
 
 

Høring omkring strategi for fysisk planlægning – ”Hjertet i Nordsjælland”. 

 

Nødebo lokalråd har imødeset denne høring med spænding og finder oplægget visionært, men med meget lidt 

indhold i forhold til den landsbystruktur, Hillerød kommune også består af. 

Det synes, som om at man fuldstændig er gået væk fra den tidligere vision om at udvikle selve byen og de 7 landsby 

samfund i et parallelt forløb, men kun fokuserer på selve byen og Skævinge. Udkastet bruger en del skrift på at 

beskrive det kommende Faurholm område, mens landsbysamfundene kun nævnes perifært. Dog nævnes at der skal 

udarbejdes selvstændige kommuneplan/udviklingsplan for en række navngivne landsbyer – se senere. 

Dog finder vi, at de overordnede og forklarede visioner i rigt mål rummer muligheder for tiltag også i forhold til vores 

lokalsamfund. 

Tema 1 Sammen om Hillerød:….Vi skaber bæredygtige lokalsamfund med 

egen identitet og muligheder. 

På side 18 & 19 – Udvikling i alle bysamfund. Her ser vi til vores store 

overraskelse at Nødebo1 ikke er nævnt. At Nødebo som det næststørste 

landsbysamfund2 i kommunen overhovedet ikke nævnes –virker det som Nødebo er glemt, og i de initiativer i forhold 

til udviklingsplan og kommuneplan, der er beskrevet, er Nødebo heller ikke nævnt. Lokalrådet finder, at kommunen 

overser den næststørste landsby og finder denne udelukkelse/forglemmelse særdeles problematisk og opfodrer på 

det kraftigste at Nødebo indskrives på linie med Skævinge i initiativ ”boksen” således at teksten lyder..der udarbejdes 

en ny udviklingsplan for Skævinge by og Nødebo og deres fremtidige byudvikling. 

 

På side 14 uddybes det: Lokalområder. Fællesskaber er afgørende for vores tilknytning til lokalområdet. Det er både 

det organiserede fællesskab i skolen eller foreningerne men det er også de nære fællesskaber på vejen…. Byudviklingen 

…. Skal give rum og plads til alle de fællesskaber  …. hvor der er plads til kunst, idræt, kultur og bevægelse.  

Kultur og idræt. Kultur og idrætsarrangementer medvirker til sammenhængskraft og er vigtigt for fællesskabet i 

kommunen. Byrådet ønsker at der i den fremtidige planlægning afsættes passende arealer til kultur og 

idrætsaktiviteter og – funktioner, samt at eksisterende arealer udvikles. 

Sluttelig på side 18 & 19 nævnes det: Der foretages ændringer i afsnit om byroller i kommuneplan 2021. Her opfordres 

byrådet til at inddrage lokalrådene for de store og små landsbysamfund til en dialog omkring disse ændringer. Det er 

nødvendigt at landsbyerne inddrages i forhold til kommende roller, og at det foregår åbent i respektfuldhed. 

Se bilag 1. 

 

 
1 Udover Nødebo finder man heller ikke Gadevang. Alle andre landsbyer er nævnt. 
2 Der bor ca. 2600 i Skævinge og ca 2300 i Nødebo. Tallene stammer fra kommuneplan 2017 med et estimat for ændringen af 
sommerhusbebyggelsen til helårsbebyggelse i Nødebo. (I dette tal er kollegiet i forbindelse med Skovskolen ikke medregnet, hvis dette sker er 
Nødebos indbyggertal meget tæt på 2400) 

 

Nødebo og Gadevang er glemt/ 

ikke omtalt i forhold til både 

udviklings og kommuneplan 



 
 
Tema 2 Trafik og mobilitet: ….. 

På side 34 Trafiksikkerhed og støj …..  Lokalrådet ser med glæde på de initiativer, 

der er beskrevet og opfordrer på de kraftigste at der iværksættes 40 km/t på 

Nødebovej – der opsættes stærekasser – at den intelligente styring genstartes – at 

gennemgående lastbiltrafik forbydes. Samtidig imødeses støjkortlægningen i 

forbindelse med Nødebovej og de derved nødvendige afledte konsekvenser af 

denne til glæde for Nødebos beboere. 

Side 32: Det er afgørende for betjening af de forskellige bysamfund i kommunen, at både den regionale trafik og 

trafikken internt i kommunen fungerer effektivt. 

Nødebo er klart underforsynet med kollektiv transport hvor vi kun har en buslinje i timen til og fra Nødebo. Igen hvis 

man foretager en sammenligning er Nødebo’s bysamfund det samfund i Hillerød, der har det dårligste kollektive 

transportudbud i forhold til byens størrelse. Den stærke private trafik gennem Nødebo med de gener, dette afføder, 

kunne tænkes i et vist omfang at blive dæmpet ved oftere busafgange for linje 307’s vedkommende i morgen og 

eftermiddagstimerne, samt med en hurtigbus, der kørte mellem Gilleleje og Nødebo. 

Side 32 i initiativ boksen finder man følgende: der skal ske ombygning og signaltekniske ændringer af en lang række 

kryds samt brug af særlig intelligent trafikstyring i udvalgte kryds. 

I Nødebo har forvaltningen valgt det modsatte. I løbet af sommeren blev der opsat intelligente lyskryds tre steder i 

Nødebo, der kontrollerede farten, og hvis man kørte over 50 km/t, blev man bremset, ved at lyskurvene skiftede til 

rødt. Denne funktion har man valgt at afbryde efter en meget kort indkøring uden at der blev foretaget justeringer. 

Forvaltningen erfarede nemlig, at nogle bilister ikke respekterede disse lyskurve.  

Kommunens strategi og vision er netop er at arbejde med sådanne løsninger, at det er fuldstændigt paradoksalt og 

kontraproduktivt, at man kommunalt har investeret i intelligente lyssignaler og derefter har sat netop den intelligente 

funktion ud af kraft. Dette betyder, at gennemsnitsfarten er steget betragteligt efter den vejrenovering, der just er 

gennemført. 

I tema 3 – Det grønne hjerte er de initiativer, der beskrives, noget lufttige og mangler substans og overordnede 

handlinger. CO2-udfordringen nævnes, men overordnede initiativer til eksempelvis nedsættelse af fossil afbrænding 

ved udbygning af fjernvarmenettet – etablering af kommunale ladestandere -  bedre kollektiv trafik dækning mm. 

mangler. 

 

Med venlig hilsen og med håbet om en god proces, der vil udvikle vores lokalsamfund. 

 

Nødebo Lokalråd 

 

 

Nødebo er kraftig 

trafikbelastet med 8000 

biler/døgn – 700 

lastbiler/døgn og ydermere 

er ca. 30% af boligerne 

støjbelastede af dette. 



 
 
Bilag 1. 

I bilaget har lokalrådet indskrevet de ønsker, vi kunne have til en handlingsplan – udviklingsplan. Lokalrådet finder, at 

Nødebo igennem mange år har stået i skyggen af kraftige investeringer i Hillerød by og i den vestlige del af kommunen 

og mener, at Nødebo investeringsmæssigt/udviklingsmæssigt bør tilgodeses i kommende kommuneplan. Nødebo er 

som den næststørste landsby sakket kraftigt bagefter i forhold til investeringer i velfærdsydelser i området. Vi har 

derfor valgt at beskrive disse forhold i dette bilag og indgår gerne i en dialog om dette med det politiske niveau.  

Nødebo har en skole der spænder fra 0. – 5. klasse hvorefter eleverne fortsætter på Grønnevang skole. Nødebo skole 

er en gammel skole med utidssvarende lokaler – utidssvarende ventilation og fuldstændig uden faglokaler bort set en 

meget lille nedslidt gymnastiksal. 

Det er påkrævet: 

1. At skolen udbygges med tidssvarende faglokaler og klasselokaler herunder musiklokale, natur og teknik 

lokale, hjemkundskabslokale, billedkunstlokale, håndværk og design, idrætsfaciliteter3 og et pædagogisk 

læringscenter. Nogle af lokalerne kan godt have flere af ovennævnte funktioner. I Hillerød kommune har vi 

set store investeringer i netop disse faciliteter med millionudgifter forbundet hermed – denne 

investeringsbølge er gået fuldstændig udenom Nødebo skole, hvilket er særdeles utilfredsstillende.4   

2. At der etableres ventilation i skolen, således at anbefalede grænseværdier for CO2  og luftskifte kan 

tilgodeses.5 

3. At der etableres et kommunalt fritidstilbud til de unge gerne i forbindelse med skolen således at de kan være 

indendørs.6  

Vi kunne ønske: 

4. At skolen udbygges fra 0.-5. klasse til 0. – 9. klasse.7 

 
3 Se afsnit om idrætshal 

 
4 Eksempler :2015 Sciencelokale Kornmarkskolen… 2,37 mio ;  2015 – 2016 Pædagogisk læringscenter Hillerødholmsskolen 6,7 mio; Helhedsplaner 
på Byskolen og Ålholm ca. 22 mio mellem 2014 – 2019. Alle oplysninger stammer fra offentlige byrådsreferater. 
 
5 Ca. 1/3 af alle skoler i Danmark har svært ved at overholde grænseværdierne for CO2  og støv i henhold til arbejdstilsynets opgørelser. Lokalrådet 
bekendt har arbejdstilsynet ikke foretaget målinger på Nødebo Skole ligesom der heller ikke er foretaget andre uvildige målinger. Lokalrådet finder, 
at hvis eventuelle målinger ikke overholder grænseværdierne, bør der handles. 
 
6 Skævinge og Hillerød by har ungdomsklubber, alle lokalsamfund i Hillerød Kommune (bortset fra Nødebo og Gadevang) har indendørs 
idrætsfaciliteter, og da Nødebo har en særdeles ringe kollektiv trafikbetjening er det særdeles problematisk for en ung fra Nødebo at benytte disse. 
 
7 I ”Hjertet i Nordsjælland” fremhæves det flere steder at skolen, er særdeles vigtig for lokalsamfundet. Nødebo er det næststørste lokalsamfund i 
Hillerød, og her har vi ikke en fuld udbygget skole. I forhold til den landsbyidentitet strategipapiret beskriver, synes det utilstrækkeligt, at skolen er 
så underprioriteret. Adskillige pædagogiske undersøgelser påpeger vigtigheden af, at børn og unge har et tilhørsforhold til deres lokalsamfund – det 
får de ikke når de skal køre 5 km til skole – samme afstand til deres kammerater – 8 km til idrætsfaciliteter og 7 km til klubtilbud hvilket er det vi 
byder vores unge over 12 år i Nødebo i dag. 



 
 

Hillerød Kommune har over den sidste 10-årige periode investeret i idrætsbyggeri og vedligeholdelse af disse for over 

72 mio. Af disse midler har Nødebo fået godt 400.000 kr til en flydebro i forbindelse med sejlads-aktiviteterne på 

Esrum sø. I kommunen har alle skoler og alle bysamfund en eller flere haller tilknyttet (eller benytter sådanne via 

kommunalt betalte lejemål) bortset fra Nødebo og Gadevang. I Nødebo har vi ingen organiserede indendørs 

idrætstilbud overhovedet, da de idrætsfaciliteter, der er på skolen, ligner noget som Dansk Skolemuseum ville være 

stolte over at vise frem som ”den 100 år gamle gymnastiksal”.  

Det er derfor påkrævet: 

• At der påbegyndes et halbyggeri i forbindelse med skolen til glæde for skoleundervisningen om dagen og det 

organiserede idrætsliv om eftermiddagen og aftenen.8 & 9 & 10 

• At Idrætshallen bør indrettes som en multi funktionshal, hvor mange aktiviteter kan foregå samtidig:11 

1. Håndboldbane med mulighed for opdeling til andre former for boldspil. 

2. Sundhedscenter - Udlejningslokaler til fysioterapi, ergoterapi, læge etc.  så brugere af disse 

ressourcer ikke behøver at tage til Hillerød eller længere. 

3. Cykelværksted til mountain bikes. 

4. Ekstra omklædningsrum til udendørs sportsaktiviteter såsom mountain bikere og orienteringsløbere. 

5. Træningsmuligheder i forhold til fitness. 

• I forbindelse med hallen opbygges 

1. Kunstgræsbane 

2. Amphiteater i forbindelse hermed og depotrum i forhold til materialer. 

 

  

 
8 Nødebo rummer to store institutioner Følstrup Husene og Nødebogård. Det første botilbud til mennesker med fysiske og/eller psykiske 

funktionsnedsættelser og Nødebogård er en behandlingsinstitution for børn og unge med komplekse psykiske problemstillinger. Disse pendler med 
busser til træningsfaciliteter hvilket en hal også kunne afhjælpe. 
 
9 Hillerød kommune ligger i henhold til undersøgelse foretaget af idrættens analyseinstitut på den kommunale 88. plads i Danmark i forhold til 
faciliteter – det kan vi ikke være bekendt.  
 
10 Idrætsfaciliteterne skal selvfølgelig også stilles til rådighed for Skovskolens kollegium, således at alle borgere bosiddende i Hillerød og Nødebo har 
en mulighed for at dyrke idræt.  
 
11 Kombinationen med hal, skole, kirke og kro på næsten samme akse vil skabe et naturligt samlingspunkt i Nødebo og være i stærk tråd med 
intentionerne i ”Hjertet i Hillerød” - ”Udvikling i alle bysamfund” side 18-19. 



 
 

Nødebo er stærkt plaget af trafik med 8000 biler i døgnet – 700 lastbiler og ca. 30% af alle boliger er støjplagede i 

forbindelse hermed. Belastningen er større end belastningen på en del af det nordjyske motorvejsnet, og der bør 

derfor gøres en markant indsats for at begrænse trafikken og hastigheden gennem Nødebo. 

Der er derfor påkrævet: 

1. At der indføres 40 km/timen gennem Nødebo. 

2. At der arbejdes med intelligent hastighedsdæmpning så som: 

▪ Stærekasser (ATK-standere) 

▪ Genstart af de intelligente lyssignaler i Nødebo – den intelligente funktion blev slukket i 

sommeren 2020. 

▪ Farveforskel på vejstrækningen gennem Nødebo. (vejbane versus fortov/cykelsti) 

▪ Byporte i begge ender af Nødebo, så bilister rettidigt og konsekvent bliver opmærksom på 

byen. 

3. At der kontinuerligt udføres støjmålinger og der fra kommunalt hold igangsættes handleplaner i forhold til 

støjværn i og ved de mest berørte boliger.12 

4. At gennemkørende lastbiltrafik forbydes subsidiært gennemkørende lastbiltrafik forbydes mellem 18 – 07.13  

5. At Hillerød kommune tager initiativ til en regional trafikplan.14 

6. At der indføres ensretning af Kildeportvej og Stenholtsvej, således at man ikke kan køre ind i Nødebo af disse 

veje.15 

7. At det kollektive trafikudbud øges.16 

  

 
12 Jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 2007. 
 
13 I Kagerup – Helsinge Kommune er al gennemkørende lastbilstrafik forbudt – dette er gennemført af Helsinge byråd. Det kunne være dejligt hvis 
lignende initiativ blev gennemført for Nødebo. 
 
14 Trafikken skal fordeles på vejnettet – uden en overordnet plan for dette i regionen handler de forskellige kommuner i blinde. 
 
15 Dette vil reduceres pendlertrafikken gennem Nødebo med ca. 2000 biler om dagen og overføre den til de overordnede veje. 
 
16 Nødebo er klart underforsynet med kollektiv transport hvor vi kun har en buslinie i timen til og fra Nødebo. Igen hvis man foretager en 

sammenligning er Nødebo’s bysamfund det samfund i Hillerød der har det dårligste kollektive transportudbud i forhold til byens størrelse. 

Manglende kollektiv trafikbetjening skaber endnu mere biltrafik. 



 
 

 

Nødebo er det næststørste landsbysamfund i Hillerød – kun marginalt overgået af Skævinge. Vi ønsker derfor at der 

fremadrettet sættes fokus på en bæredygtig byudvikling hvor Nødebo bliver et bysamfund hvor det gode hverdagsliv 

kan leves. En kombination med hal, skole, kirke, dagligvareforretninger og kro på næsten samme akse vil skabe et 

naturligt samlingspunkt og hjerte i Nødebo og være i stærk tråd med intentionerne i ”Hjertet i Hillerød”  

 

Vi foreslår derfor: 

• Sundhedshus i en kommende idrætshal. Se denne 

 

• At det kommende museum for skoven, ParForce jagten, Kongernes Nordsjælland m.v. placeres i Nødebo og 

laves som et visionært og anderledes museum i skoven, hvor guidede ture bliver det essentielle. Et walk og 

talk museum. 

• At der kommunalt bakkes op om mindre dagligvarebutikker i Nødebo således at pendling og unødvending 

trafik undgås. Dette vil understøtte bystrukturen og det gode liv styrkes. 

  



 
 

Nø’e – boerne 
 

-Har du hørt at byrådet vil lave intelligente trafikløsninger? 

-Nej 

-I Nødebo lavede man intelligente lyssignaler og efter 1 måned slukkede man for 

den intelligente funktion. 

-Er det særligt intelligent? 

 

 

 

 

-Hvor er det smart at byrådet vil stille flere bænke op så man kan nyde 

naturen. 17 

-Hva’ siger du ? 

-At det er smart at man kan nyde naturen på de her bænke. 

-Jeg kan ikke høre hva’ du siger fordi bilerne larmer !! 

 

 

 

 

 

-Har du hørt at byrådet vil fjerne tilskuddet til Kroen.18 

-Så passer navnet 

-Hva’ mener du ? 

-Nødebo Kr. 0 

 

  

 
17 Ca. 30 % af alle der bor i Nødebo er støjplagede fra trafikken.  
18 Ved budgetforhandlingerne var et af besparelsesforslagene, at tilskuddet til kroen skulle fjernes. Heldigvis blev 
forslaget fjernet i stedet. 



 
 

 

-Ved du at vi betaler ca. 6 mio kr mere om året i ejendomsskat her i 

Nødebo end de gør i Skævinge19 

-Nej. 

-Så vi kan finansiere deres nye hal på 8 år med ekstrabetalingen. 

-Hvor smart – så gør byrådet det samme som resten af Danmark – 

sender skattekronerne vestpå, så de ude vestpå kan bygge flere 

håndboldhaller. 

 

 

 

 

-Har du hørt, at lokalrådet vil have et ventilationsanlæg på skolen. 

-Det er da spild af penge – med de utætte vinduer der er på skolen, burde 

der være ventilation nok. 

 

 

 

 

 

 

 

-Har du hørt at lokalrådet vil have kommunen til at sætte stærekasser op 

langs Nødebovej 

 

-Er det det de forstår ved biodiversitet ? 

 

 

 

 

 

 
19 En 800 m2grund med bebyggelsesret koster i ejendomsskat 21.476 kr om året i Nødebo, mens de slipper med 
13.546 kr om året for det samme i Skævinge. En udregning i forhold til parcellerne i byzonen i de to landsbyer giver et 
merprovenu på mindst 6 mio. fra Nødebo.  



 
 
 

 

-Har du hørt at Hillerød er på 88 pladsen ud af de 99 kommuner i forhold 

til idrætsfaciliteter per borger. 

 

- Ja det bekræfter jo det gamle ord – det gælder ikke om at vinde men om 

at være med. 

 

 

 

-      Har du hørt at kommunen vil have at de enkelte landsbyer skal have  

       deres egen kendetegn ?20 

- Så skal vi da have et motto 

-      Hvordan skulle det så lyde? 

- Nødebo – landsbyen med Hillerøds højeste ejendomsskat, mest 

vanvittige trafik og den laveste kommunale service. 

-      Det passer sgu meget godt. 

 

 

-Ved du at der kun er en bus i timen her i Nødebo. 

-Ja byrådet gør da noget for at begrænse trafikken gennem byen. 

 

 

 

 

- Hva laver I unge om aftenen her i Nødebo ? 21 

 

- Om sommeren bader vi i søen og kysser på pigerne 

 

- Hva så om vinteren ? 

 

- Da er det for koldt at bade. 

 

 
20 Se note 17 & 19 
21 Der er ingen kommunale tilbud til de unge i Nødebo om vinteren. 


