden, når man går fra P-pladsen mod Søstjernen. 

 

Vi opfordrer derfor igen kommunen til at flytte 40 km.-skiltet længere mod vest og at 

trafiksanere stedet, så hastigheden nødvendigvis må nedsættes.  

 

Det er en total enig generalforsamling, der står bag dette ønske (krav!) – vi har ikke lyst til at 

tænke på, hvad der kan ske, hvis trafiksaneringen ikke igangsættes meget hurtigt. 

 

Venlig hlsen 

 

Hesselbjerg Grundejerforening 

 

Bestyrelsen 

 

Formand 

Søren Hansen 
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http://www.hesselbjerg-grundejere.dk/


Kære Søren Hansen 
 
I det jeg henviser til den tidligere besvarelse af din henvendelse kan jeg oplyse at der ikke på nuværende 
grundlag vil blive iværksat yderligere trafiksanering af Rågelejevej. 
 
Jeg har herunder vedhæftet den tidligere besvarelse som er sendt d. 24. august 2015 

Med Venlig hilsen 
Jan Levring 
 
Gribskov Kommune 
Trafik og ressourcer 
E-mail: tms@gribskov.dk 

Kære Søren Hansen 

 

Du har spurgt til, hvornår vi sætter trafikdæmpning op på den resterende del 
af Rågeleje Strandvej. 

 
Kommunen har hen over sommeren iværksat forsøg med chikaner på en 

delstrækning af Rågeleje Strandvej. Det er sket i samarbejde med Rågeleje-
Udsholt Grundejerlav. Forsøget er besluttet af Byrådet den 22/6-15. 

 
I den kommende periode vil vi afvente effekt og reaktioner. Vi er glade for at 

høre, at du allerede ønsker forsøget udvidet. De nuværende foranstaltninger er 
opsat under hensyn til reglerne på området, som forudsætter belysning. Derfor 

har vi ikke kunnet lave flere chikaner i retning mod Vejby. 
Vi har, som du måske har bemærket, etableret en gangsti på en del af 

strækningen mod vejby mhp at skabe tryghed for gående. 

 
Vi afventer nu effekt og reaktion på forsøgsordningen. Herefter vil forsøget 

blive evalueret og det vil blive besluttet, om det skal være permanent.  

 

 

Fra: Søren Hansen [mailto:sh@daruma.dk]  
Sendt: 24. august 2015 11:53 

Til: 'Vibeke Meno' 
Emne: SV: Rågeleje Strandvej ( 2013/09247 036 ) 

 
Vibeke Meno 

Gribskov Kommune 

 

Tak for svar – vi anbefaler fortsat en udvidelse mod Vejby, hvor bilerne med stor fart (oftest 

langt mere end de beordrede 40 km./timen) kommer susende. Det er den gående trafik, ikke 

mindst de mange børn, til og fra P-plads og Søstjernen, der skal beskyttes. Vi anmoder igen 

om en snarlig etablering af chikaner – efter devisen ’rettidig omhu’ – før der måtte ske en 

ulykke. 

 

Venlig hilsen 
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Søren Hansen 

 

 

Fra: Vibeke Meno [mailto:vmeno@gribskov.dk]  
Sendt: 24. august 2015 09:14 

Til: sh@daruma.dk 
Emne: Rågeleje Strandvej ( 2013/09247 036 ) 

 

Kære Søren Hansen 
 
Du har spurgt til, hvornår vi sætter trafikdæmpning op på den resterende del af Rågeleje Strandvej. 
 
Kommunen har hen over sommeren iværksat forsøg med chikaner på en delstrækning af Rågeleje Strandvej. Det er sket i 
samarbejde med Rågeleje-Udsholt Grundejerlav. Forsøget er besluttet af Byrådet den 22/6-15. 
 
I den kommende periode vil vi afvente effekt og reaktioner. Vi er glade for at høre, at du allerede ønsker forsøget udvidet. De 
nuværende foranstaltninger er opsat under hensyn til reglerne på området, som forudsætter belysning. Derfor har vi ikke 
kunnet lave flere chikaner i retning mod Vejby. 
Vi har, som du måske har bemærket, etableret en gangsti på en del af strækningen mod vejby mhp at skabe tryghed for 
gående. 
 
Vi afventer nu effekt og reaktion på forsøgsordningen. Herefter vil forsøget blive evalueret og det vil blive besluttet, om det 
skal være permanent.  

Med venlig hilsen 
 
Vibeke Meno, Teamleder 
Gribskov Kommune, Center for Teknik og Miljø 
tlf. dir.: 7249 6321, www.gribskov.dk 
e-mail: tms@gribskov.dk 

 
 
Fra: Søren Hansen <sh@daruma.dk> 
Til: <tms@gribskov.dk>,  
Dato: 27-07-2015 11:52 
Emne: Gribskov Kommune: Rågeleje Strandvej 

 
 
Gribskov Kommune 

TEKNIK / MILJØ / SERVICE 

Att.: Jacob Christiansen 

 

I går søndag 26. juli 2015 afholdt Hesselbjerg Grundejerforening sin årlige generalforsamling. 

 

Igen i år blev færdsel og trafik i området drøftet. Der blev udtrykt stor tilfredshed med de 

fartdæmpende stolper, der er opsat på Rågeleje Strandvej fra Hesselbjergvej mod P-pladsen 

overfor Restaurant Søstjernen. Men der blev også kraftigt efterlyst lignende fartdæmpende 

stolper umiddelbart efter P-pladsen. Den trafik, der kommer fra Vejby, kører ned ad bakke i 

svinget, og selv om der er et skilt med max. 40 km., bliver denne fartgrænse sjældent 

overholdt. Dette betyder, at det er meget farligt at krydse vejen ved P-pladsen for at kommer 

over mod stranden, Søstjernen og Is-huset. Mange børnefamilier har oplevet denne store 

usikkerhed.  

 

Vi opfordrer derfor kraftigt Gribskov Kommune, før der evt. måtte ske en ulykke, om at 

etablere de fartdæmpende stolper 100-150 m. før svinget. 
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Vi ser frem til et positivt svar fra Gribskov Kommune. 

 

Venlig hilsen 

 

Hesselbjerg Grundejerforening 

 

Søren Hansen 

Formand. 

 
 

 


