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Høringssvar vedr. Overgang 52 og 52A 

Til: Majbritt Bonde Hallkvist, COWI. Kopi: René Reinholdt Nielsen, Lokaltog A/S; Kim Valentin, 

Gribskov Kommune; Frederiksborg Amtsavis 

Villingebæk den: 06. september, 2017 

 

Kære Majbritt, 

Vi takker Lokaltog A/S og COWI for villigheden til at mødes med beboerne, inklusive mødet hos 

COWI den 26. juni og borgermødet i Hornbæk den 23. august.  

Vi sætter stor pris på Lokaltogs intention om at investere i forbedring af sikkerheden på banen og 

har noteret, at opgraderingen af sikkerhedsforholdene intet har at gøre med, at togene skal kunne 

køre hurtigere eller hyppigere på strækningen. Vi værdsætter beslutningen om ikke at lukke 

overgangen ved Teilmanns Allé (52). 

Vi protesterer kraftigt mod lukningen af Maarevej-Kildedalen overgangen (52A), som betyder 

spærring af en ældgammel offentlig kirkesti. Vi stiller os undrende overfor om bestyrelsen og ejerne 

af Lokaltog A/S skulle have besluttet at overimplementere bekendtgørelsen om jernbaneoverkørsler 

(BEK nr. 115) og dermed et unødigt overforbrug af offentlige midler. Dette er specielt 

bemærkelsesværdigt da, der ifølge oplyste, ikke er foretaget den risikovurdering, BEK nr. 115 § 6, 

stk. 2 foreskriver. 

Da der ikke foreligger noget skriftligt høringsoplæg eller projekt, må vi forholde os til hvad, der 

blev oplyst ved ovennævnte møder.  

Vores høringssvar kort 

Vi er ikke enige i de foranstaltninger, som foreslås af Lokaltog A/S, idet de vil føre til et stort 

ressourcespild, forværring af den overordnede risikosituation, ødelægge områdets 

sammenhængskraft, natur- og kulturværdier, samt medføre store gener for de omkringboende.  

Vi er således ikke enige i Lokaltogs intentioner om at overimplementere BEK nr. 115 af 

31/01/2014. Vi foreslår i stedet og vil i det detaljerede høringssvar argumentere for: 

 At der ved overgang 52 opsættes et sluseanlæg jf. BEK nr. 115, § 2,stk.2 og 7 

 At overgang 52A holdes åben og der opsættes et sluseanlæg jf. BEK nr. 115, § 2,stk.2 og 7 

Dette vil være med til at bevare og styrke værdierne i området. Det vil højne det overordnede 

sikkerhedsniveau, især i relation til Horneby Fælledvejsbroen. Det vil yderligere være både 

virksomheds- og samfundsøkonomisk en langt mere fordelagtig løsning end den, Lokaltog A/S 

foreslår. Sluseanlæg ved 52 og 52A – svarende til den ganske nye sluse ved Elme Allé (54) – vil 

tilsammen koste måske bare en tredjedel af den løsning, Lokaltog foreslår for 52 alene. Dette skal 

også ses på baggrund af den lave toghyppighed: to gange i timen (aften, weekend og helligdage) og 

fire gange i timen (hverdage dagtimer) på den ensporede jernbane. 
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Detaljeret høringssvar 

I fraværet af et egentligt høringsoplæg har vi disponeret vores høringssvar, som følger: 

A. Kommentarer til BEK nr. 115 af 31/01/2014 – sikkerhedsvurdering og 

sikkerhedsforanstaltninger. 

B. Kommentarer til forslag for overgang 52 (Teilmanns Allé) fremlagt af Lokaltog A/S. 

C. Kommentarer til situationen omkring overgang 52A (Maarevej-Kildedalen). 

D. Kommentarer til sikkerheden ved Horneby Fælledvejsbroen 

 

A. Kommentarer til ”Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger i 

jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel” (BEK nr. 115 af 

31/01/2014). 

Nedenstående er uddraget af bekendtgørelsen med vore understregninger af dele relevante ift. 

Lokaltogs planer om at ændre sikkerhedsforanstaltningerne vedrørende overgang 52 (bro eller 

halvbomanlæg med røde blinksignaler og klokkesignaler) og permanent lukning af overgang 52A.  

§2 Definitioner 

§2, stk. 2 – Sikkerhedsforanstaltninger i en jernbaneoverkørsel: De til jernbaneoverkørslen hørende 

foranstaltninger, der har betydning for sikkerheden for vej- og jernbanetrafikken i 

jernbaneoverkørslen. Sikkerhedsforanstaltningerne mod vej er A 74 Krydsmærker, Z 72,2 Rødt 

blinksignal ved jernbaneoverkørsler, klokkesignaler, automatiske bomme forsynet med O 45 

baggrundsafmærkning, bomsignaler, fritrumsdetektorer, manuelle lukkeindretninger og sluseanlæg 

ved jernbaneoverkørsler, der alene kan anvendes af gående, førere af lille knallert og cyklister.  

 

§2, stk.7–Sluseanlæg ved jernbaneoverkørsler, der alene kan anvendes af gående, førere af lille 

knallert og cyklister: Anlæg udformet således, at trafikanternes hastighed nedsættes. 

 

§6 Anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger 

 

§6, stk.1 – Der skal foretages en risikovurdering, før der etableres eller ændres i en 

sikkerhedsforanstaltning i en jernbaneoverkørsel, eller før der gennemføres en strukturel, funktionel 

eller trafikal ændring på en jernbanestrækning, hvor der er jernbaneoverkørsler. Risikovurderingen 

skal foretages med henblik på at fastslå, om enten helbomanlæg, halvbomanlæg eller 

advarselssignalanlæg er den foranstaltning, der hensigtsmæssigt varetager hensynet til sikkerheden 

for vej- og jernbanetrafikken, jf. dog stk. 3 – 4 og § 7 [stk.3 og 7 er ikke relevante her].  

 

§6, stk.4 – Hel- eller halvbomanlæg skal anvendes i jernbaneoverkørsler i et tættere bebygget 

område, når en jernbaneoverkørsel, der anvendes af gående, cyklister og førere af lille knallert, også 

kan anvendes af motorkøretøjer, herunder førere af stor knallert, traktorer eller motorredsskaber. 

 

Som det ses af ovenstående (§6, stk.1) skal der foretages en risikovurdering før der etableres eller 

ændres ved sikkerhedsforanstaltninger. Denne vurdering skal gøres for at fastslå hvad, der 
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hensigtsmæssigt varetager hensynet til sikkerheden for den enkelte overgang. En sådan 

risikovurdering er ikke blevet foretaget mht. overgangene 52 og 52A. 

 

Det ses også klart af ovenstående, at indikationen for opgradering fra et sluseanlæg til et 

halvbomanlæg eller højere er, hvis overgangen ”også kan anvendes af motorkøretøjer”. 

 

Overgangene 52 og 52A, hverken kan eller skal kunne anvendes af motorkøretøjer.  

 

Indtil en eventuel risikovurdering har vist det modsatte, må et sluseanlæg ”udformet således, at 

trafikanternes hastighed nedsættes” (jf. BEK nr. 115, § 2, stk. 7) derfor anses for det mest 

hensigtsmæssige for både overgang 52 og 52A. 

 

 

B. Kommentarer til forslag for overgang 52 (Teilmanns Allé) fremlagt af 

Lokaltog A/S  

Overgang 52 forbinder to stykker af Teilmanns Allé. Det ene mod Villingebæk Strandvej og det 

andet mod Horneby Fælledvej. Overgang 52 anvendes som den primære strandadgang for et stort 

opland med mere end 200 huse på Teilmanns Allé, Maarevej, Solbakkevej, Månedalen og 

Månehøjen. Der er god oversigt til begge sider, og adgangen til banelegemedet udgør en naturlig 

sluse, da sporerne befinder sig cirka 2 meter under vejniveau. 

Vi har gennemført en underskriftindsamling ved overgangen og har indsamlet mere end 250 

individuelle protester mod en lukning af overgangen. Resultatet blev overdraget til Lokaltog på 

borgermødet den 23. August. Protesten viser, at det er en flittigt benyttet overgang, og der var stor 

vrede mod planen om at lukke den. Det var derfor en meget positiv nyhed, at Lokaltog ændrede 

holdning til spørgsmålet om helt at lukke for gennemgang og i stedet bevare passage for gående og 

cyklister.  Tak for det. Vi forstod på borgermødet, at denne beslutning står ved magt. Derfor er 

følgende bemærkninger alene i forhold til en forbedring af sikringen og ikke en yderligere 

diskussion om spørgsmålet om, at overgangen skal bevares. 

Lokaltog A/S har foreslået to sikringsalternativer: 

1) Halvbomanlæg med rødt blinklys, klokke og automatisk halvbom 

 Pris:1,6 – 2,5 millioner kroner (forskellige priser givet ved møderne 26/6 og 23/8). 

 Gener: høj klokkelyd fire gange i timen i dagtimerne og to gange i timen om aftenen og i 

weekender og helligdage. 

2) Bro, som Lokaltog A/S anfører som en realistisk mulighed, da banen ved overgang 52 er delvist 

nedgravet 

 Pris: Lokaltog fremlagde på borgermødet en pris fra 2003 på 550.000 kroner for en simpel 

ligeløbsstålbro med slisker til at trække cykler op ad trapperne. En mere realistisk dagspris 

på en bro designet for overgang 52 og udformet således, at den også kan anvendes af 

kørestolsbrugere og passer æstetisk ind i landskabet, vil nok blive tilsvarende eller højere 

end prisen for et halvbomanlæg. 
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 Gener: indkig fra broen til de omkringliggende huse og haver, et meget uheldigt 

fremmedelement i området og en besværliggjort passage for gående og cyklister, 

badegæster, bådfolk, osv.. 

På borgermødet blev der fremlagt standardiserede eksempler på bomanlæg helt ude af kontekst med 

Teilmanns Allé. På det pågældende sted ville disse løsninger være overdimensionerede i forhold til 

stedets egenart og risikosituation. Dermed møder ideen gevaldig modstand, på trods af gode 

intentioner om at øge sikkerheden. Den problemstilling møder I formentlig mange steder, hvor I 

foreslår overgange sikrede på den måde. 

Hvis I fastholder en bomløsning, vil vi bede Lokaltog at gå i dialog med Trafikstyrelsen om at finde 

en velegnet løsning, der både passer sig ind i omgivelserne, hæver sikkerhedsniveauet, og er mere 

prisbillig end de, som er i Banedanmarks standardkatalog.  Der er andre løsninger på markedet. Når 

man husker på, at overgangen alene er for gående og cyklister og allerede har en meget naturlig 

hastighedsdæmpende udformning, så er bomanlæg designet til at alarmere førere af motorkøretøjer 

ikke det rigtige designvalg her. Omkostningen til dette udviklingsarbejde vil formentlig være tjent 

hjem på ganske få overgange, hvor man overimplementerer med skæmmende, overdimensionerede, 

dyre og uheldige bomanlæg. Hertil kommer at mere velvalgte og stedbundne løsninger kan hjælpe 

jer fremadrettet, i jeres ellers gode arbejde med at sikre forholdene for gående og togpersonalet.  

En fodgængerbro på det pågældende sted, vil være det ringeste valg, og vi vil på det kraftigste 

protestere mod den idé. Mange cykler over Teilmanns Allé, her er en bro en rædsom løsning. Om 

sommeren har mange børn, kurve, trækvogne, badeudstyr, både, osv. med, og her vil en bro være en 

voldsom barriere. At den virker elendigt for gangbesværede er ligeledes et problem. En 

handicapvenlig løsning på stedet vil fylde enormt og være yderst kostbar. De lokale indkigsgener er 

betragtelige, ligesom det æstetisk resultat vil være katastrofalt på den meget intime og rolige 

Teilmanns Alle. Vi håber på det kraftigste, at den idé ikke nyder fremme.   

Til sammenligning har Lokaltog A/S oplyst, at et sluseanlæg uden klokke vil koste et godt stykke 

under 500.000 kroner - altså væsentligt mindre end, hvad et halvbomanlæg eller en bro vil koste. Et 

sluseanlæg vil opfylde sikkerhedskravene jf. BEK, idet overgangen hverken kan eller skal kunne 

benyttes af motorkøretøjer. Der er særdeles god plads og mulighed for at indpasse et sluseanlæg på 

stedet. 

Der er således hverken sikkerhedsmæssige, praktiske eller økonomiske grunde til at vælge en bro 

eller et halvbomanlæg fremfor et sluseanlæg for overgang 52. Derudover vil et sluseanlæg ikke 

medføre de gener, der er mht. de to løsningsmuligheder, foreslået af Lokaltog A/S. 

C. Kommentarer til situationen omkring overgang 52A (Maarevej- Kildedalen) 

Situationen omkring overgang 52A er speciel. Lokaltog A/S har – som en del af nærværende 

projekt og uden at orientere eller høre beboerne – blot spærret overgangen og derved blokkeret en 

flere hundrede år gammel offentlig sti. Overgang 52A er også speciel ved, at den er med til at binde 

to dele af den ellers ret usammenhængende Nationalpark Kongernes Nordsjælland sammen.  
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Uddrag fra kommunens kort over nationalparken med vore markeringer  
(http://gk-270.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=da3bdcb4561049ab8f3e5fd8a8da18eb   

  

Stien fra Kildedalen via det, der i dag er Maarevej og Månehøjen og videre til Villingerød kirke har 

eksisteret mindst siden midten af 1800-tallet som kirkesti for borgerne i Villingebæk.  

Da Hornbæk-Gillelejebanen blev 

anlagt i begyndelsen af 1900-tallet 

blev stien flyttet nogle meter mod 

vest og tjente i en årrække indtil, 

broen på Horneby Fælledvejen blev 

bygget, også som vejoverførsel for 

den nye jernbane. Den offentlige sti 

er den dag i dag markeret på 

matrikelkortene (se udsnit ovenfor). 

I dag er stien mellem Maarevej og 

Kildedalen en central del af det 

omfattende stisystem, der er med til 

at gøre området så attraktivt for 

beboere på begge sider af jernbanen 

og for turister og vandrere.  

Stisystemet har udgangspunkt i den 

ellers fritliggende del af 

nationalparken ved Nordkyststien 

og de fire bronzealderhøje, hvor der 

efter løvfald er en storslået udsigt 

over Hornbæk bugt og Øresund til 

Kullen i Sverige. Det ender, efter 

en fredelig og sikker vandretur i 

nationalparken ved Rusland, 

Tegnersmuseeum og Villingerød 

kirke som tilforn (se kort). 

Mellem Maarevej og banen har 

stien karakter af en smal skovsti – klart markeret på den ene side af et lavt stendige og på den anden 

af et raftehegn. Den kan på ingen måde anvendes af motorkøretøjer. 

Passage mellem Maarevej og Kildedalen (Udsnit af matrikelkort) 

1860 - 1874 1887 - 1921 1921-1940 1940-1958 2017 

     

http://gk-270.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=da3bdcb4561049ab8f3e5fd8a8da18eb
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COWI / Lokaltog anfører som forklaring på den manglende orientering og høring af beboerne, at 

overgang 52A var gledet ud af deres bøger, og at der ikke var opsat advarselsskilte. At Lokaltog har 

’glemt’ overgangen og forsømt at opsætte advarselsskilte retfærdiggør på ingen måde spærring af 

en flittigt benyttet gammel offentlig sti.  

Lukning af 52A medfører en væsentlig forringelse af områdets sociale, kulturelle, naturmæssige og 

rekreative værdier, samt begrænsninger af flere hundredår gamle færdselsrettigheder. 

Overgangen har en god oversigt til begge sider og kan sikres med en almindelig sluse (se afsnit A). 

En lukning derimod medfører en øget overordnet risiko. Gående henvises fra en sikker rute ad stier 

og fredelige småveje med brede græsrabatter til den livsfarlige Horneby Fælledvejsbro (se kort og 

fotografier). 

D. Kommentarer til sikkerheden ved Horneby Fælledvejbroen 

Som det ses af ovenstående matrikelkort gik vejen fra Horneby til Villingebæk oprindeligt uden den 

bue, den slår i dag. Buen kom til i forbindelse med bygningen af jernbanebroen over den 

nedgravede jernbane. Buen sammen med opkørselsramperne til broen lagde grunden til de ekstremt 

dårlige oversigtsforhold, der hersker i dag, på dette vejstykke.   

Lukningen af jernbaneoverkørslen ved Bentsensvej for kørende trafik, flere fastboende, udbredelsen 

af GPS navigation og den stigende internethandel har kraftigt forøget antallet af personbiler, busser, 

og last- og varebiler på Horneby Fælledvej og dermed over jernbanebroen. Vejen og broen er 

imidlertid ikke dimensioneret til denne trafik. Den er smal. Pga. svinget og opkørslen kan man ikke 

se om, der kommer modkørende bare 30 til 50 meter længere fremme. Broen og dens ramper må 

betegnes som direkte livsfarlige for gående.  
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Der har været én dødsulykke og man har prøvet at forbedre sikkerheden. Men, som fotografierne så 

tydeligt fortæller, er broen langt fra sikker.  Hver uge er der episoder. At sikre dette vejstykke, så 

det kan anbefales for gående – beboere, familier med børn, pensionister, og turister – vil kræve 

endog meget store investeringer fra kommunens side. Holdes overgang 52A mellem Maarevej og 

Kildedalen lukket er der ingen sikre alternativer. 

 

Konklusion 

Vi håber, at ovenstående argumenter vil hjælpe Lokaltog A/S til at træffe den rigtige beslutning. En 

beslutning, der er virksomheds – og samfundsøkonomisk forsvarlig, som tilgodeser områdets 

sociale, kultur-, natur-, og rekreative værdier, og som har opbakning fra områdets beboere. Dvs., 

udover at bibeholde overgang 52 også at bevare overgang 52A og for begge overgange, at sikre 

dem med simple sluseanlæg uden klokke. 

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning og drøftelser fremadrettet. Vi beder om, at 

blive præsenteret for og få mulighed for at diskutere specifikke designløsninger, uanset hvad 

Lokaltog måtte beslutte mht. overgang 52 og 52A. 

Det er vores tog og vores område.  

 

Med venlig hilsen 

Erik Blas og Marie Heering, Maarevej 2 

Peter Fangel Poulsen, Teilmanns Allé 9 

Jens Hornum og Merete Rude, Teilmanns Allé 7 

Marlene & Michael Wøidemann, Teilmanns Allé 8 

Anne Mette Fangel Poulsen, Teilmanns Allé 9 

Bettina Thaisen, Teilmanns Allé 11 

Susanne Larsen, Teilmanns Allé 12 

Nils Lassen, Maarevej 1 og Solbakken 10 

Lars Winkelmann, Maarevej 3 – 5 

Claus Christiansen og Jesper Didrichsen, Maarevej 4 

Christian, Tove og Hans Kloch, Maarevej 7 

Thomas Visbo, Solbakkevej 24C 

Jørgen Brinch, Månehøjen 10 – Grundejerforeningen Månehøjen 

Ib Steffensen, Månedalen 7B – Grundejerforeningen Månedalen 

Kjell Nilsson, Skovduevej 12 – Grundejerforeningen Fuglevangen  


