
 
 
Høringssvar er sendt d. 14. september 2021 til Anders Dalum Balskilde Nielsen, adni@hillerod.dk 

 

 

Høring om projektforslag for stier i Favrholm 

 

Cyklistforbundet Hillerød har følgende høringssvar. 

 

Vi har noteret at Hillerød kommune opretter 2 stier mellem Favrholm og Hillerød by for at tilgodese 

behovet for rekreative gå- og cykelture samt høj fremkommelighed for cyklister. Det skal være mere 

attraktivt at vælge cykel eller gang i stedet for kørsel med bil. 

 

 

Salpetermosestien.  

 

1.Vi har noteret at store dele af Salpetermosestien udlægges som vej med blandet trafik. Da Hillerød 

kommune forventer en markant stigning i gående og cyklister på Salpetermosestien, undrer vi os over, 

at der ikke allerede nu projekteres med cykelsti. 

 

2. Cyklisternes sikkerhed bør være 1. prioritet. Det skal sikres at bilerne færdes på cyklisternes 

præmisser. Strækninger med blandet trafik kan få status som cykelgade/vej. 

 

3. T-krydset Salpetermosevej/Amtmandsvej bør afmærkes, så det bliver tydeligt, hvem der skal holde 

tilbage og hvor cyklisterne skal køre. Hvis der bygges 24 parceller syd for Solengen vil biltrafikken 

øges. 

     

4. Krydset Amtmandvej/sti langs badmintonhal/sti langs hotel bør afmærkes, så det er tydeligt, hvem 

der         skal holde tilbage for hvem.   

     

5. På trods af forskellige vejarbejder, kommer der stadig meget store vandpytter på stien 

ved  Amtmandsvejsvinget.  Fodgængere kan ikke passere, cyklister bliver sprøjtet til og cyklende 

skolebørn kan        have svært ved at passere. (Se foto). Der skal findes en løsning på dette problem. 

 

6. Det er ikke nævnt i projektet, at en del af Salpetermosestien er skolevej for børn til Byskolen. 

 

 

Pøleåstien. 

 

1. Pøleåstien et det første stykke vej med blandet trafik uden cykelsti (Jagtvej). 

Åbnes bommen mellem Godhåbsvej og Jagtvej og trafikmønstret på Jagtvej og gennem tunnelen 

ændres, bør der anlægges cykelsti ved denne strækning. 

2. Strækningen forbi tennishallen og videre gennem tunnelen er skolevej. Projektet beskriver ikke 

hvordan cyklende skolebørn sikres. De skal krydse Jagtvej/Pøleåstien ved tunnelen. 

3. Pøleåstiens sydlige del ser ud til at gå over gammel losseplads. Det skal sikres at jorden ikke er giftig. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Hanne Hellberg Poulsen 

Cyklistforbundet Hillerød 

 


