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1. Bemærkninger til dagsordenen
Sagsnr.: 16/15165
Punkttype
Bilag
Beslutning Teknikog Planudvalget
2014-2017 den 3101-2017

Beslutning.
Nej
_________________________________________________________
Ingen.

Fraværende
Bettina Hauge
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2. Meddelelser
Sagsnr.: 16/15165
Punkttype
Tema

Orientering.
1 Orientering om anlægsprojekter
Forvaltningen har udarbejdet den vedlagte oversigt over
anlægsprojekter og større driftsopgaver på udvalgets område.
2 S-togskøreplan på Nordbanen
En ny bus- og S-togskøreplan træder i kraft pr. 30. januar 2017.
Movia har oplyst til kommunerne langs Nordbanen, at den nye Stogskøreplan på strækningen mellem Jægersborg og Hillerød Station
ikke har de lovede køreplanstider. Årsagen er, at Banedanmark ikke er
klar med det nye signalprogram på strækningen.
Køreplanen flytter sig op til 5 minutter senere i retning mod Hillerød
og tidligere i retning fra Hillerød. Dermed vil de planlagte forbindelser
mellem S-tog og bus enten få korte skiftetider eller helt forsvinde.
Udfordringen bliver størst om aftenen, når der er 20 minutters drift på
S-tog.
Movia er i gang med at vurdere de køreplansmæssige konsekvenser og
planlægge, hvornår der kan reageres (omkring 40 buslinjer påvirkes
potentielt af dette).
En usikkerhed, som Movia også skal have afklaret er, i hvilket omfang
Lokaltog er nødt til at rykke på deres køreplan. Det vil påvirke
yderligere 10-15 linjer med forbindelse til Lokaltog i Nordsjælland.
Movia vil orientere de relevante operatører og opfordre til i muligt
omfang at tage hensyn til de ændrede S-togsplaner. Movia vil desuden
hurtigst muligt ændre planer, hvor forbindelserne bliver forringet.

Bilag
Beslutning Teknikog Planudvalget
2014-2017 den 3101-2017
Fraværende

3 KL’s kommunalpolitiske konference TEKNIK & MILJØ ’17
Konferencen afholdes i år den 25. – 26. april 2017 i Forum Horsens
under titlen: ”En verden udenfor”. Emnerne, der behandles på
konferencen, er bl.a.: Cirkulær økonomi, Lokalt demokrati i et
internationalt perspektiv, Forsyning, Beredskab, Frivillighed,
Digitalisering, Fremtidens veje, Planlov, Affald og ressourcer mv.
Konferencen består af en blanding af oplæg i plenum, strategiske
møder, udflugter og temamøder.
Det foreløbige program kan ses på: www.kl.dk/tm17
Anlægsoversigt TPU januar 2017
_________________________________________________________
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.
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3. Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces
Sagsnr.: 16/15562
Punkttype
Tema

Sagsbeskrivelse

Beslutning.
Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes
ifølge budgetstrategien 2018-21 i januar/februar måned, og der besluttes en
proces for dialogen med borgere og brugere.
Teamleder i Økonomi og IT Mikael Fællesskov deltager under punktets
behandling.
Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21.
Fagudvalgenes budgetproces igangsættes i januar med, at udvalgene præsenteres
for udvalgenes driftsbudgetter for 2018, som de er vedtaget i budgetforliget for
2017-20. Derudover beslutter fagudvalgene en proces for borger- og
brugerinddragelse.
I denne sag fremlægges:
A.
B.
C.
D.

Orientering om fagudvalgenes budgetproces
Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektivisering og
afbureaukratisering
Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget
Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse.

A. Fagudvalgenes budgetproces
Budgetstrategien fastlægger en proces, hvor fagudvalgene igen i år spiller en
central rolle i budgetlægningsprocessen, idet fagudvalgene har ansvaret for på
udvalgets område at udarbejde og beslutte følgende:
Senest 16. maj 2017
1. Forslag til driftsbesparelser
2. Forslag til driftsudvidelser
3. Forslag til anlægsprogram
4. Relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående
Senest 13. juni
5. Prioritering af forslag til driftsbesparelser
6. Større spørgsmål og ønsker, jf. Økonomiudvalgets prioritering
Den samlede budgetproces for fagudvalgene fremgår af bilag 1.
Ad 1 Forslag til driftsbesparelser
Fagudvalgene udarbejder katalog med forslag til driftsbesparelser på 32 mio. kr.
Fagudvalgenes budgetproces understøttes løbende af Forvaltningen, som har til
opgave at tilvejebringe og fremlægge muligheder for driftsbesparelser, herunder
kvalificere forslag til driftsbesparelser videreført fra budgetlægningsprocessen
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2017-20.
Tidsplanen indebærer, at fagudvalgene i slutningen af februar/starten af marts
første gang behandler udkast til kataloget med forslagene til driftsbesparelser, og
at kataloget endeligt skal godkendes inden 16 maj. Det betyder endvidere, at
forslagene drøftes tre gang i udvalgene, og derefter prioriteres i juni.
For Klima- og Miljøudvalgets vedkommende vil kataloget vedr. Klima- og
Miljøudvalget skulle godkendes på mødet den 27. marts, da maj mødet ligger
efter afleveringsfristen. Det indebærer, at forslag til driftsbesparelser i Klima- og
Miljøudvalget vil blive behandlet to gange, med mindre der planlægges et
ekstraordinært møde inden 16. maj.
Ad 2 Forslag til driftsudvidelser
Fagudvalgene har mulighed for senest den 16. maj 2017 at behandle ønsker om
driftsudvidelser, med henblik på behandling i Økonomiudvalget den 13. juni
2017. Udvalget skal opgøre samtlige årlige merudgifter ved den ønskede
driftsudvidelse. Hvis fagudvalgene oversender ønsker om driftsudvidelser til
Økonomiudvalget, udvides fagudvalgets opgave med at finde budgetforbedringer
med et tilsvarende beløb.
Ad 3 Forslag til anlægsprogram
Fagudvalget skal tage stilling til alle anlægsprojekter fra investeringsoversigten
for 2017-20 samt evt. ønsker om nye anlæg. Udvalget skal ligeledes tage konkret
stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg
indebærer øgede driftsudgifter skal udvalget pege på finansiering for dette, jf.
ovenfor under driftsudvidelser.
Investeringsoversigten 2018-21 i 2018-priser fremgår af bilag 1. I 2021 er
anlægsrammen uspecificeret og udgør 30 mio. kr., jf. budgetstrategien.
Ad 4 Relevant borger og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående
Fagudvalgene er ansvarlige for, at der sker en relevant borger- og
brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. I vedlagte bilag 2 fremgår
Forvaltningens forslag til proces for de enkelte udvalg.
Ad 5 Prioritering af forslag til driftsbesparelser
Til brug for fagudvalgenes prioritering af driftsbesparelserne markerer
Forvaltningen for hvert enkelt forslag, hvordan det pågældende område er
placeret i nøgletallene. Fagudvalgene skal i maj/juni prioritere alle forslag til
driftsbesparelser på udvalgets område. Udgangspunktet vil være en politisk
vurdering af, hvilke af forslagene på udvalgets område, der vil være mest/mindst
ønskelige at gennemføre af de forslag der foreligger på udvalgets område.
Fagudvalgene kan prioritere forslagene henholdsvis grøn, gul eller rød.
Fagudvalgene skal give prioriteringen grøn til mindst 1/3 af den vejledende
besparelsesramme for udvalget, jf. vedlagte bilag 1.
Ad 6 Større spørgsmål og ønsker, jf. Økonomiudvalgets prioritering
Der gælder følgende frister for politiske spørgsmål og ønsker:
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Større spørgsmål og ønsker fremsendes senest den 22. marts 2017
Afklarende og specifikke spørgsmål til budgettet fremsendes senest den 30.
juni 2017. Spørgsmål besvares løbende af Forvaltningen, idet der i juli 2017
må forventes længere svartider grundet sommerferien
Derefter afklares kun mindre uklarheder

Den administrative behandling følger styrelseslovens retningslinjer for
initiativsager og spørgsmål/svar fra Forvaltningen.
B. Effektiviseringer
Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne
effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i
Allerød Kommunes vision ”Fælles udvikling i Balance”.
Forvaltningen arbejder løbende med effektiviseringer, og der vil ifølge
budgetstrategien blive fremlagt særskilte politiske sager om det konkrete arbejde
med effektiviseringer, idet effektiviseringspotentialerne fremlægges politisk i
samme tempo som forslagene til driftsbesparelser. Konkret betyder det, at
udvalgene får effektiviseringspotentialerne til orientering på møderne fra slut
februar til april, og at den konkrete forslag til effektiviseringer fremlægges til
beslutning i fagudvalgene og byrådet i maj og december. Klima- og
Miljøudvalget har ikke planlagt møde primo maj, hvilket indebærer, at
effektiviseringsforslag skal besluttes på mødet den 27. marts.
Klima- og Miljøudvalget har ikke planlagt møde primo maj, hvilket indebærer, at
forslag til effektiviseringer kun behandles to gange, med mindre der planlægges
et ekstraordinært møde inden 16. maj. Kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget
skal derfor godkendes på mødet den 27. marts.
C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede
anlægsbudget
Som det fremgår af bilag 1 udgør det samlede driftsbudget 2018 1,35 mia. kr.,
fordelt på fagudvalgene på følgende måde:
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D. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse.
I vedlagte bilag 2 fremgår Forvaltningens forslag til fagudvalgenes proces for
borger- og brugerinddragelse. Dette skal ses i sammenhæng med den generelle
proces for borgerdialog og høringer, som fremgår af budgetstrategien.
Administrationens Forvaltningen foreslår at:
forslag
A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces tages til efterretning
B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektivisering og
afbureaukratisering tages til efterretning
C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget
tages til efterretning
D. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse
godkendes
Bilag
Bilag 1 Budgetproces, effektiviseringsproces, driftsrammer og anlæg
Bilag 2 Forslag til proces for borger- og brugerinddragelse
_________________________________________________________
Beslutning Klima- Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.
og Miljøudvalget
2014-2017 den 2301-2017
Beslutning Børn- Udvalget godkendte Forvaltnings forslag, idet udvalget anmodede om et forslag
og Skoleudvalget til proces- og tidsplan for borgerinddragelse, som inkluderer et borgermøde om
2014-2017 den 24- udvalgets områder.
01-2017
Beslutning
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet mødet for borger- og
Sundheds- og
brugerinddragelse planlægges til marts måned 2017 på baggrund af oplæg fra
Velfærdsudvalget Forvaltningen i samarbejde med udvalgsformanden.
2014-2017 den 2501-2017
Beslutning
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet ældrerådet og handicaprådet
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inviteres til mødet i april.

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet de tilføjede Handicaprådet og
Ældrerådet som foreninger, der inviteres til møde. Borger- brugerinddragelse
kommer på udvalgsmøde i maj/juni 2017.

Fraværende
Bettina Hauge
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4. Trafikplan
Sagsnr.: 16/2365
Punkttype
Tema

Sagsbeskrivelse

Beslutning.
Teknik- og Planudvalget godkendte den 6. september forslag til
Trafikplan for Allerød Kommune med henblik på udsendelse i
offentlig høring.
Der er i høringsperioden indkommet 59 høringssvar. Udvalget
anmodes om at tage stilling til Forvaltningens forslag til indarbejdelse
af de indkomne høringssvar med henblik på endelig godkendelse af
trafikplanen i Økonomiudvalget og byrådet.
Trafikplanen har været i offentlig høring i perioden 3. oktober til 30.
november. Der er kommet 59 høringssvar (se bilag 1). Høringssvarene
vedrører både generelle og stedspecifikke trafikale forhold. Af de 59
høringssvar handler 34 om trafikforhold ved Allerød Privatskole.
I bilag 2 ses en oversigt over høringssvarene med Forvaltningens
kommentarer og evt. forslag til indarbejdelse i trafikplanen.
Nogle høringssvar omhandler driftsspørgsmål, f.eks. vedligehold af
fortove, cykelstier og veje. Disse behandles ikke i trafikplanen. Andre
høringssvar vedrører forhold, som vil blive behandlet i anden
sammenhæng, f.eks. busplanlægning og planlagte stier.
For høringssvar med ønsker til nye lokaliteter, der skal medtages i
trafikplanen f.eks. pga. høj hastighed, er der i bilag 2 for hvert sted
foretaget en vurdering af, om, der er basis for at føje stedet til listen
over tiltag i trafikplanen.
Høringssvarene, der handler om trafikforhold ved Allerød Privatskole,
peger på en række forhold vedr. skolevejen, der opleves utrygge eller
farlige. I bilag 2 er høringssvarene vedr. privatskolen behandlet
særskilt sidst i notatet. Nogle af de forhold der peges på, kan udføres
over driften og andre er planlagt til udførsel i forbindelse med bygning
af boliger i Teglværkskvarteret i 2017. Herudover anbefales, at et tiltag
vedr. fartdæmpning på Sortemosevej tilføjes trafikplanen.
Udvalget anmodes om at tage stilling til, de i bilag 2 angivne forslag til
kommentarer/tiltag, der skal indarbejdes i trafikplanen.

Administrationens
forslag

På baggrund af udvalgets behandling af høringssvarene gennemføres
en tilretning af trafikplanen, som herefter fremlægges til endelig
godkendelse.
Forvaltningen anbefaler, at forslagene angivet i bilag 2 godkendes.
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Bilag 1 Høringssvar fuld længde
Bilag 2 Høringsnotat
Bilag 3 Trafikplanudkast
_________________________________________________________
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Fraværende
Bettina Hauge
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5. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3-390 Boligområde ved Julemosegård, Lynge
Sagsnr.: 14/8001
Punkttype
Tema

Beslutning.
I forbindelse med behandlingen af lokalplanforslag for et boligområde
ved Julemosegård besluttede byrådet den 22. juni 2016, at give en
tillægsbevilling på 100.000 kr. til iværksættelse af en vurdering af
vejbetjening både i forhold til Julemosegård (ud til Slangerupvej) og
Julemosevænge (ud til Slangerupvej ved Ganløsevej) samt af
trafiksituationen på Hillerødvej.
Teknik og Planudvalget anmodes om at tage stilling til de indkomne
høringssvar og foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om
endelig vedtagelse af lokalplanen.
Supplerende tema
Udvalget besluttede den 10. januar 2017, at sagen genoptages med
notat vedr. trafikforhold på Gladgårdsvænge og for cyklister.

Sagsbeskrivelse

Notatet er vedlagt som bilag 7. Desuden er der foretaget en mindre af
justering af bilag 1 (lokalplanforslaget), hvor stiforbindelserne er
tydeliggjort på kortbilag 3 og 4.
Trafikanalyse fra september 2016
Teknik- og Planudvalget blev den 27. september 2016 orienteret om
trafikanalysen vedrørende vejbetjening af området. Analysen indeholdt
følgende anbefaling og konklusioner:






Vejadgangen fra det nye boligområde i
Lynge anbefales fastholdt fra
Gladgårdsvænge via Langkæret ud til
Hillerødvej, som beskrevet i det reviderede
lokalplansforslag og i miljøvurderingen.
Vejadgang fra Gladgårdsvænge ud til
Hillerødvej via Langkæret er den mest
trafiksikre løsning og samtidigt opnås en
bedre opkobling til byen og dennes
servicefunktioner.
En direkte tilslutning til Slangerupvej er
uhensigtsmæssigt og omkostningstungt, da
det vil medføre forringet
fremkommelighed på Slangerupvej og evt.
Ganløsevej.

Opdatering af trafikanalysen
Økonomiudvalget igangsatte den 15. november 2016 lokalplan for 26
boliger ved Langkæret i Lynge, jf. vedlagte kort (bilag 2). Dette

Teknik- og Planudvalget 2014-2017 tirsdag den 31. januar 2017

12

område vejbetjenes via Langkæret til Hillerødvej.
For at sikre strækkelig kapacitet i området samt for at rette et forkert
baggrundtal er trafikanalysen blevet opdateret.
I den opdaterede trafikanalyse (bilag 3) vurderes det, at en samlet
udbygning af området med i alt 205 boliger, der vejbetjenes via
Langkæret, ikke giver anledning til at se på alternative trafikløsninger
end de allerede behandlede.
Konklusionen fra analysen er således fortsat, at vejbetjeningen sker via
Langkæret ud til Hillerødvej. En direkte tilslutning til Slangerupvej vil
medføre, at uheldsrisikoen stiger - enten pga. etablering af et nyt kryds
eller pga. ændring fra et 3-benet kryds til et 4-benet kryds.
Høring og indsigelser
Der blev fra den 30. marts til den 13. april 2016 afholdt fornyet høring
af det revideret lokalplansforslag, hvor bevaringen af Julemosegård
var indarbejdet.
I behandlingen af det revideret lokalplansforslag tilbagesendte byrådet
den 26. maj 2016 sagen til Teknik- og Planudvalget. Høringssvar fra
ejerne af Julemosegård, indsendt i tidligere høringsperiode fra den 30.
marts til den 13. april 2016, blev ikke behandlet på mødet den 26. maj,
og indgår derfor i den nuværende behandling.
Ejerne af Julemosegård gør opmærksom på, at optionsaftalen med
Casa Futura er udløbet, og derfor bør det sikres, at lokalplanen ikke
begrænser den fremtidige udformning af bebyggelsen til Casa Futuras
måde at bygge på. Efter Forvaltningens opfattelse er det alene
lokalplanens § 8.2, som er ”skræddersyet” til Casa Futuras
byggemetode. De øvrige bestemmelser i lokalplanen er mere alment
formuleret og kan rumme mange forskellige bebyggelser.
Samtlige indsigelser til lokalplanen er vedlagt (bilag 4). Der er
derudover udarbejdet en redegørelse for behandlingen af samtlige
indsigelser (bilag 5).

Administrationens
forslag

Miljøvurdering
Der er til lokalplanen udarbejdet miljøvurdering, som behandler
emnerne landskab og bymiljø, trafik og transport samt vand og
jordbundsforhold (bilag 6). Der er ikke indkommet indsigelser til
Miljøvurderingen.
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller lokalplanen endeligt
godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet:



Vejadgang via Gladgårdsvænge fastholdes
og
§ 8.2 om facaders udformning tages ud af
lokalplanen.
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Bilag

Beslutning Teknikog Planudvalget
2014-2017 den 1001-2017
Beslutning Teknikog Planudvalget
2014-2017 den 3101-2017

Bilag 1 - Lokalplanforslag 3-390 Julemosegård
Bilag 2 - Kort over udbygning i Lynge ved Langkæret
Bilag 3 - revideret notat om trafikale forhold ved Julemosegård
Bilag 4 - Samlede høringssvar fra 4 høringer
Bilag 5 - Indsigelsesbehandling
Bilag 6 - Sammenfattende redegørelse
Bilag 7 - Notat om trafikforhold
_________________________________________________________
Sagen genoptages med notat vedr. trafikforhold på Gladgårdsvænge og
for cyklister.
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i
Økonomiudvalget og byrådet.
Udvalget besluttede, at der på et kommende møde optages en sag om
overtagelse af Gladgårdsvænge som offentlig vej, mod at vejen
trafikdæmpes og forskønnes.

Fraværende
Bettina Hauge
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6. Dispensation fra lokalplan 245-A vedr. p-pladser og rumfang
Sagsnr.: 17/498
Punkttype
Tema

Sagsbeskrivelse

Beslutning.
I forbindelse med udvidelse af Matas lager på Rørmosevej 1 og 5,
samt Engholm Parkvej 2, ansøges om dispensation fra bestemmelser i
lokalplan 245 A om antallet af p-pladser og om rumfang i forhold til
grundareal.
Virksomheden har ansøgt om at udvide den eksisterende lagerbygning
med 5.334 m² lager og 600 m² kontor. Udvidelsen sker ved en
sammenbygning på sydsiden af det eksisterende lager og en tilbygning
på Engholm Parkvej 2. De 2 matrikler er blevet sammenlagt til én
ejendom.
Ejendommen er omfattet af lokalplan 245 A og er beliggende i område
II.
I lokalplanens § 5 findes bestemmelser om vej- og stiforhold, herunder
parkering på den enkelte ejendom. § 5.4 bestemmer, at i område II
skal der på den enkelte ejendom udlægges areal til parkeringspladser
svarende til mindst en bilplads for hver 50 m² bruttoetageareal.
Tilbygningen på 5.934 m² udløser således krav om udlæg af areal til
119 p-pladser.
Det fremgår af ansøgningen, at der etableres 119 p-pladser ved
tilbygningen.
For den samlede bebyggelse i område II, inkl. tilbygningen vil der
imidlertid være et underskud på 144 p-pladser. Dette har sammenhæng
med, at der i forbindelse med en større tilbygning af lageret i 2002
blev givet dispensation til at fastholde det hidtidige antal p-pladser.
Begrundelsen var, at lagertilbygningen ikke forventedes at medføre
flere ansatte, og at der ikke var mangel på p-pladser til virksomheden.
Forvaltningen bemærker, at det synes rimeligt at lægge en vis vægt på,
at der er væsentlige færre arbejdspladser pr. m² på et lager end på et
kontor, og at der fortsat ikke reelt er mangel på p-pladser ved Matas i
dagligdagen.
I lokalplanens § 6 findes bestemmelser om bebyggelsens omfang og
placering.
§ 6.4 bestemmer at bebyggelsens rumfang ikke må overstige 3 m³ pr.
m² grundareal. Den samlede bebyggelse vil efter tilbygning overskride
det maksimale rumfang med 9.210 m³ (beregnet fra eksisterende
terræn), og der skal derfor dispenseres fra lokalplanen.
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Forvaltningen bemærker, at alle øvrige bebyggelsesregulerende
bestemmelser om bebyggelsesprocent, maksimal højde og højder i
forhold til skel er overholdt. Lagerbygninger vil almindeligvis have et
stort volumen i forhold til det bebyggede areal, da lageret opbygges i
højden.
Forslag 1
A. Der meddeles dispensation fra lokalplan 245A, § 5.4 til at
etablering af et mindre antal p-pladser for den samlede bebyggelse
efter tilbygning, på vilkår at der etableres de 119 p-pladser som
tilbygningen i sig selv udløser krav om. Begrundelsen er, at det
vurderes at parkeringsbehovet faktisk vil være dækket af dette
antal p-pladser.
B. Der meddeles dispensation fra lokalplan 245A, § 6.4 til at
overskride det maksimale rumfang med 9.210 m³. Begrundelsen er,
at overskridelsen af rumfang vurderes at have mindre betydning,
når alle andre bebyggelsesregulerende bestemmelser er overholdt.
Forslag 2
A. Der meddeles afslag på dispensation fra lokalplan 245A, § 5.4 til
at afvige fra antallet af p-pladser for den samlede bebyggelse. For
den samlede bebyggelse efter tilbygning skal der således i alt
udlægges 378 p-pladser. Begrundelsen er, at det vurderes at være
eller kunne blive, behov for dette antal p-pladser til en virksomhed
af denne størrelse.

Administrationens
forslag
Dialog/høring

B. Der meddeles afslag på dispensation fra lokalplan 245A, § 6.4 til
at overskride maksimalt volumen for den samlede bebyggelse efter
tilbygning. Begrundelsen er, at bebyggelsens omfang vurderes at
kunne påvirke omgivelserne ud over det forventelige.
Forvaltningen anbefaler forslag 1 A og B.
Der er udsendt naboorientering til de matrikulære naboer Rørmosevej
7 og Engholm Parkvej 4, 6 og 8.
Der er modtaget bemærkninger fra Engholm Parkvej 4, OEM
Automatic Klitsø, v. adm. direktør Finn Alsing. Finn Alsing fremfører
ingen direkte indsigelser mod de forhold, der kræver dispensation,
men har bemærkninger vedrørende
· matrikelskellet mellem Engholm Parkvej 2 og 4 ved udkørslen til
Engholm Parkvej,
· ønske om beplantning langs Matas’ nye indkørsel fra Engholm
Parkvej, og
· kommende skiltning ved de 2 indkørsler.

Bilag

Bemærkningerne vil blive videresendt til Matas.
Matas naboorientering med bilag.pdf
Matas svar på naboorientering fra Engholm Parkvej 4.pdf

Teknik- og Planudvalget 2014-2017 tirsdag den 31. januar 2017

Beslutning Teknikog Planudvalget
2014-2017 den 3101-2017

16

_________________________________________________________
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1 A og 1 B.

Fraværende
Bettina Hauge
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7. Statistik over byggesager 2016
Sagsnr.: 17/402
Punkttype
Tema

Sagsbeskrivelse

Orientering.
Udvalget orienteres om byggesagsstatisk for 2016, dvs. statistik over
antal indkomne sager fordelt på de mest gængse kategorier samt
sagsbehandlingstiderne opgjort i netto- og brutto kalenderdage.
Statistikken er udtrukket fra kommunens byggesagsstyringssystem, og
tallene er baserede på sagsbehandlernes indberetninger.
Det fremgår af Bygningsreglement 2015, kapitel 1.16, at kommunen
hvert år i januar måned skal fastsætte og offentliggøre mål for
kommunens sagsbehandlingstid ved behandlingen af en byggesag. Der
skal som minimum fastsættes ét servicemål, men der kan fastsættes
flere, eksempelvis for forskellige bygningstyper.
Servicemålene skal angive sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt,
hvor ansøgeren har indsendt en ansøgning, der fra ansøgers side er
fuldt belyst, og frem til kommunen rent faktisk træffer endelig
afgørelse i sagen.
Kommunernes Landsforening og staten indgik i december 2015 aftale
om statslige servicemål på bl.a. byggesagsområdet, som kommunerne
er forpligtede til at overholde.
Servicemålene er som følger:
Mindre kompliceret byggeri skal behandles inden for 40 dage.
Mindre kompliceret byggeri er enfamiliehuse, rækkehuse, uopvarmede
lagerhaller og lignende byggerier. Disse typer af byggerier benævnes
kategori 1.3.1 og 1.3.2.
Kompliceret byggerier skal behandles inden for 50 – 60 dage.
Denne type byggerier er etageboligbyggeri, erhvervs- og
institutionsbyggeri, og de benævnes kategori 1.3.3.
Udover ovennævnte servicemål har det i mange år været et lovkrav, at
anmeldelsespligtigt byggeri skal behandles inden for 14 dage.
Anmeldelsespligtigt byggeri er f.eks. garager, carporte, udhuse,
overdækkede terrasser og lignende byggerier på maks. 50 m2.
Den vedlagte statistik over sagsbehandlingstider i 2016 (bilag 1) viser i
Tabel 2, kolonne 1, at kommunens gennemsnitlige sagsbehandlingstid
fra modtagelse af fuldt belyst projekt, til der blev truffet en afgørelse,
ligger inden for de statslige servicemål på 40 dage for ukompliceret
byggeri og 50 – 60 dage for kompliceret byggeri i de fleste tilfælde.
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Kommunen overholder dermed de fastlagte servicemål.
Da Tabel 2, kolonne 1 viser et gennemsnit for alle afgjorte sager,
omfatter det sager, der afgøres efter få dage til sager, der først afgøres
efter 8-10 uger. Såfremt byggeansøgningerne også forudsætter
sagsbehandling efter anden lovgivning, kan sagsbehandlingstiderne
forventes at blive længere, da der ofte er 4 ugers klagefrist fra
offentliggørelse af tilladelser efter f.eks. planloven,
naturbeskyttelsesloven, miljøloven etc.
De enkelte ansøgere vil derfor kunne opleve ansøgningsprocessen
meget forskelligt alt efter, hvor velbelyst deres ansøgningsmateriale er,
og hvor mange eksterne høringer, der skal foretages. Disse
betragtninger er nødvendige at inddrage i vurderingen af, om
kommunen overholder servicemålene, og dermed indfrier borgernes
forventninger til byggesags-behandlingen.
Der har været en stigning på 24 sager i det samlede sagsantal i forhold
til 2015, og det skyldes primært flere nye enfamiliehuse og flere
diverse sager. Diverse sager er forespørgsler/henvendelser fra borgere,
der kræver en form for sagsbehandling og/eller afklaring i forhold til
byggeloven eller lokalplaner. Besvarelse af en diverse sag betyder
ofte, at der skal oprettes en sag, da besvarelsen har karakter af en
afgørelse, der kan have betydning for en kommende ansøgning.
Der er blevet afgjort 578 sager i 2016, hvilket er en stigning på 139
sager i forhold til 2015.
Stigningen skyldes, at der i 2016 har været sat ekstra fokus på
sagsbehandlingen og indfrielsen af servicemålene. I 2017 sættes der
ekstra fokus på afslutning af byggesager, som blandet andet har
betydning for ejendomsvurderinger og dermed skattegrundlaget i
kommunen. Dette vurderes, at være muligt uden at servicemålene
overskrides.

Administrationens
forslag
Bilag

Beslutning Teknikog Planudvalget
2014-2017 den 3101-2017

Grafer over de seneste års udvikling i antal sager og
sagsbehandlingstider fremgår af henholdsvis bilag 2 og bilag 3.
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag 1 Byggesagsstistik
Bilag 2 Grafer antal sager
Bilag 3 Grafer sagsbehandlingstider
_________________________________________________________
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
Bettina Hauge
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Bilag: 2.1. Anlægsoversigt TPU januar 2017
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017
Mødedato: 31. januar 2017 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 4902/17

Allerød Kommune
Teknik- og Planudvalget: Igangværende anlægsprojekter og større driftsopgaver - status december 2016
Afsat budget

Udføres

Bemærkning

Supercykelsti Allerødruten

2015: 4.964.000 kr.
2016: 1.444.000 kr.

2015-2016: anlæg af cykelstier på
Banevang samt tiltag på
Sortemosevej og Kongevejen
udført.
2017: Servicetiltag, skiltning og
afmærkning udføres.

Supercykelstien er godkendt af styregruppen på
møde november 2016. Servicetiltag, skiltning,
afmærkning samt tiltag i kryds er under
planlægning.

Supercykelsti Farumruten

2015: 2.026.000 kr.
2016: 2.928.000 kr.
2017: 3.271.000 kr.

2015: Bregnerød Skovvej udført
2017: Cykelstier langs Nymøllevej
forventes anlagt.

2-1 vej på Bregnerød Skovvej udført 2015.
Detailprojekt samt ansøgning om
udledningstilladelse for cykelstierne langs
Nymøllevej er under udarbejdelse hos Cowi.

Cykelsti på Hillerødvej

2016: 4.000.000 kr.
2017: 5.040.000 kr.
2018: 3.200.000 kr.
(Samlet pulje til Trafik- og
Miljøhandlingsplan)

Anlæg startet september 2016.
Arbejdet forventes afsluttet sommer
2017.

Østlig side af strækningen fra Lynge Bytorv til
Kærhøjgårdsvej er færdig. Vestlig side er i gang.

Trafiksanering Kongevejen

2015: 7.841.000 kr.

2015 – 2016

Anlægsarbejdet gennem Blovstrød er afsluttet.
Arbejde med etablering af byport samt plantning
af træer er udført. Asfaltering af kørebanen
udføres i 2017.

Trafiksanering Blovstrød etape 2

2017: 1.886.000 kr.

2017: Detailprojektering og anlæg

Niras regner overslag på projektet.

Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej

2016: 3.300.000 kr.

Forventes anlagt i 2017

Projekt under udarbejdelse. Jf. behandling på
TPU 27/9-2016, er der forskellige tekniske
forhold der skal afklares forud for udarbejdelse af
skitseprojekt.

Anlægsprojekter for rekreative stier

Overførte midler fra tidligere
år: ca. 640.000 kr.
2016: 214.000 kr.

Forventes anlagt i 2017

Sjælsøstien anlagt. Sti ved Blovstrød Enge og sti
ved Årtusindeskifteskoven er vedtaget.

Kirkestien, udstykning Blovstrød

Midlerne tilvejebringes ifbm.
grundsalg
2017: 1.830.000 kr.

Forventes anlagt i 2017

Stierne fremgår af lokalplanforslag 1-140. Stierne
a-a og b-b i alt 610 m i 3 m bredde.
Stierne udføres med asfalt og belyst

Adgangsvej ved XL-byg til ny bebyggelse mod syd langs Sbanen herunder helleanlæg og stikrydsning på
Sortemosevej

2016 Kassefinansieret
anlægsbevilling: 4.600.000
kr.

Forventes anlagt i 2017

Fremgår af lokalplan.
Ikke projekteret.

Anlæg

LAR-projekt Gl. Lyngevej

Lånefinansieres og
refunderes af
forsyningsselskabet.

Forventes udført 2017

Større driftsopgaver
Asfaltering af veje, stier og fortove:

Belægningspuljen 7.300.000
kr. i 2017.

Under planlægning.

Bilag: 3.2. Bilag 2 Forslag til proces for borger- og brugerinddragelse
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017
Mødedato: 31. januar 2017 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 4216/17

Bilag 2

Allerød Kommune
Økonomi og It
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
http://alleroed.dk

Budget 2018-21: Fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse

Dato: 11. januar 2017

Fagudvalgene spiller ifølge budgetstrategien 2018-21 en central rolle i

Sagsnr. 16/15562

budgetlægningsprocessen, og har ansvaret for på udvalgets område at

Sagsbehandler:
jemo

udarbejde følgende:
Senest 16. maj 2017
1.

Forslag til driftsbesparelser

2.

Forslag til driftsudvidelser

3.

Forslag til anlægsprogram

4.

Relevant borger og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående

Senest 13. juni
5.

Prioritering af forslag til driftsbesparelser

6.

Større spørgsmål og ønsker, jf. ØU’s prioritering

Ad. 4 Borger- og brugerinddragelse
Fagudvalgene er ansvarlige for at sikre, at der sker en relevant borger- og
brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. Fagudvalgene
beslutter processen for borger- og brugerinddragelse på møderne i
januar/februar 2017, på baggrund af oplæg fra Forvaltningen. Processen
gennemføres i perioden februar til maj.
Borger- og brugerinddragelsen er et supplement til den formelle
høringsproces der årligt gennemføres.
Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og
brugerinddragelse, som beskrevet i budgetstrategien. Herunder afholdes
borgermøder i henholdsvis maj og august.
Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere,
medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Dette notat indeholder Forvaltningens forslag til fagudvalgenes proces for
den øvrige borger- og brugerinddragelse. Forvaltningen anbefaler, at
fagudvalgenes dialog tager udgangspunkt i de etablerede
samarbejdsorganer.

Forslag til bruger og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder
Børn og Skoleudvalget



Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelseshøringer
Der afholdes et dialogmøde med Handicaprådet

Sundheds og velfærdsudvalget


Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, ældrerådet,
handicaprådet og områdets virksomhedsledere

Teknik og Planudvalget


Ingen relevante samarbejdsfora, idet der henvises til de borgermøder,
som Økonomiudvalget afholder

Klima og Miljøudvalget


Der sker en skriftlig høring af Rådet for bæredygtig udvikling

Kultur og Idrætsudvalget
Dialog sker via et fællesmøde med:
 Brugerrådene på idrætsområde
 Allerød Idræts Union (AIU)
 Fritidsnævnet
 Bestyrelsen for Musikskolen
 Bestyrelsen for Biblioteket

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget


Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening
inviteres til foretræde for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med

Side 2

henblik på en fælles drøftelse af udfordringer og muligheder for det
lokale erhvervsliv

Økonomiudvalget



Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og
Økonomiudvalget
Tværgående gennemføres to borgermøder, som led i den fastlagte
budgetstrategi

Side 3

Bilag: 3.1. Bilag 1 Budgetproces, effektiviseringsproces, driftsrammer og anlæg
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017
Mødedato: 31. januar 2017 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 4528/17

Bilag 1

Fagudvalgenes budgetproces,
driftsrammer og anlægsbudget

Allerød Kommune

Indholdsfortegnelse
A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces
 Fagudvalgenes budgetproces
 Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser
 Katalog med forslag til driftsbesparelser
 Ramme for udvalgenes forslag til driftsbesparelser
B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektivisering og afbureaukratisering
 Proces for forslag til effektiviseringer
C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget
 Skattefinansieret driftsbudget 2018 fordelt på udvalg og rammer
 Fagudvalgenes driftsbudgetter 2018
 Driftsudgifter 2015-21 fordelt på fagudvalg og aktivitetsområder
 Investeringsoversigt 2018-21
(alle budgetter er opgjort i 2018-priser)

Allerød Kommune

A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces

Allerød Kommune

Fagudvalgenes budgetproces

Jan/feb 2017
Fagudvalgenes
budgetproces
igangsættes

Senest 16. maj 2017
-Forslag til driftsbesparelser
-Forslag til driftsudvidelser
-Forslag til anlægsprogram
-Relevant borger og brugerinddragelse

Senest 13. juni
-Prioritering af forslag
til driftsbesparelser
-Større spørgsmål og
ønsker, jf. ØU’s
prioritering

Allerød Kommune

Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser
• Fagudvalgenes budgetproces igangsættes, og der besluttes en proces for dialog med
23. jan borgere og brugere
7. feb
27. feb – • Fagudvalgene drøfter 1. gang forslag til driftsbesparelser efter oplæg fra Forvaltning
21. mar
27. mar– • Fagudvalgene drøfter 2. gang forslag til driftsbesparelser efter oplæg fra Forvaltningen
18. apr
2. maj 16. maj

• Fagudvalgene godkender det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser (KMU
dog den 27. marts)

29. maj– • Fagudvalgene foretager en prioritering af forslagene til driftsbesparelser
13. jun

Allerød Kommune

Katalog med forslag til driftsbesparelser
 Det samlede katalog skal indeholde forslag for 32,6 mio. kr.
 Heraf videreføres forslag for 15,1 mio. kr. fra sidste års budgetlægningsproces
 Fagudvalgene skal derudover udarbejde nye forslag for 17,5 mio. kr.
 Hvis fagudvalgene oversender ønsker om driftsudvidelser til ØU, udvides
fagudvalgets opgave med at finde forslag til budgetforbedringer med et
tilsvarende beløb
 Forslag til effektiviseringer følger samme spor i fagudvalgene
 Fagudvalgene skal give prioriteringen grøn til mindst 1/3 af den vejledende
besparelsesramme for udvalget
Allerød Kommune

Ramme for udvalgenes forslag til driftsbesparelser
2018 i mio. kr.

Katalog

Fordeling

2017-20

af 1,3 pct.

I alt

Børn- og Skoleudvalget

8,5

6,9

15,4

Sundheds- og velfærdsudvalget

2,3

4,7

7,0

Teknik- og Planudvalget

0,0

0,8

0,8

Klima- og Miljøudvalget

0,0

0,1

0,1

Kultur- og Idrætsudvalget

1,1

0,5

1,6

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget

0,7
2,5

0,1
4,4

0,8
6,9

15,1

17,5

32,6

I alt

Krav til besparelsesforslag skal ikke tages som udtryk for, hvilken prioritering Byrådet endeligt beslutter
sig for. Besparelsens størrelse udtrykker, at Byrådet ønsker handlemuligheder til budgetforhandlingerne
Allerød Kommune

B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med
effektiviseringer og afbureaukratisering

Allerød Kommune

Proces for forslag til effektiviseringer
17. jan

Feb –
apr
2. maj -

• ØU orienteres om det videre arbejde med effektiviseringer og afbureaukratisering

• Forslag til effektiviseringer følger samme spor i fagudvalgene

• Forår 2017: Effektiviseringsforslag behandles på fagudvalgsmøder

16. maj
16. maj-

• Forår 2017: ØU og BY vedtager effektiviseringer

24. maj
27. Nov-

• Efterår 2017: Effektiviseringsforslag behandles på fagudvalgsmøder

12. dec
12. dec 21. dec

• Efterår 2017: ØU og BY vedtager effektiviseringer
Allerød Kommune

Allerød Kommune

C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer
og det samlede anlægsbudget

Allerød Kommune

Skattefinansieret netto driftsbudget i 2018 på 1,35 mia.kr.
(inkl. finansieringsbehov på 17,5 mio. kr.)

Budget 2018 (budgetforslag) svarer til det
pris- og lønfremskrevne
budgetoverslagsår, som
vedtaget i budget 20172020. Der er ikke foretaget ændringer som
følge af f.eks. mængdereguleringer eller andre
forhold

Allerød Kommune

Skattefinansieret drift 2018 fordelt på rammer
Alle udvalg
2018 i mio. kr.

Udgifter

Indtægter

Total

Serviceudgifter

1.286,3

-198,6

1.087,7

249,0

-94,2

154,7

Udgifter til forsikrede ledige

25,8

-0,9

24,9

Udgifter til medfinansiering

90,7

0,0

90,7

Ældreboliger

3,4

-5,8

-2,4

Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager

0,0

-7,0

-7,0

1.655,2

-306,5

1.348,7

Overførselsudgifter

I alt

I det efterfølgende specificeres udvalgenes skattefinansierede driftsudgifter
Allerød Kommune

Børn- og Skoleudvalget
Hovedområder
Udvalgsrammer
2018 i mio. kr.

Udgift

Indtægt

Total

Serviceudgifter

556,2

-120,9

435,3

Overførselsudgifter

6,8

-3,8

3,0

Refusioner særligt dyre
enkeltsager

0,0

-2,2

-2,2

563,0

-126,9

436,1

I alt

Allerød Kommune

Aktivitetsområder
Netto driftsudgifter i mio. kr.

2018

Børne og skoleudvalget

436,1

Dagtilbud, klubber og udgående teams

127,3

800 Dagtilbud - Drift af virksomheder

96,0

802 Forvaltningen - dagtilbud

16,3

804 Forvaltningen - Udgående teams

15,0

Skoler

254,9

122 Strategi for digital dannelse m.v.

0,7

140 Tjenestemandspension lærere

2,0

400 Børnenaturcenteret Vestre hus

0,8

611 Tandplejen
801 Skoler - Drift af virksomheder

10,3
211,1

803 Forvaltningen - Skoler

29,9

Børn med særlige behov

53,9

700 Skoleudgifter unge med særlige behov
701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov

5,2
30,5

702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov 16,6
703 Øvrige tilbud og ordninger, familier

0,7

704 Overførselsudgifter, familier

3,0

705 Særligt dyre enkeltsager, familier

-2,2

Allerød Kommune

Børn- og Skoleudvalget – udvikling
Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.

i mio. kr. (2018-prisniveau)
Børne og skoleudvalget
Dagtilbud, klubber og udgående teams
Skoler
Børn med særlige behov

RegnFV
Budget Budget Budget Budget Budget
skab 2016 pr 2017 forslag forslag forslag forslag
2015
30/9
2018
2019
2020
2021
436,1
124,0
261,9
50,3

444,3
127,5
259,7
57,1

438,6
125,7
257,9
55,0

436,1
127,3
254,9
53,9

437,9
129,8
254,9
53,3

440,4
132,3
254,9
53,3

440,4
132,3
254,9
53,3

Allerød Kommune

Sundheds- og Velfærdsudvalget
Hovedområder
Udvalgsrammer
2018 i mio. kr.
Serviceudgifter

Udgift

Indtægt

Total

352,8

-55,4

297,4

Overførselsudgifter

64,0

-6,8

57,2

Medfinansering

90,7

0,0

90,7

Ældreboliger

0,3

0,0

0,3

Refusioner særligt
dyre enkeltsager

0,0

-4,8

-4,8

507,8

-67,0

440,8

I alt

Allerød Kommune

Aktivitetsområder
Netto driftsudgifter i mio. kr.

Sundheds og velfærdsudvalget
Sundhedsfremme
600 Forebyggelsesindsatser
606 Sundhedsydelser, medfinansiering
607 Finansiering af sundhedsydelser

Pleje og omsorg

2018
440,8
100,4
2,9
90,7
6,8
162,0

Netto driftsudgifter i mio. kr.

Voksne med særlige behov

96,4

502 Dagtilbud for voksne med særlige behov

16,5

503 Specialundervisning og uddannelser for unge med særlige behov 4,8
504 Krisecenter og herberg

0,4

505 Misbrugsbehandling

3,3

506 Voksne med særlige behov, øvrige udgifter

1,4
0,9

0,5

507 Enkeltudgifter og merudgifter (Særlige kontante ydelser)

601 Ældreboliger, lejetab

0,3

508 Særligt dyre enkeltsager, borgerservice

33,9

121,5

501 Botilbud og Støtte

100 Frivilligt socialt arbejde m.v.
602 Hjemmehjælp i hjemmet

2018

509 SVU diverse borgerservice

-4,8
2,6

5,2

Arbejdsmarked og overførselsudgifter

56,9

604 Centrale udgifter m.v., ældre og sundhed

-0,6

523 Førtidspensioner og personlige tillæg

44,0

605 Hjælpemidler

14,6

525 Boligsikring/boligydelse

12,9

608 Boligydelse pleje/ældreboliger

-0,6

609 Borgere i plejebolig

69,0

610 Den kommunale hjemmepleje

39,7

603 Elevuddannelser SOSU og sygepleje

Allerød Kommune

Sundheds- og velfærdsudvalget - udvikling
Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.

i mio. kr. (2018-prisniveau)
Sundheds og velfærdsudvalget
Sundhedsfremme
Pleje og omsorg
Voksne med særlige behov
Arbejdsmarked og overførselsudgifter

RegnFV
Budget Budget Budget Budget Budget
skab 2016 pr 2017 forslag forslag forslag forslag
2015
30/9
2018
2019
2020
2021
427,8
425,3
437,5
440,8
456,7
462,9
462,9
95,9
95,0
99,6
100,4
100,7
101,2
101,2
154,3
152,5
159,3
162,0
177,2
181,0
181,0
119,1
121,9
121,6
121,5
121,5
121,4
121,4
58,6
55,9
56,9
56,9
57,2
59,4
59,4

Allerød Kommune

Teknik- og Planudvalget
Aktivitetsområder
Netto driftsudgifter i mio. kr.

Udvalgsrammer
2018 i mio. kr.
Serviceudgifter
I alt

Udgift
60,8
60,8

Indtægt
-2,7
-2,7

Total
58,1
58,1

2018

Teknik og planudvalget

58,1

Infrastruktur m.v.

59,0

200 Busdrift (movia)

17,0

300 Veje

17,1

304 Park og vej

19,1

305 Vinterberedskab

5,7

Administration

-0,9

201 Bygges agsbehandling

-1,8

202 Planarbejde m.v.

0,9

Allerød Kommune

Teknik- og Planudvalget - udvikling
Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.

i mio. kr. (2018-prisniveau)
Teknik og planudvalget
Infrastruktur m.v.
Administration

RegnFV
Budget Budget Budget Budget Budget
skab
2016
2017 forslag forslag forslag forslag
2015 pr 30/9
2018
2019
2020
2021
69,6
59,5
59,4
58,1
57,9
57,9
57,9
70,0
59,3
60,3
59,0
58,8
58,8
58,8
-0,4
0,2
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9

Allerød Kommune

Klima- og Miljøudvalget

Aktivitetsområder
Udvalgsrammer
2018 i mio. kr.
Serviceudgifter

Udgift Indtægt
5,8

-0,4

Total
5,3

Netto driftsudgifter i mio. kr.

2018

Klima og miljøudvalget

5,3

Natur og miljø

5,3

401 Ambitiøst miljøarbejde

2,3

402 Natur- og miljøbeskyttelse

3,0

Allerød Kommune

Klima- og miljøudvalget – udvikling
Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.

i mio. kr. (2018 prisniveau)

RegnFV
Budget Budget Budget Budget Budget
skab
2016
2017 forslag forslag forslag forslag
2015 pr 30/9
2018
2019
2020
2021

Klima og miljøudvalget

5,9

6,7

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

Natur og Miljø

5,9

6,7

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3
Allerød Kommune

Kultur- og idrætsudvalget

Aktivitetsområder
Udvalgsrammer
Netto driftsudgifter i mio. kr.

2018 i mio. kr.
Serviceudgifter

Udgift Indtægt
31,5

-6,9

Total
24,6

2018

Kultur og idrætsudvalget

24,6

Kultur

24,6

101 Kulturtilbud

20,9

307 Folkeoplysning

3,7

Allerød Kommune

Kultur- og idrætsudvalget - udvikling
Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021i indeks-tal. 2015 er indeks 100.

i mio. kr. (2018-prisniveau)
Kultur og idrætsudvalget
Kultur

RegnFV
Budget Budget Budget Budget Budget
skab 2016 pr 2017 forslag forslag forslag forslag
2015
30/9
2018
2019
2020
2021
26,6
25,3
24,6
24,6
24,6
24,6
24,6
26,6
25,3
24,6
24,6
24,6
24,6
24,6

Allerød Kommune

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget
Aktivitetsområder
Udvalgsrammer
2018 i mio. kr.
Serviceudgifter
Overførselsudgifter
Udgifter til forsikrede
ledige
I alt

Udgift

Netto driftsudgifter i mio. kr.

Indtægt

Total

5,4

-1,3

4,1

177,9

-83,7

94,2

25,8

-0,9

24,9

209,1

-85,9

123,2

Erhvervs og beskæftigelsesudvalget

2018
123,2

Skoler

2,7

805 Ungdommens uddannelsesvejledning

2,7

Arbejdsmarked og overførselsudgifter

120,5

102 Erhvervsservice

0,8

520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

34,6

521 Forsikrede ledige

24,9

522 Sygedagpenge

20,8

524 Revalidering og løntilskud m.v.

31,9

526 Tilbud til udlændinge

7,0

527 EBU diverse borgerservice

0,6

Allerød Kommune

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - udvikling
Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.

i mio. kr. (2018-prisniveau)

RegnFV
Budget Budget Budget Budget Budget
skab 2016 pr 2017 forslag forslag forslag forslag
2015
30/9
2018
2019
2020
2021

Erhvervs og beskæftigelsesudvalget

127,7

135,1

123,9

123,2

123,8

124,1

124,1

Skoler
Arbejdsmarked og overførselsudgifter

3,0
124,7

2,8
132,3

2,7
121,2

2,7
120,5

2,7
121,1

2,7
121,4

2,7
121,4
Allerød Kommune

Økonomiudvalget
Hovedområder
Udvalgsrammer
2018 i mio. kr.
Serviceudgifter

Udgift

Indtægt

Total

273,8

-10,8

263,0

Overførselsudgifter

0,3

0,0

0,3

Ældreboliger

3,1

-5,8

-2,7

277,2

-16,6

260,6

I alt

Allerød Kommune

Aktivitetsområder
Netto driftsudgifter i mio. kr.

Økonomiudvalget
Ejendomsdrift
104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet

2018
260,6
88,7
0,4

301 Ejendomme (el, vand, varme og bygningsrenovering)

91,6

302 Udlejningsejendomme

-1,0

303 Udlejningsejendomme ældreboliger

-2,7

306 Ejendomsdrift, integrationshuse

0,3

Infrastruktur m.v.

4,7

103 Redningsberedskab

4,7

Administration
120 Fælles IT og telefoni

160,6
43,2

121 Bidrag Udbetaling Danmark m.v.

4,8

141 Personaleudgifter, centrale

4,5

142 Arbejdsskadeforsikringer, barsels- og sygepuljer
143 Tjenestemandspension
900-909 Forvaltningsløn og administration, afdelinger og stabe
990 Effektiveringspulje mv.
991 Finansieringsbehov

15,0
5,8
109,2
-4,2
-17,7

992 generel reserve serviceramme

0,0

Politisk organisation

6,6

915 Politisk organisation

2,0

916 Politisk organisation, vederlag

4,6

Allerød Kommune

Økonomiudvalget - udvikling
Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.

i mio. kr. (2018-prisniveau)

RegnFV
Budget Budget Budget Budget Budget
skab
2016
2017 forslag forslag forslag forslag
2015 pr 30/9
2018
2019
2020
2021

Økonomiudvalget

263,4

258,7

280,9

260,6

241,6

221,3

221,3

Ejendomsdrift
Infrastruktur m.v.
Administration
Politisk organisation

76,4
6,2
174,3
6,4

79,3
4,7
169,2
5,4

84,5
4,7
185,2
6,4

88,7
4,7
160,6
6,6

89,6
4,7
140,6
6,6

89,0
4,7
121,0
6,6

89,0
4,7
121,0
6,6

Allerød Kommune

Driftsudgifter 2015-2021 fordelt på fagudvalg på aktivitetsområder
Mio.kr.i 2018 prisniveau
Regn- FV 2016 Budget Budget Budget Budget Budget
skab
pr 30/9
2017
forslag forslag forslag forslag
2015
2018
2019
2020
2021

Allerød drift

1.357,2 1.354,9 1.370,2 1.348,7 1.347,7 1.336,5 1.336,5

Børne og skoleudvalget

Regnskab
2015

Indekseret udvikling (2015 = 100)
FV 2016 Budget Budget Budget Budget Budget
pr 30/9
2017 forslag forslag forslag forslag
2018
2019
2020
2021

100

100

101

99

99

98

98

101
101
98
133
97
98
237
114
98
94
139
109
87
103
129
99
102
73

100
103
99
145
97
97
237
114
98
93
137
107
87
100
129
99
102
73

100
105
99
167
97
97
237
114
98
93
137
106
87
98
128
96
102
73

101
107
99
189
97
97
237
114
98
93
137
106
87
98
128
96
102
73

101
107
99
189
97
97
237
114
98
93
137
106
87
98
128
96
102
73

436,1
124,0
800 Dagtilbud - Drift af virksomheder
97,3
802 Forvaltningen - dagtilbud
11,2
804 Forvaltningen - Udgående teams
15,5
261,9
Skoler
122 Strategi for digital dannelse m.v.
0,0
140 Tjenestemandspension lærere
0,8
400 Børnenaturcenteret Vestre hus
0,7
611 Tandplejen
10,5
801 Skoler - Drift af virksomheder
228,0
803 Forvaltningen - Skoler
21,9
50,3
Børn med særlige behov
700 Skoleudgifter unge med særlige behov
6,0
701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov
30,6
702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov12,9
703 Øvrige tilbud og ordninger, familier
0,7
704 Overførselsudgifter, familier
3,0
705 Særligt dyre enkeltsager, familier
-3,0

444,3
127,5
96,8
14,6
16,1
259,7
0,0
1,0
0,8
10,5
225,9
21,6
57,1
5,4
34,1
15,3
1,1
3,6
-2,4

438,6
125,7
95,7
14,9
15,0
257,9
0,7
2,0
0,8
10,3
213,7
30,4
55,0
5,2
31,5
16,6
0,7
3,0
-2,2

436,1
127,3
96,0
16,3
15,0
254,9
0,7
2,0
0,8
10,3
211,1
29,9
53,9
5,2
30,5
16,6
0,7
3,0
-2,2

437,9
129,8
96,0
18,8
15,0
254,9
0,5
2,0
0,8
10,3
211,4
29,9
53,3
5,2
30,0
16,5
0,7
3,0
-2,2

440,4
132,3
96,0
21,2
15,0
254,9
0,5
2,0
0,8
10,3
211,4
29,9
53,3
5,2
30,0
16,5
0,7
3,0
-2,2

440,4
132,3
96,0
21,2
15,0
254,9
0,5
2,0
0,8
10,3
211,4
29,9
53,3
5,2
30,0
16,5
0,7
3,0
-2,2

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

102
103
99
130
104
99
115
108
100
99
99
114
90
111
118
141
121
80

Erhvervs og beskæftigelsesudvalget

127,6
3,0
3,0
124,6
0,8
32,3
29,8
28,6
24,9
8,6
-0,3

135,2
2,8
2,8
132,4
0,8
33,4
27,9
26,2
29,1
14,4
0,5

123,9
2,7
2,7
121,2
0,8
34,6
24,9
20,8
31,2
8,4
0,6

123,2
2,7
2,7
120,5
0,8
34,6
24,9
20,8
31,9
7,0
0,6

123,8
2,7
2,7
121,1
0,8
34,6
24,9
21,1
33,1
6,0
0,6

124,1
2,7
2,7
121,4
0,8
34,6
24,9
21,1
34,1
5,3
0,6

124,1
2,7
2,7
121,4
0,8
34,6
24,9
21,1
34,1
5,3
0,6

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

106
93
93
106
104
103
94
92
117
167
-148

97
89
89
97
104
107
84
73
125
97
-181

97
89
89
97
104
107
84
73
128
81
-181

97
89
89
97
104
107
84
74
133
69
-181

97
89
89
97
104
107
84
74
137
62
-181

97
89
89
97
104
107
84
74
137
62
-181

26,7
26,7
22,6

25,3
25,3
21,2

24,6
24,6
20,9

24,6
24,6
20,9

24,6
24,6
20,9

24,6
24,6
20,9

24,6
24,6
20,9

100
100
100

95
95
94

92
92
92

92
92
92

92
92
92

92
92
92

92
92
92

Dagtilbud, klubber og udgående teams

Skoler
805 Ungdommens uddannelsesvejledning

Arbejdsmarked og overførselsudgifter
102 Erhvervsservice
520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
521 Forsikrede ledige
522 Sygedagpenge
524 Revalidering og løntilskud m.v.
526 Tilbud til udlændinge
527 EBU diverse borgerservice

Kultur og idrætsudvalget
Kultur
101 Kulturtilbud

1

Driftsudgifter 2015-2021 fordelt på fagudvalg på aktivitetsområder
Regn- FV 2016 Budget Budget Budget Budget Budget
skab
pr 30/9
2017
forslag forslag forslag forslag
2015
2018
2019
2020
2021

Regnskab
2015

FV 2016 Budget Budget Budget Budget Budget
pr 30/9
2017 forslag forslag forslag forslag
2018
2019
2020
2021

307 Folkeoplysning

4,0

4,1

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

100

101

91

91

91

91

91

Klima og miljøudvalget

5,9
5,9
2,9
3,0

6,7
6,7
2,6
4,1

5,3
5,3
2,3
3,0

5,3
5,3
2,3
3,0

5,3
5,3
2,3
3,0

5,3
5,3
2,3
3,0

5,3
5,3
2,3
3,0

100
100
100
100

115
115
91
137

91
91
81
100

91
91
81
100

91
91
81
100

91
91
81
100

91
91
81
100

427,8
95,9
600 Forebyggelsesindsatser
2,4
606 Sundhedsydelser, medfinansiering
87,2
607 Finansiering af sundhedsydelser
6,3
154,3
Pleje og omsorg
100 Frivilligt socialt arbejde m.v.
0,4
601 Ældreboliger, lejetab
1,6
602 Hjemmehjælp i hjemmet
33,3
603 Elevuddannelser SOSU og sygepleje
4,7
604 Centrale udgifter m.v., ældre og sundhed
-0,7
605 Hjælpemidler
12,5
608 Boligydelse pleje/ældreboliger
-0,6
609 Borgere i plejebolig
66,6
610 Den kommunale hjemmepleje
36,5
119,1
Voksne med særlige behov
501 Botilbud og Støtte
95,5
502 Dagtilbud for voksne med særlige behov
15,9
503 Specialundervisning og uddannelser for unge med særlige behov4,9
504 Krisecenter og herberg
0,6
505 Misbrugsbehandling
3,6
506 Voksne med særlige behov, øvrige udgifter
0,9
507 Enkeltudgifter og merudgifter (Særlige kontante ydelser)
0,6
508 Særligt dyre enkeltsager, borgerservice
-5,2
509 SVU diverse borgerservice
2,3
58,6
Arbejdsmarked og overførselsudgifter
523 Førtidspensioner og personlige tillæg
45,2
525 Boligsikring/boligydelse
13,4

425,2
95,0
1,7
87,3
6,1
152,5
0,4
0,5
28,2
4,4
-2,9
12,0
-0,8
72,9
37,8
121,9
96,6
16,6
4,9
0,5
3,3
0,9
1,0
-4,6
2,8
55,9
42,4
13,4

437,5
99,6
2,6
90,3
6,8
159,3
0,5
0,3
31,0
5,2
0,9
13,4
-0,6
69,0
39,6
121,6
96,4
16,5
5,0
0,4
3,3
1,4
0,9
-4,8
2,6
56,9
44,1
12,8

440,8
100,4
2,9
90,7
6,8
162,0
0,5
0,3
33,9
5,2
-0,6
14,6
-0,6
69,0
39,7
121,5
96,4
16,5
4,8
0,4
3,3
1,4
0,9
-4,8
2,6
56,9
44,0
12,9

456,7
100,7
2,8
91,2
6,8
177,2
0,5
0,3
36,4
5,2
18,1
15,5
-0,6
62,1
39,7
121,5
96,4
16,5
4,8
0,4
3,3
1,4
0,9
-4,8
2,6
57,2
44,3
12,9

462,9
101,2
2,8
91,6
6,8
181,0
0,5
0,3
39,0
5,2
18,4
16,4
-0,6
62,1
39,7
121,4
96,3
16,5
4,8
0,4
3,3
1,4
0,9
-4,8
2,6
59,4
46,5
12,9

462,9
101,2
2,8
91,6
6,8
181,0
0,5
0,3
39,0
5,2
18,4
16,4
-0,6
62,1
39,7
121,4
96,3
16,5
4,8
0,4
3,3
1,4
0,9
-4,8
2,6
59,4
46,5
12,9

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

99
99
71
100
96
99
94
35
85
93
426
96
123
109
104
102
101
104
100
86
91
103
152
88
121
95
94
100

102
104
108
104
107
103
119
20
93
111
-125
108
104
104
108
102
101
104
102
73
91
158
140
91
113
97
97
96

103
105
124
104
108
105
119
20
102
111
82
117
104
104
109
102
101
104
100
73
91
158
140
91
113
97
97
96

107
105
118
105
108
115
119
20
109
111
-2663
124
104
93
109
102
101
104
100
73
91
158
140
91
113
98
98
96

108
106
118
105
108
117
119
20
117
111
-2705
132
104
93
109
102
101
104
100
73
91
158
140
91
113
101
103
96

108
106
118
105
108
117
119
20
117
111
-2705
132
104
93
109
102
101
104
100
73
91
158
140
91
113
101
103
96

59,5
59,3
17,0

59,4
60,3
17,1

58,1
59,0
17,0

57,9
58,8
16,8

57,9
58,8
16,8

57,9
58,8
16,8

100
100
100

85
85
84

85
86
85

83
84
84

83
84
83

83
84
83

83
84
83

Natur og miljø
401 Ambitiøst miljøarbejde
402 Natur- og miljøbeskyttelse

Sundheds og velfærdsudvalget

Sundhedsfremme

Teknik og planudvalget
Infrastruktur m.v.
200 Busdrift (movia)

69,6
70,0
20,2

2

Driftsudgifter 2015-2021 fordelt på fagudvalg på aktivitetsområder
Regn- FV 2016 Budget Budget Budget Budget Budget
skab
pr 30/9
2017
forslag forslag forslag forslag
2015
2018
2019
2020
2021
300 Veje
304 Park og vej
305 Vinterberedskab

Administration
201 Byggesagsbehandling
202 Planarbejde m.v.

Økonomiudvalget
Ejendomsdrift
104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet
301 Ejendomme (el, vand, varme og bygningsrenovering)
302 Udlejningsejendomme
303 Udlejningsejendomme ældreboliger
306 Ejendomsdrift, integrationshuse

Infrastruktur m.v.
103 Redningsberedskab

Administration
120 Fælles IT og telefoni
121 Bidrag Udbetaling Danmark m.v.
141 Personaleudgifter, centrale
142 Arbejdsskadeforsikringer, barsels- og sygepuljer
143 Tjenestemandspension
900 Forvaltningsløn og adm., sekretariatet
901 Forvaltningsløn og adm., økonomi
902 Forvaltningsløn og adm., personale
903 Forvaltningsløn og adm., plan og byg
904 Forvaltningsløn og adm., teknik og drift
905 Forvaltningsløn og adm., natur og miljø
906 Forvaltningsløn og adm., borgerservice
907 Forvaltningsløn og adm., ældre og sundhed
908 Forvaltningsløn og adm., familier
909 Forvaltningsløn og adm., skole og dagtilbud
990 Effektiveringspulje mv.
991 Finansieringsbehov
992 generel reserve serviceramme

Politisk organisation
915 Politisk organisation
916 Politisk organisation, vederlag

Regnskab
2015

FV 2016 Budget Budget Budget Budget Budget
pr 30/9
2017 forslag forslag forslag forslag
2018
2019
2020
2021

21,9
24,1
3,8
-0,4
-1,0
0,6

19,9
17,3
5,1
0,2
-0,8
1,0

18,6
18,8
5,7
-0,9
-1,8
0,9

17,1
19,1
5,7
-0,9
-1,8
0,9

17,1
19,1
5,7
-0,9
-1,8
0,9

17,1
19,1
5,7
-0,9
-1,8
0,9

17,1
19,1
5,7
-0,9
-1,8
0,9

100
100
100
100
100
100

91
72
133
-49
86
165

85
78
150
253
182
140

78
80
150
253
182
140

78
80
150
253
182
140

78
80
150
253
182
140

78
80
150
253
182
140

263,4
76,4
0,4
81,6
-3,1
-2,7
0,2
6,2
6,2
174,3
42,8
5,4
3,7
13,8
5,8
15,5
14,1
5,9
6,9
4,1
6,0
22,0
12,0
10,7
5,0
0,5
0,0
0,0
6,4
2,2
4,3

258,7
79,3
0,4
81,7
-0,1
-2,7
0,1
4,7
4,7
169,2
38,7
4,5
4,4
14,4
6,2
12,6
15,0
5,9
7,2
5,9
6,0
24,4
12,3
11,7
4,8
0,4
-5,1
0,0
5,4
1,1
4,3

280,9
84,5
0,4
86,0
0,5
-2,7
0,3
4,7
4,7
185,2
43,4
5,3
4,5
14,9
5,8
14,1
15,5
5,9
6,7
5,8
6,7
24,3
12,8
11,7
4,8
-2,9
0,0
5,9
6,4
2,0
4,4

260,6
88,7
0,4
91,6
-1,0
-2,7
0,3
4,7
4,7
160,6
43,2
4,8
4,5
15,0
5,8
14,5
16,6
5,9
6,7
5,8
6,7
24,3
12,8
11,2
4,8
-4,2
-17,7
0,0
6,6
2,0
4,6

241,6
89,6
0,4
92,6
-1,0
-2,7
0,3
4,7
4,7
140,6
42,9
4,7
4,5
15,1
5,8
14,5
16,6
5,9
6,7
5,8
6,5
24,3
12,8
11,2
4,8
-5,5
-35,9
0,0
6,6
2,0
4,6

221,3
89,0
0,4
91,9
-1,0
-2,7
0,3
4,7
4,7
121,0
43,0
4,7
4,5
15,1
5,8
14,5
16,3
5,9
6,7
5,8
6,5
24,3
12,8
11,2
4,8
-6,8
-54,1
0,0
6,6
2,0
4,6

221,3
89,0
0,4
91,9
-1,0
-2,7
0,3
4,7
4,7
121,0
43,0
4,7
4,5
15,1
5,8
14,5
16,3
5,9
6,7
5,8
6,5
24,3
12,8
11,2
4,8
-6,8
-54,1
0,0
6,6
2,0
4,6

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

98
104
96
100
5
99
33
77
77
97
90
84
119
105
106
81
106
99
104
145
100
111
102
109
96
84
84
52
100

107
111
97
105
-17
99
144
77
77
106
101
98
121
108
99
91
110
100
97
143
111
110
107
110
96
-625
100
95
103

99
116
97
112
32
99
144
77
77
92
101
88
121
109
99
93
118
100
97
143
111
110
107
104
96
-915
103
92
108

92
117
97
113
32
99
144
77
77
81
100
88
121
110
99
93
118
100
97
143
107
110
107
104
96
-1205
103
92
108

84
116
97
113
32
99
144
77
77
69
100
87
121
110
99
93
116
100
97
143
107
110
107
104
96
-1495
103
92
108

84
116
97
113
32
99
144
77
77
69
100
87
121
110
99
93
116
100
97
143
107
110
107
104
96
-1495
103
92
108

100
100
100

3

Investeringsoversigt 2018-21
Beløb i 1.000 kr. (2018-priser)

Børn- og Skoleudvalget
Modernisering og videreudvikling af
læringsmiljøerne
Dagtilbudskapacitet i Blovstrød

2018

2019

2020

2021

23.451

3.059

3.059

3.059

3.059

3.059

Prioriteret beløb
ved salgsindtægter

16.000

20.392

Projektering og etablering af klubtilbud i Blovstrød

10.000

Afhængig af salgsindtægter - etablering af nyt
dagtilbud 2021

40.000

Sundheds- og Velfærdsudvalget
Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang
Plejecenter. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og
inventar i 2018
Indtægt fra salg af areal ifm 40 demenspladser ved
Skovvang Plejecenter
Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser)

4.634

0

0

3.604

1.030

Udbygning af genoptræning på Plejecenter Engholm
- udvidelse af budgetramme
Blå gang - renovering
Teknik- og Planudvalget

1.000
3.262

0

0

Trafiksanering, Blovstrød etape 2
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring
af linjeføring via Nymøllevej. Anlægsudgiften er 4,0
mio. kr. og der modtages tilskud på 2,0 mio. kr.
Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier
på Hillerødvej de første år. Hillerødvej i 2017 og
Kirkeltevej vest i 2018, Uggeløse bygede og
Møllemosevej
Saltlade Park og Vej

3.262

12.000

Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads
Kultur- og Idrætsudvalget

16.479

0

0

Etablering af anretterkøkken i Skoven 4
Dryland
Tennishal

6.180
10.299

Kunstgræsbaner
Økonomiudvalget

6.292

6.292

6.292

Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret
Faciliteter i bymidten - prioriteres efter dialog om
Liv i bymidten. Kan eventuelt være toilet, legeplads,
scene mv.
Ramme til anlæg i 2021

6.292

6.292

6.292

Skattefinansieret anlæg i alt

30.000

1.000
30.000
54.118

9.351

9.351

30.000

Bilag: 4.1. Bilag 1 Høringssvar fuld længde
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017
Mødedato: 31. januar 2017 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 7819/17

Allerød Trafikplan 2016
- høringssvar i deres fulde længde
Numrene i højre hjørne refererer til bilag 2, hvor hvert høringssvar er resumeret og suppleret med forvaltningens
forslag til svar.

1

Nr. 1

2

Nr. 1

3

Nr. 2

Til Allerød Kommune
Forvaltningen Teknik & Drift
Bjarkesvej 2
3450 Allerød teknikogdrift@alleroed.dk
Vedr. Høringssvar ifm. Trafikplan 2016
Vi er en familie på 4 bosiddende på Anemonevej 16 i Allerød. Gennem det seneste års tid har vi og flere af vores
naboer/genboer etableret overkørsler og holdeplads således at vi ikke parkerer vores biler på vejen.
Således er bekendtgørelsen fra 2014 overholdt, så biler ikke holder ulovligt parkeret med 2 hjul på fortov eller rabat.
Fortovet på Anemonevej er således friholdt parkering af hensyn til gangbesværede, kørestole, barnevogne og
lignende, men vejbanen er således også blevet ryddet for biler.
Denne ændring har forårsaget at trafikhastigheden er sat væsentligt op – til stor gene for de legende børn på vejen, de
mange cyklende trafikanter der cykler til/fra skole gennem Anemonevej og den almindelige sikkerhed og livskvalitet i
området.

For at løse dette, anmodes der om fartdæmpende foranstaltninger på vejen. Det kunne være 4-6 bump på vejen
kombineret med ”børn leger”-tavler, stolper, indsnævringer og afmærkninger.
Vi håber, at problemstillingen kan løses som supplement til kommunens allerede skitserede forslag om at forbedre
trafiksikkerheden, da det vil indgå naturligt i kommunens generelle indsatsområde omkring nedsættelse af hastighed
og øgning af opmærksomhed.
Med håbet om en snarlig løsning, ønsker vi Forvaltningen held og lykke med det fremtidige arbejde og vil gerne bistå
med evt. forespørgsler og støtte.
Mange hilsner
Louise Welling
Jesper Strande
Anemonevej 16, 3450 Allerød,
Tel. 30464234
Mail jesper@strande.dk

4

Nr. 3

5

Nr. 3

6

Nr. 4
Høringssvar til Trafikplan 2016, Allerød Kommune
Kære Allerød Kommune
Jeg kan med glæde se, at der er rigtig mange gode tiltag i Trafikplanen 2016, men jeg synes dog også, der er
nogle væsentlige mangler, hvorfor jeg gerne vil bidrage med dette høringssvar.
Jeg oplever som cyklist, ofte sammen med mit barn, at der er mange steder, hvor forholdene for cyklister
ikke er optimale, ej heller forsvarlige. Rundkørslerne er et stort problem, og derfor ser jeg meget frem til de
tiltag, der er planlagte. Jeg vil dog gerne fremhæve følgende steder, som jeg absolut mener, bør prioriteres
højere, end det er tilfældet:



Krydset Banevang/Nymøllevej: Krydset er stort og bilisterne er ikke altid opmærksomme på, at der
kommer cyklister. Jeg vil derfor anbefale, at man som minimum får markeret et cykelfelt gennem
krydset.



På Sortemosevej skal cyklister krydse vejen umiddelbart efter Nymøllevej. Her er på ingen måde
lavet foranstaltninger, der gør det muligt for børn selv at krydse den befærdede vej. Set i lyset af, at
det nu er en skolevej, bør denne vejudformning ændres. Det optimale vil jo være at videreføre
cykelstien på sydsiden af Sortemosevej, da det giver trafikale problemer helt ned i krydset på
belastede tidspunktet, når der skal standses for den krydsende cykeltrafik. Derfor vil et
fodgængerfelt, lyssignal eller lignende ved overgangen ikke fungere, da det vil skabe farlige
situationer i krydset ved Nymøllevej. Hvis man ikke ønsker, eller har mulighed for at videreføre
cykelstien på sydsiden af Sortemosevej, vil en broovergang eller tunnel være ønskværdig. Dette er
dog formentlig ikke inden for rækkevidde i en kortsigtet plan, hvorfor jeg anser det for tvingende
nødvendigt at opsætte fartdæmpende foranstaltninger og opmærksomhedsblink (Torontoanlæg)
ved denne overgang indtil yderligere tiltag er iværksat. Det samme gør sig gældende i modsatte
ende af Sortemosevej, hvor cyklister igen skal krydse vejen fra nordsiden til sydsiden. En
lysreguleret overgang vil også her skabe problemer i krydset Kongevejen/Sortemosevej. Men disse
overgange kan vel næppe heller være en del af en supercykelsti?



På Sortemosevej, overfor Allerød Privatskole, er der etableret et busstoppested, men der er ikke
sikret, at man kan krydse vejen sikkert til og fra stoppestedet. Et fodgængerfelt ved de kommende
stiudløb fra Teglværkskvarteret vil kunne sikre dette, ligesom det også vil kunne opfylde kravene til,
at Allerød Privatskole kan få en skolepatrulje. Busstoppestedet vil selvfølgelig skulle flyttes hen i
nærheden af det omhandlende fodgængerfelt.



På Sortemosevej ved Allerød Privatskole i østlig retning er trafikken udfordret, især i
morgentimerne, grundet de mange biler, der skal svinge til venstre ind på skolen. Dette skaber ofte
farlige situationer, idet køen ofte starter umiddelbart efter et sving, hvor køen kommer som en
overraskelse for en del, der kører med ganske høj fart på Sortemosevej. En venstresvingsbane ind
til skolen vil kunne løse dette, ligesom jeg klart vil anbefale, at der laves fartdæmpende på
Sortemosevej, gerne før svinget ved XL-byg og i samme afstand fra skolen i vestlig retning.



På Nymøllevej mellem Banevang og Kongevejen i begge retninger er der ingen vejbelysning. Jeg
cykler ofte den vej efter mørkets frembrud, hvilket absolut ikke er en behagelig oplevelse. Idet der

7

Nr. 4

er komplet mørke, er det nærmest umulig at se grene og andre ting, der ligger på cykelstien, før det
er for sent. Der ligger mange nedfaldne grene grundet skovbevoksningen langs vejen. Bilerne kører
med høj hastighed, og ofte bliver man blændet af modkørende, så det er svært overhovedet at se,
hvor cykelstien er. Jeg vil derfor foreslå, at man etablerer lys i cykelstien (LED-marks), som det er
tilfældet på et stykke af Sandholmgårdsvej.
Jeg håber meget, Allerød Kommune vil tage ovenstående til efterretning og prioritere os bløde trafikanter
og ikke mindst den nye skolevej.

Med venlig hilsen
Susanne Hansen
Skyttemosen 43
3450 Allerød
zanhanse@hotmail.com
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Nr. 5
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Nr. 5
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Nr. 6
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Nr. 7

Høringssvar fra en beboer i den nordlige del af Allerød kommune.
Høringssvaret gælder busdrift eller rettere manglende busdrift til betjening af kommunens nordlig-østlige del.
Tidligere blev strækningen betjent hveranden time af bus 375. Kommunens borgere i dette område skal - for en dels
vedkommende umådelig langt for at fange bus 335, der kører på strækningen Hillerød/Farum. Flextur vil for de
borgere, der bor længst væk, indebære en udgift fra 2017 på knapt 100 kr for at komme frem og tilbage til indkøb,
træning, foreningsliv, kultur, læge osv.
Koordinationen med andre busruter - blandt andet de der kører op til nabokommunegrænser - bør alvorligt overvejes
og forhandles. Ved forrige trafikplanbeslutning blev Blovstrødområdet tilgodeset og den nordlige/østlige del, blev der
ikke fundet en løsning for.
Cykelstien på Kirkeltevej frem til Statenegården er et trafikmæssigt sikkerhedsgode, der adskiller den alt for
hurtigkørende trafik herunder tunge lastbilsvogntog fra de svagere trafikanter.
Af budgettet for de kommende år fremgår det, at færdiggørelsen af cykelstien på den overmåde farlige strækning fra
Statenegården til Frederiksborgvej er planlagt til om et par år.
Indtil da kan gående og cyklende gå gennem Statenebebyggelsen, men alt for ofte ses disse trafikanter tage den
kortere og nemme løsning og gå og cykle på den nævnte farlige og smalle strækning. Der er 50 km
hastighedsbegrænsning ! ! men den overholdes sjældent.
En af årsagerne er, at de nærmeste busstoppesteder for bus 335 er helt uhensigtsmæssigt placeret. Buspassager, der
skal nord/østover, kan vælge at stige af enten ved stoppestedet Borupvang og gå den forholdsvise lange strækning
gennem Stateneområdet eller stige af ved stoppestedet Kirkeltevej og da gå tilbage ret langt for at komme gennem
Stateneområdet. Begge løsninger får fodgængerne til at gå den betydelig kortere vej ad den farlige strækning mellem
Frederiksborgvej og Statenegården.
Kommunens trafikudvalg bør tage både busbetjeningen og placeringen af stoppestederne op, og det drejer sig som
ovenfor argumenteret om den nordlig/østlige del, og hvad angår stoppestedplaceringerne.
Jeg håber, at mit høringssvar resulterer i en konstruktiv løsning. Høringssvaret er bl.a. sendt til formanden for
trafikudvalget i Ældrerådet, Henning Mortensen

Venlig hilsen
Helen Nielsen
Kirkeltevej 59
3450 Allerød

Tlf.: 26274017
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Nr. 10

Til Teknik- og drftsafdelingen i Allerød kommune
Hermed fremsendes høringssvar – indsat nedenfor – til ovennævnte trafikplan 2016.

Høringssvar til kommunens nye udkast for Trafikplan 2016.
Allerød kommune har udarbejdet en ny Trafikplan, hvis hovedformål er at forbedre trafiksikkerheden, sikre
gode forhold for alle trafikanter hhv. cyklister, fodgængere og bilister samt begrænse biltrafikkens skadelige
miljøpåvirkninger.
Den fremlagte plan indeholder mange gode ideer hertil, men efter vor opfattelse er der nogle mangler i de
foreslåede projekter ligesom vi ønsker prioriteringerne ændret, se de nedenfor opførte betragtninger.
Fortove:
Der er i planen ikke afsat ét eneste beløb til renovering/ opretning af de mange dårlige vedligeholdte
fortove i kommunen, hvilket må være en forglemmelse, da trafikplanen jo netop taler om gode forhold/
belægninger på pladser, fortove og stier.
De dårlig vedligeholdte fortove og stier med for den sags skyld er til stor gene for rigtig mange borgere
herunder ikke mindst brugere af rollatorer og kørestole. Ofte må disse borgere i stedet anvende
kørebanen, hvilket bestemt ikke er hensigtsmæssigt trafiksikkerhedsmæssigt set. Den dårlige
vedligeholdelse gælder f.eks. for store dele af midtbyen.
Vi foreslår derfor, at der afsættes et passende beløb dedikeret til de mange dårligt vedligeholdte fortove.
Cyklister:
Rundt omkring i kommunen er der rigtig mange dårlig vedligeholdte stier, som godt kunne trænge til en
”kærlig” hånd.
Kommunen opfordres derfor til at bruge en del af de mange millioner der ellers er afsat til cykelstier til
renovering af de mange stier rundt omkring, som er lige så vigtige for cyklisternes fremkommelighed, som
de mange supercykelstier.
I forbindelse med indkøb i byens supermarkeder bruger rigtig mange af byens borgere deres cykler.
Herunder også os, men det er ofte meget svært at finde et stativ til at efterlade sin cykel i med det resultat,
at ens cykel ofte er væltet, når man kommer tilbage fra sine indkøb.
Det ville derfor være ønskeligt at kommunen evt. i samarbejde med byens handlende - indkøbte nogle flere
cykelstativer og placerede dem hensigtsmæssigt på M.D. Madsensvej.
Rønne Alle:
Trafiksikkerheden på Rønne Alle er på hverdage og i dagtimerne ikke eksisterende på grund af de utrolig
mange biler, der bruger vejen som parkeringsplads og som holder parkeret i højre side fra indkørslen fra
Allerød Stationsvej. Derudover er fortovet i samme side er utroligt dårligt vedligeholdt, hvorfor alle
ingredienserne til en meget trist trafikoplevelse er lagt for alle former for trafikanter. Det er desuden svært
for håndværkere at parkere, når de tilkaldes for at udføre reparationer på borgernes ejendomme.
Rønne Alle er samtidig en meget brugt gennemfartsvej for beboerne i de bagved liggende
beboelseskvarterer, hvorfor vi på det skarpeste protesterer over kommunens laden stå til overfor
forholdene på vejen.
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Vi protesterer ligeledes overfor det forhold, at omtalte trafikforhold i trafikplanen kun er placeret under
projekter, der kræver en analyse og oveni købet nederst som punkt 19.
Vi skal derfor foreslå kommunen, at der hurtigst muligt foretages en visuel besigtigelse af forholdene og
efterfølgende etableres tidsbegrænset parkering på omtalte strækning. Dette bør også gælde de
tilstødende villaveje.
P-pladser.
Det er uforståeligt, at der ikke er blevet forlangt underjordisk parkering i forbindelse med det nye byggeri
på Posthusgrunden. Af samme årsag er det netop en god ide, at se på parkeringsforholdene på Rønne Alle
og omegn.
Derudover synes vi, at det er en dårlig ide at indskrænke P-pladser i midtbyen eller ved det nye Kulturtorv,
da gode parkeringsforhold er vigtige for bevarelse af handlen i midtbyen samt deltagelse i arrangementer
på Kulturtorvet for udefrakommende, da det er i alles interesse at bevare Allerød som en god og levende
by.
Høringssvaret er blandt andet fremsendt til orientering for Gruppeformand for Venstre i byrådet Lone
Hansen og formanden for Ældrerådets Trafikudvalg Henning Mortensen.
Med venlig hilsen
John og Elsie Andersen
Hasselvej 1
3450 Allerød
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Til Forvaltningen
Nedsættelse af hastighedsgrænsen på Sortemosevej ved Allerød Privatskole.
Dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Sortemosevej hele vejen fra Nymøllevej mod Blovstrød - i stedet for
etablering af cykelsti på sydsiden af Sortemosevej. Dette vil medføre, at færre bløde trafikanter skal krydse
Sortemosevej.
Asfaltering og belysning på sti gennem skoven fra Ejlers sti til Banevang.

Mvh
Nadja Seline Dahms
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Indsigelse til Trafikplan 2016
Vi ønsker hermed at gøre indsigelse i mod den såkaldte planlagte Trafiksti imellem Rådhusvej og
Rødpælevej (som fremgår af oversigten på side 18 i trafikplanen).
Vores indsigelser tager udgangspunkt i den sti (b-i-h), som også omtales i Lokalplan 201, hvor stien er
angivet til at være placeret i skel.
Baggrunden for vores indsigelse er følgende (uddybes på efterfølgende sider):
1. Ovenstående Trafiksti vil ikke være med til at skabe et bedre sammenhængende stinet inden for
Allerød Kommune.
2. Ovenstående Trafiksti er en unødvendig dyr investering, set sammen med de øvrige planlagte
Trafikstier.
3. Ovenstående Trafiksti er ikke en udvidelse/forbedring af eksisterende sti.
4. Ovenstående Trafiksti vil gå igennem minimum 5-7 private matrikler, og ingen eksisterende
servitutter understøtter dette.
5. Ovenstående Trafiksti vil skulle gå oven på eksisterende rørlagte grøfter og gå igennem
eksisterende vandhuller og åbne grøfter, hvor der forefindes diverse former for frøer og padder.
6. Etableringen af ovenstående Trafiksti vil forventeligt kræve omlægning af eksisterende
jordvarmeanlæg på Rødpælevej 26 og 28A, disse jordvarmeanlæg er før etablering godkendte af
Allerød Kommune.
7. Ovenstående Trafiksti, med dertil hørende trafik på gåben, cykel og knallerter, vil have en meget
negativ indvirkning på de påvirkede beboer, som netop har valgt at bosætte sig i landlige
omgivelser.
Vi vil gerne henstille til at pågældende Trafiksti helt tages ud af Allerød Kommunes Trafikplan og allerhelst
også fjernes når der skal ske en revision af Lokalplan 201.

Venlig hilsen
Simon Riemann og Tine Riemann
Rødpælevej 34, 3450 Allerød
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Uddybning
Ad 1. Vi anser at pågældende Trafiksti ikke vil være med til at skabe en bedre sammenhængende stinet
inden for Allerød Kommune.
Sammenhængende stinet inden for Allerød Kommune kan ses på to måder.



Sammenhæng inden for et byområde; fx Lynge Overdrev og Lillerød
Sammenhæng imellem to byområder; fx Lynge Overdrev og Blovstrød.

Sammenhæng inden for et byområde.
Bor man fx på Høveltsvangsvej og ønsker at cykle ned til Allerød Station, så er det en ca. 3 Km cykeltur af de
eksisterende cykelstier, langs med Lyngevej, Gl. Lyngevej og Kollerødvej – en Trafiksti imellem Rådhusvej og
Rødpælevej, vil ikke formindske afstanden eller gøre turen hurtigere.
Bor man nord for Lyngevej vil det direkte være en omvej at køre af en Trafiksti imellem Rådhusvej og
Rødpælevej.
Sammenhæng imellem to byområde.
Tager man igen udgangspunkt i en, der bor på Høveltsvangsvej men som i dette tilfælde ønsker at cykle til
Blovtsrødhallen.
I dag vil det være en 4,9 Km tur ned igennem bymidten, ad Lyngevej, Gl. Lyngevej, Kollerødvej,
Frederiksborgvej, Amtsvejen, Banevang og så Sortemosevej – Der er eksisterende cykelstier på alle vejene
på nær Frederiksborgvej og Amstvejen.
En Trafiksti imellem Rådhusvej og Rødpælevej, vil i dette tilfælde maksimalt forkorte turen med ca. 200
meter, mens de planlagte cykelstier lang med Nymøllevej (imellem Rådhusevej og Sortemosevej) og på
Rådhusvej (imellem Nymøllevej og Gl. Lyngevej) vil kunne tilbyde en endnu kortere distancen (og specielt
tid) – og cykelstien langs Nymøllevej vil også være med til at binde Lillerød og Blovstrød bedre sammen
med Vassingerød.
Ad 2. Vi anser pågældende Trafiksti som en unødvendig dyr investering, når den ses i sammenhæng med
eksisterende og øvrige planlagte Trafikstier.
Der findes allerede en sti, som forbinder Rådhusvej og Rødpælevej, denne går igennem skovstykket langs
med Nymøllevej.
Der eksisterer allerede cykelsti langs med Gl. Lyngevej (imellem Rådhusvej og Kollerødvej), og jf.
Trafikplanen 2016, så planlægges der med cykelsti lang med Rådhusvej, imellem Gl. Lyngevej og
Nymøllevej, ligesom der planlægges med cykelsti langs med Nymøllevej (fx imellem Rådhusvej og
Sortemosevej)
Beboer i Søpark kvarteret, vil have kortere vej til bymidten (Lillerød) ved fx at benytte cykelstien langs med
Gl. Lyngevej, da det vil være en omvej først at skulle cykle rundt om Ravnholtskolen (aka Kratbjergskolen,
afdeling Ravnsholt).
Beboer i Søpark kvarteret, som vil skulle til Blovstrød, vil have kortere vej ved at benytte cykelsti langs med
Rådhusvej og Nymøllevej.
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Ad 3. Pågældende Trafiksti er ikke en udvidelse/forbedring af eksisterende sti.
Der er i dag ikke en sti, der forbinder Rådhusvej med Rødpælevej, som skitseret i Trafikplan 2016, og der en
ingen der har vundet hævd på færdselsret imellem Rådhusvej og Rødpælevej, igennem de påvirkede
matrikler.
Med andre ord, en stil vil skulle etableres helt fra grunde af.
Men som tidligere nævnt så findes der en sti imellem Rådhusvej og Rødpælevej, som går i skovstykket langs
med Nymøllevej.

Ad 4. Pågældende Trafiksti vil gå igennem minimum 5-7 private matrikler, og ingen eksisterende
servitutter understøtter dette.
For at etablerer pågældende Trafiksti, vil kommunen skulle igennem en ekspropriation af jord på 5-7
matrikler, og i dag er der ingen tinglyste servitutter på disse matrikler mht. en Trafiksti eller anden færdsel
for personer uden for de pågældende ejendomme.
Dette vil klart være en fordyrende faktor ifm. evt. gennemførelse af projektet.

Ad 5. Ovenstående Trafiksti vil skulle gå oven på eksisterende rørlagte grøfter og gå igennem eksisterende
vandhuller og åbne grøfter, hvor der forefindes diverse former for frøer og padder.
Hvis man kigger på den sti placering, der fremgår af Lokalplan 201, så vil Trafikstien skulle gå igennem
eksisterende sø (som fremgår af Geodatastyrelsens kortmateriale), samt en åben grøft og et permanent
vandhul (som ikke fremgår af Geodatastyrelses kortmateriale).
Ud over det fugleliv, der er i forbindelse med disse vandområder, så er det også diverse arter af frøer og
padder, som lever i disse.
At Trafikstien vil skulle gå over eksisterende rørlagte grøfter, vil være en fordyrende faktor, da disse
eksisterende rørlagte grøfter vil skulle sikres og kunne vedligeholdes under Trafikstien, for at forhindre
oversvømmelser i området.

Ad 6. Etableringen af ovenstående Trafiksti vil forventeligt kræve omlægning af eksisterende
jordvarmeanlæg på ejerne af Rødpælevej 26 og 28A, disse anlæg er før etablering godkendte af Allerød
Kommune.
Hvis man kigger på den sti placering, der fremgår af Lokalplan 201, så vil Trafikstien skulle gå langs med det
areal som Rødpælevej 26 og 28A har benytte til at nedgrave slangerne til deres respektive jordvarmeanlæg.
Disse slanger ligger, som godkendt af kommunen, ud til 2½ meter fra skel, og vil derfor i princippet komme
til at ligger under Trafikstien, hvis den anlægges som angivet i Lokalplan 201 i en bredde af 6 meter.
Da det må formodes at Trafikstien vil skulle etableres med et ordentligt fundament, og derfor frygtes det at
etableringen vil kunne skade de eksisterende jordvarmeslanger, og evt. medføre udsivning at væsken,
som vil kunne gøre skade i de nærtliggende vandhuller og søer.
Evt. skade på jordvarmeslangerne vil endvidere være en fordyrende faktor ifm. etableringen af Trafikstien.
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Ad 7. Ovenstående Trafiksti, med dertil hørende trafik på gåben, cykel og knallerter, vil have en meget
negativ indvirkning på de påvirkede beboers, som netop har valgt at bosætte sig i landlige omgivelser.
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Indsigelse til Trafikplan 2016
17.11.2016

Vi ønsker hermed at gøre indsigelse i mod den planlagte Trafiksti imellem Rådhusvej og
Rødpælevej . Vores indsigelser tager udgangspunkt i den sti (b-i-h), som også omtales i Lokalplan
201, hvor stien er angivet til at være placeret i skel.
Vores indsigelse begrundes med følgende:
Trafikstien er ikke en udvidelse/forbedring af eksisterende sti
Der er i dag ikke en sti, der forbinder Rådhusvej med Rødpælevej, som det fejlagtigt er skitseret i
Trafikplan 2016, og der en ingen, som har vundet hævd på færdselsret imellem Rådhusvej og
Rødpælevej, igennem de påvirkede matrikler. Med andre ord, en stil vil skulle etableres helt fra
grunden af. (Der findes dog allerede en sti imellem Rådhusvej og Rødpælevej, som går i
skovstykket langs med Nymøllevej.)
Trafikstien vil kræve ekspropriation
For at etablere Trafikstien, vil kommunen skulle foretage en ekspropriation af 5-7 matrikler, og i
dag er der ingen tinglyste servitutter på disse matrikler mht. en Trafiksti eller anden færdsel for
personer uden for de pågældende ejendomme. Dette vil klart være en fordyrende faktor ifm. evt.
gennemførelse af projektet.
Jordvarmeanlæg
Hvis man kigger på den stiplacering, der fremgår af Lokalplan 201, så vil Trafikstien skulle gå langs
med det areal som vi og Rødpælevej 28A har benyttet til at nedgrave slangerne til godkendte
jordvarmeanlæg. Disse slanger ligger, som godkendt af kommunen, ud til 2½ meter fra skel, og vil
derfor i princippet komme til at ligger under Trafikstien, hvis den anlægges som angivet i en bredde
af 6 meter. Da det må formodes at Trafikstien vil skulle etableres med et ordentligt fundament, og
derfor frygtes det at etableringen vil kunne skade de eksisterende jordvarmeslanger, og
evt. medføre udsivning at væsken, som vil kunne gøre skade i de nærtliggende vandhuller og søer.
Grøfter, vandhuller og fredede dyrearter
Hvis man kigger på den stiplacering, der fremgår af Lokalplan 201, så vil Trafikstien skulle gå
igennem eksisterende sø (som fremgår af Geodatastyrelsens kortmateriale), samt en åben grøft
og et permanent vandhul (som ikke fremgår af Geodatastyrelses kortmateriale). Ud over det
fugleliv, der er i forbindelse med disse vandområder, så er der også diverse arter af frøer,
salamandere og guldsmede, som lever i disse. At Trafikstien vil skulle gå over eksisterende
rørlagte grøfter, vil være en fordyrende faktor, da disse eksisterende rørlagte grøfter vil skulle
sikres og kunne vedligeholdes under Trafikstien, for at forhindre oversvømmelser i området.
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Trafikstien er en unødvendig investering
Vi anser Trafikstien som en unødvendig investering, når den ses i sammenhæng med eksisterende
og øvrige planlagte Trafikstier. Der findes allerede en sti, som forbinder Rådhusvej og Rødpælevej,
denne går igennem skovstykket langs med Nymøllevej. Der eksisterer allerede cykelsti langs med
Gl. Lyngevej (imellem Rådhusvej og Kollerødvej), og jf. Trafikplanen 2016, så planlægges der med
cykelsti lang med Rådhusvej, imellem Gl. Lyngevej og Nymøllevej, ligesom der planlægges med
cykelsti langs med Nymøllevej (fx imellem Rådhusvej og Sortemosevej)
Trafikstien vil ikke være med til at skabe en bedre sammenhængende stinet
Vi anser ikke at pågældende Trafiksti vil være med til at skabe et bedre sammenhængende
stinet i Allerød Kommune. Bor man fx på Høveltsvangsvej og ønsker at cykle ned til Allerød
Station, så er det en ca. 3 km cykeltur af de eksisterende cykelstier, langs med Lyngevej, Gl.
Lyngevej og Kollerødvej – en Trafiksti imellem Rådhusvej og Rødpælevej, vil ikke mindske
afstanden eller gøre turen hurtigere. Bor man nord for Lyngevej vil det direkte være en omvej at
køre af en Trafiksti imellem Rådhusvej og Rødpælevej.
Negativ indvirkning på de landlige omgivelser – til gene for beboerne i området
Vi købte Rødpælevej 26 i 2015 netop fordi vi var tiltrukket af landzonen, den landlige stemning og
den fredlige skov. Vi købte fred og ro, og langt til naboerne. Vi har købt en grund ud mod lille, blind
grusvej med ingen eller kun lidt trafik. I hele skellet mod vores nabo, hvor stien i givet fald skulle
anlægges, står der i øvrigt en mangeårig gammel og mange meter høj og massiv Rhododendron,
som vil være meget bekostelig – måske umulig – at flytte. Derudover står der i resten af skellinjen
adskillige smukke gamle træer.
Vi ønsker på ingen måde den færdsel og menneskemængde – med dertil kommende affald og
larm – en sådan trafiksti vil medføre. Den vil helt sikkert forringe vores livskvalitet og ikke mindst
områdets charme og enestående kulturhistoriske værdi.
Vi vil derfor gerne henstille til at pågældende Trafiksti helt tages ud af Allerød Kommunes
Trafikplan og allerhelst også fjernes når der skal ske en revision af Lokalplan 201.

De bedste hilsner
Antoine & Susanne CHALLE
Rødpælevej 26
Lillerød
3450 Allerød
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Vedr. Høring af Trafikplan,

Efter gennemlæsning af Trafikplan for de kommende år mener jeg der ikke er taget højde for en væsentlig
ændring af trafikmønstret for et stort antal skoleelever, der fra august 2016 dagligt kører på cykel mellem
Lillerød bymidte og Allerød Privatskole.
Derfor mener jeg at der bør afsættes midler til følgende:

-

Hævet flade ved indkørsel til Sortemosevej 15 samt hastighedsnedsættelse til 40 km/t

-

Udbygning af ventefaciliteter og belægning ved busstoppested ud for Sortemosevej 15, begge sider

-

Tydelig markering af krydsende cyklister ved XL-Byg/ Sortemosevej 14

-

Tydelig markering af krydsende cyklister ved Sortemosevej 2 samt hævet flade og
hastighedsnedsættelse til 40 km/t mellem krydset Nymøllevej/Sortemosevej og sidste indkørsel til
p-plads til Sortemosevej 2

-

Analyse af krydset Nymøllevej/Sortemosevej med formålet at optimere trafikafviklingen samt
tydelig markering af cykelsti gennemkrydset – f.eks. med refleksmaling

-

Cykelsti lang Amtsvej fra rundkørslen ved biblioteket/Frederiksborgvej til rundkørslen ved
Q8/Stationsvej, hvilket helt generelt vil forbedre sikkerheden for cyklister på den strækning – også
pendlere til stationen, idet der er en forholdsvis høj koncentration af tung trafik bl.a. varekørsel til
butikker og gennemkørende trafik

-

Bedre sigtforhold i krydset Gl. Lyngevej/Kollerødvej – særligt hjørnet mod nordvest har dårlige
sigtforhold med en høj hæk tæt på fortov. Dette vil også forbedre sikkerheden for skoleelever
til/fra Lillerød Skole

-

Markering af cykelsti gennem krydset Gl. Lyngevej/Kollerødvej – f.eks. med refleksmaling

Med forventning om at dette indarbejdes i den endelige trafikplan, så skolevejen gøres sikker for alle
skoleelever i kommunen.
Venlig hilsen
Susan Galsøe
Ravnsholtvej 5
3450 Allerød
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Bemærkninger til Trafikplan 2016 – Hammersholt Byvej
Det er med stor interesse, jeg har læst udkastet til Trafikplan 2016.
På side 30 pkt. 13 dukker Hammersholt Byvej op. Der skal laves en analyse. Ja
tak, det er på høje tid. Det er en virkelig farlig vej for både cyklister og bilister pga.
dårlig skiltning af vejens forløb samt dårlig belysning. Hastighed er ikke det eneste
problem på strækningen.
Af indledningen til Lokalplan 261 fremgår:
”De nye boligområder opdeles i storparceller, som adskilles af levende hegn. De
nordlige storparceller vejbetjenes fra Hammersholt Byvej, som på længere sigt
må omlægges og forbedres.”
Lokalplanen er vedtaget 21.02.1996, men intet er sket siden.
Vejen har et ganske farligt sving hen over en pukkel ud for Kvædevej. Det er ikke
muligt at se, hvorvidt der kommer modkørende trafik, før man er på toppen af
puklen. Det resulterer dagligt i farlige situationer, hvor bilister placerer sig midt på
vejen for at undgå cyklister uden tanke for, at der kan komme modkørende. Busser
og lastbiler er de eneste køretøjer, der ”stikker op” over puklen, al anden trafik er
”gemt” bag bakken.
Efter området er blevet udbygget kan man ikke se ”igennem” svinget, så der skal
holdes helt til højre, og så kan man bare håbe på, at der ikke er en cyklist på den
anden side. Puklen burde jævnes ud, og jeg mener også, at det er blevet lovet flere
gange, der sker bare ikke noget.
Når man kommer ind fra Børstingerød mod Lillerød skal man vide, at vejen svinger
skarpt til højre lige efter udkørslen fra Kvædevej. Der kunne med fordel opsættes et
skilt. Fra tid til anden har der ligget en bil i hegnet ind mod jernbanen.
Mange cyklister benytter Hammersholt Byvej på trods af hvor smal og dårligt oplyst
den er. Jeg forstår ikke, at de tør. Mit gæt vil være, at der kører lige så mange
cyklister på Hammersholt Byvej som på Supercykelstien til Hillerød. Jeg vil foreslå
politikerne at køre en tur (gerne på cykel) kl. 16.15, hvor der er god mulighed for at
møde bussen.
Busstoppestedet ved Conferencevej ligger hen i mørke på trods af
gadebelysningen, det samme gør sig gældende for stien langs Frugthaven. Det må
Nr. 19 er
være muligt at finde en belysningsform, der belyser et større areal, for lamperne
der.
Øvrige bemærkninger til de trafikale forhold i Allerød Kommune:
Pudebumpene på Banevang er en fuldstændig overflødig foranstaltning. I forvejen
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sætter bilisterne farten ned for fodgængerfeltet, men nu bare med risiko for at få
ødelagt sin undervogn. Bumpene viser tydelige tegn på, at de er for høje, og det
kan ikke være meningen, at borgerne skal ”slibe dem til”.
Busstoppestederne på stationspladsen bør flyttes væk fra fodgængerfelterne. Det
er umuligt som bilist at se, om der er fodgængere, når bussen holder. De fleste
andre byer placerer busstoppestedet efter fodgængerfeltet, så det er muligt for
både fodgængere og bilister at orientere sig.
Vending af op- og nedkørsel for P-kælderen under Torvet er heller ikke helt
gennemtænkt. Der er meget dårlige oversigtsforhold, hvis vi skal til at køre op ved
Q8. Ved Fritz Hansens Vej kan man køre op og orientere sig, før man fortsætter.
Til sidst vil jeg gerne efterlyse nogle politikere, der har modet til at forlænge
Rønneholt Parkvej til Enghave Parkvej. Hvorfor skal al trafik til industrikvarteret
igennem midtbyen, enten ad Banevang eller Frederiksborgvej/Kollerødvej? En stor
del af trafikken skal til motorvejen, hvorfor skal støj og forurening forbi to
skolematrikler?
Hvis beboerne i Rønneholt Parken, Frugthaven og Enghave Park lige hævede sig
op i helikopteren (eller kiggede på et kort!), så er det åbenlyst, at den forbindelse
skal til. Alle tre boligkvarterer ligger længere fra vejen, end f.eks. beboerne langs
Frederiksborgvej og Kollerødvej. Den nordlige del af Lillerød er blevet udbygget, og
rigtig mange husstande har to biler, der skal afsted hver morgen og kommer retur
hver aften. Allerød kommune er en pendlerkommune, og det nytter ikke noget, at
der kun er to veje ud af Lillerød.
Efter disse indput vil jeg gerne ønske god fornøjelse med det videre arbejde med at
forbedre trafikforholdene i Allerød Kommune til gavn for borgerne.
Venlig hilsen
Tine Nielsen
Conferencevej 6
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Allerød, den 16. November 2016

Høringssvar til Allerød Kommunes forslag til Trafikplan for 2016 for Allerød.
Som borger i Kollerød By har jeg følgende bemærkninger og alternativt forslag til:
Projekt nr. 11 om trafikregulering af Kollerød Bygade: Beskrivelse af projekt: Nedsætte hastighed udenfor byzone.
Tavle ”farligt” sving opstilles. Bump ved byzonetavler. Anlægsbevilling 100.000 – 200.000 kr. eks. Moms.
Bemærkninger:
1. Der mangler fortov og cykelsti gennem byen og også udenfor byen.
Går man gennem Kollerød By, risikerer man at blive påkørt af store gennemkørende lastbiler, som formodentlig kører
igennem byen, fordi deres GPS viser den vej. Det er meget ubehageligt at møde en tons tung lastbil, da der ikke er
fortorv af nogen art at søge ind på. Især om vinteren er det meget vanskeligt, fordi vejens yderste kanter det meste af
vinteren til stadighed er fyldt op med vand/is og sne.
2. Nu ved jeg ikke, hvor tavlen ”farligt” sving opstilles, men der er i hvert tilfælde et farligt sving/dårlige
oversigtsforhold på begge sider af det mere og mere faldefærdige hus, Kollerød Bygade 17.
3. Bump ved byzonetavler. Fint med hastighedsnedsættende foranstaltninger. Udover tung trafik kører der rigtig
mange cykelryttere gennem byen i store flokke og med rigtig høj hastighed.

Forslag:
1. Det foreslås, at projekt nr. 11 omdannes og udmøntes i etablering af en 2 -1 vej igennem selve Kollerød By som en
1. etape, men at hele vejstrækningen fra Kollerød Vej til Hanebjerg Skole på sigt laves til en 2 -1 vej. Udgiften til denne
1. etape vil omtrent svare til det beløb, som er afsat til projekt 11 i forslag til lokalplan. Denne type vej åbner ligeledes
op for etablering af gangsti og cykelsti. Se nedenstående links.
2. Det foreslås, at der i hver ende af Kollerød Bygade ( Kollerød Vej, Flintholmsvej, Kollerød Vej) og Brødeskovvej
opsættes skilte med Gennemkørsel forbudt for tung trafik, således at det kun er lokal tung trafik, som må køre på
Kollerød Bygade. Det betyder også, at skolevejen over mod Hanebjerg Skole bliver mere sikker for bløde trafikanter.
Om 2 – 1 veje: Ifølge notat fra Faxe Kommune er prisen for en 2 – 1 vejs strækning i gennemsnit 150.000 kr./km,
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/notat_om_2-minus-1_veje.pdf, hvor der ligeledes findes
oplysninger om 2 -1 veje.
Der henvises ligeledes til Vejdirektoratet om 2 minus 1 veje, jvf http://www.vejdirektoratet.dk/DA/om-os/nyheder-ogpresse/nyheder/Sider/Er-du-klar-til-at-møde-en-2-minus-1-vej.aspx

Med venlig hilsen
Anette Gluud
Kollerød Bygade 21 C
3450 Allerød
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Høringssvar vedr. forslag til Trafikplan
På vegne af Kollerød Borgerforening har bestyrelsen følgende bemærkninger til trafikplan 2016.
Vi er meget positive overfor at der er taget højde for de trafikale udfordringer i Kollerød Landsby
og de indarbejdede punkter 11 og 23 på projektlisten (s. 29).
Der har i årevis været store trafikale udfordringer særlig grundet for høj hastighed ind igennem
landsbyen. Opsætning af chikaner/bump/indsnævring ved begge byporte/bytavler ser vi som en
rigtig god løsning. Af hensyn til de landbrugsmaskiner der har sin daglige kørsel i landsbyen ville
Skildpaddebump nok være den mest hensigtsmæssige løsning således at de fortsat kan passere
uhindret gennem landsbyen.
Der er fortsat en meget tung gennemkørende trafik på landbyens smalle veje - også med høj
hastighed. Vi vil derfor opfordre til, at det undersøges nærmere om det er muligt at gøre
”gennemkørsel for tung trafik forbudt” undtagen ærindekørsel?
Sidst med ikke mindst er vi bekendt med Brøndshøjgårds projektforslag om udvidelse af landsbyen
med op til 26 nye husstande. Såfremt et sådan projekt eller lignende realiseres vil det stille helt
andre krav til en trafikløsning i Kollerød Landsby.
Vi ser frem til at få løst hastighedsproblemerne i Kollerød Landsby snarest muligt.
Med venlige hilsner
Bestyrelsen i Kollerød Borgerforening
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I forbindelse med, at Allerød Kommune har udsendt en ny trafikplan i høring 30/9, vil jeg gerne
knytte et par kommentarer til emnet vedr. sikre skoleveje. Da skolevejsundersøgelsen er fra 2015 er
det desværre før planerne om Allerød Privatskole blev en realitet. Derfor indeholder
projektforslagslisten ikke nogen tiltag, som vil forbedre skolevejen til Allerød Privatskole. Da det jo
hovedsageligt er byens borgere (børn og andre trafikanter, der færdes omkring skolen, samt
erhvervslivet, i området, er det opportunt, at der sættes ind her også, med nogle gode løsninger til
gavn for små og store trafikanter, der færdes på strækningen dagligt.






Den mest hensigtsmæssige løsning er, at der etableres en sikker skolevej med gadelys og
cykelsti på Allerødvej op over bilbroen, langs togbanen, for at køre under togbanen ved
Allerød sø – Sortemosevej ved XL Byg. Der kan måske blive en udfordring med de biler,
der bakker ud af parkeringsbåsene, men hvis man vender parkeringen, så cykelstien er langs
marken og bilerne holder med front mod cykelstien, så er der ikke nogen, der kommer til at
bakke ind over cykelstien, når de kører ud fra XL-byg.
Forudsætter fodgængerovergang og hastighedsbegrænsning ved skolen; men hvis denne
løsning etableres, er der rigtig mange elever, der undgår at skulle cykle igennem Lillerød
centrum, samt at krydse Nymøllevej (krydset er stort og farligt, for de små trafikanter.
Sortemosevej:
 Fodgængerovergang ved Allerød Privatskole
Der er hver morgen, børn og voksne, der skal krydse vejen, når de stiger af og på
bussen. Der er biler, der krydser over vejen samme sted og skal henover den
dobbeltrettede cykelsti. Der er brug for en sikker løsning, enten med svingbane,
lyskryds og fodgængerfelt, så farlige situationer kan undgås og så trafikken kan afvikles
mere flydende.
 Fodgængerovergang hvor cyklister krydser vejen, ved ATP.
Det er vanskeligt for de børn og voksne, der skal cykle på strækningen, at komme over
(Sortemosevej) vejen, efter krydset i retning mod Blovstrød. Der er tæt trafik om
morgenen og der er ikke ret god plads til at stå på midten af vejen, derfor skaber det
nogle farlige situationer, når små trafikanter, skal over. Der er brug for en god løsning
her. Det kunne være et fodgængerfelt med lys.
 Bump ved nye fodgængerovergange og generel hastighedsregulering.
Der er ret høj fart på trafikken på strækningen. Der er meget tung trafik, i form af
lastbiler og kassevogne, på strækningen, der som bekendt har meget lang
bremselængde. Der kan opstå farlige situationer, hvis der skulle blive brug for at bremse
op for en lille trafikant, der har mistet balancen, koncentrationen eller lign. Der er derfor
brug for hastighedsregulerende foranstaltninger generelt på strækningen mellem Nr.
de to
24
kryds. Der er også en del trafik fra børn og lærere i løbet af dagen, til og fra
Blovstrødhallen, så det er hele strækningen, der bør ses på.
 30 km/t hastighedsbegrænsning ved skolen og hvor cykelstier krydser vejen
 Afstribning af dobbelt cykelsti
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 Skiltning og hajtænder ved cykelsti/ind- og udkørsel til skole
 Cykelstier i begge sider på hele Sortemosevej
 Sikre lavere hastighed igennem rundkørsler ved f.eks. Amtsvej/Banevang, Amtsvej/Allerød
Stationsvej og Amtsvej/Frederiksborgvej
 Hastighedsdæmpende bump ved indkørsel til rundkørsel
 Flere cykelstier i Lillerød centrum
 Amtsvej
 Frederiksborg vej mellem Kollerødvej og Amtsvej

Malene Faber-Rod Munch
Stendyssevej 19,
3540 Lynge

Direkte:

+4530704594
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Kære Allerød Kommune,

Det er en fornøjelse at læse udkastet til Trafikplan 2016, som indeholder gode overvejelser og projekter.
Som opmærksom borger vil jeg gerne hermed bidrage med et par betragtninger og forslag til de videre
overvejelser.
Søparken mellem Lyngevej og Rådhusvej
I nævner krydset Søparken/Lyngevej i planerne, hvilket er godt. Men hele stykket mellem Lyngevej og
Rådhusvej er værd at kigge nærmere på. Vejen fungerer som forbindelsesvej til store dele af det sydvestlige
Lillerød (Lynge Overdrev). Der køres ofte hurtigere end det tilladte, idet der ikke er synlige forhindringer,
dog lav oversigt. Samtidig er her indkørsel til Ravnsholtskolen og tre lokalveje, hvilket giver drejetrafik, og
ikke mindst er der skiltet cykelvej på en del af strækningen. Cyklister skal ifølge skiltet krydse Søparken og
fortsætte af Hjortevænget. Søparken har ingen fortove, men brede græsrabatter med en del fodgænger- og
cykeltrafik i perioder.
I henhold til indsatsområderne 2 (Hastighed) og 3 (Bløde trafikanter) vil jeg opfordre til, at man overvejer:



Fartdæmpende foranstaltninger på Søparken.
Ændring i skiltede cykelveje til og fra Ravnsholtskolen, så usikre vejkrydsninger undgås helt.

Vestlig ringvej
Som en del af den langsigtede planlægning vil jeg opfordre til, at prioriterer en vestlig ringforbindelse, hvor
enten Rønneholt Parkvej eller Møllemosevej forlænges og kobles på Enghave Parkvej. Dette vil kunne
aflaste Kollerødvej og Frederiksborgvej for trafik, der ikke har ærinde i Lillerød bymidte, koble
erhvervskvarteret tættere på Hillerødmotorvejen, og på længere sigt også give potentiale for nye
boligudstykninger.

mvh
Kenneth Birch
Hjortevænget 2
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Kære Borgmester
Som borger i Allerød, Møllemoseparken, oplever jeg og mine børn at færdsel på denne sti er meget utryg når
det er mørkt.
Det er ingen belysning overhovedet på strækningen som forbinder Børnehus og Møllemoseparken.
Kan det være rigtigt at der stadig efter flere år ikke er etableret belysning ?
Stien benyttes af rigtig mange børn som både skal i Kastanien samt til og fra Kratbjerg skolen.
Nu starter vintersæsonen hvor det er mørkt det meste af døgnet. Og snart også glat.
Jeg har vedlagt et kort som viser stiens placering.
Håber at dette stykke sti meget snart kan få etableret belysning således, at det igen bliver trygt at færdes på
strækningen.
Kort som viser placering vedlagt.

Mvh. Brian Petersen
Møllemoseparken 52
3450 Allerød
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Kære Maria.
Cc.: Bestyrelsen Rørmosegård

Tak for et rigtig godt møde i Skytteengen i går.
Hermed Grundejerforeningen Rørmosegårds høringssvar til Trafikplan 2016.
Grundejerforeningen er rigtig glad for Allerød Kommunes fokus på trafiksikkerhed og de konkrete planer,
der fremgår af projektlisten bagest i planen.
Vi vil dog gerne rette opmærksomheden på følgende:
Efter sammenlægningen af skoledistrikterne i Allerød Kommune skal børn i Engholm området fremover
have hele - eller dele - af deres skolegang på Kratbjergskolen, Ravnsholt.
Oprindeligt er de sikre skoleveje rettet til de gamle disktrikter i.e. øst vest gående retning.
Således i hovedtræk fra området Rørmosegård, Naurhegnet og Rørmosen til Engholmskolen og ligeledes for
det gamle Ravnsholtdistrikt.
I fremtiden vil skolebørnene møde en udfordring især ved krydsning af Røglevej fra områderne nord herfor.
Der er ikke etableret "sikker skolevej" på den strækning.
Børnene møder først en stærkt trafikeret Røglevej med dårlige oversigtsforhold, derefter et dårligt belyst
stisystem lige syd for Røglevej.
Grundejerforeningen Rørmosegård anmoder således om, at:
Sikker skolevej fra Området nord for Røglevej til Kratbjergskolen, Ravnsholt tænkes ind i Trafikplan 2016.

Bedste hilsner
Grundejerforeningen Rørmosegård
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Nr. 28
Kære Allerød Kommune
Det er med stor interesse at vi har læst Allerød Kommunes udkast til trafikplan, men er den fremsynet, eller
bygger den blot på data indhentet frem til sommeren 2016?
Det undrer os dog, at der ikke er taget højde for den ekstra trafik der er kommet på Sortemosevej efter
åbning af Allerød Privatskole i august 2016. Især da en af fokuspunkterne i udkastet til trafikplanen er
skoleveje og tryghed. Om det er en privatskole eller ej spiller vel ingen rolle, mange af børnene er stadig
Allerødbørn. Dertil kommer alle os, der dagligt kører ad Sortemosevej morgen og eftermiddag for at
komme på arbejde. Den ene af os både cykler og kører i bil den vej hver dag og det er ikke trygt, selv for en
voksen, at anvende cykelstien på Sortemosevej. 2 gange skal man krydse vejen som cykellist inden man når
Blovstrød. Det er en mørk vej på denne årstid og bilerne må køre 60 km/t på det meste af strækningen.
Mange kollegaer tager også cyklen, og de står også uforstående over for, hvorfor der ikke er planer om
mere sikker cykelsti på Sortemosevej efter den øget trafik til Allerød Privatskole fra begge sider. Burde der
ikke være cykelsti på begge sider af Sortemosevej for at øge trafiksikkerheden for alle trafikanter?
Som bilist på Sortemosevej er det tydeligt at mærke at der er startet en populær skole op. Der er mere
trafik og mange skal svinge ind på skolen. Dertil kommer de skolebørn der hver morgen skal krydse
Sortemosevej når de står af bussen fra Allerød af. Igen, Sortemosevej er mørk på denne årstid og der er
meget trafik. Et fodgængerfelt eller et helleanlæg, vil være trygt for både fodgængere og bilister.
Var det ikke en ide med en venstresvingsbane ind til Allerød Privatskole? Der er jo en til NIRAS og IBM og
her glider trafikken fint.
Planerne om boligbyggeri på området mellem XL-Byg og Neffs Lagerhotel er også med til at begrunde,
hvorfor der skal ses på trafiksikkerheden på Sortemosevej. Hvorfor ikke se på hvad der skal til for at få det
område til at fungere. Boligområdet vil også give mere trafik på Sortemosevej og kræve mere sikkerhed på
vejstrækningen. På sigt vil en tunnel under Sortemosevej øge sikkerheden, når boligområdet skal tages i
brug.
Generelt har vi et ønske om at Allerød Kommune bliver bedre til at se på hvad der sker i fremtiden. Hvilken
tilvækst der kommer med alle de nye boliger der bygges, så både trafikforhold, skoler, vuggestuer og
børnehaver kan leve op til nye familiers forventninger til Allerød som en god børnefamilie-by.

Med venlig hilsen
Henrik og Charlotte
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Hej Allerød Kommune

Tak for et godt oplæg til trafikplan, som der er virkelig mange gode elementer i. Som forælder i kommunen
er jeg især glad for at se den store fokus på trafiksikkerhed, skoleveje og tryghed.
Der mangler dog helt indsatser på Sortemosevej og området omkring den nye Allerød Privatskole, hvor
vores børn går i hhv. 0. og 3. klasse. Her er der opstået et helt nyt behov for at forbedre traffiksikkerhed og
fremkommelighed. Vi kan til fulde genkende jeres undersøgelseskonklusioner om, at borgere oplever
utryghed ved trafikale situationer med høj fart, meget trafik, bilerne kører tæt på børnene og hvor det er
vanskeligt at krydse vejen. Det er præcis hvad vi oplever hver dag ved skolen.
Vi vil derfor bede om at få gennemført foranstaltninger, der kan øge trafiksikkerheden for området omkring
skolen inden der sker uheld/ulykker med børn involveret.

Vores forslag er:
1. Fartdæmpende foranstaltninger på Sortemosevej for at reducere hastigheden
2. Forbedret sikkerhed ved krydset Sortemosevej/Nymøllevej, hvor børnene skal krydse vejen kort
efter lyskrydset for at komme over på den dobbeltrettede cykelsti
3. Fodgængerfelt og lyssignal på Sortemosevej ved skolen, når børn skal krydse vejen i forbindelse
med de tager med bussen
4. Etablering af venstresvingsbane ind på skolen
5. Etablering af cykelsti på sydsiden af Sortemosevej. Den nuværende cykelsti skaber en del farlige
situationer da bilister risikerer at overse cyklister som kører på den lidt tilbagetrukne cykelsti
Vi mener disse tiltag vil kunne øge vores børns trafiksikkerhed væsentligt. Vi har i Allerød Kommune mange
gode, sikre stisystemer til og fra skolerne, men vi mangler helt området omkring den nye skole, som jeg
håber vi kan få ændret på med den nye trafikplan.

På forhånd tak.

Bedste hilsner
Mia og Christian Birn
Hybehaven 7, Allerød
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Nr. 30
Kære Allerød Kommune

Allerød d. 30/11-2016

Vedr. udfordringer omkring skolevejen til Allerød Privatskole.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi som forældre med børn på Allerød privatskole, åbenlyst ser
relativ store trafikale udfordringer i det daglige, herunder børnenes generelle sikkerhed frem og tilbage til
skolen, og anden form for transport ud af huset i skole/SFO tiden. Et skilt med information om skole, er
bestemt et skridt i den rigtige retning, men på ingen måde tilstrækkeligt.
Vi transporterer dagligt vores datter (og inden længe vores søn) til og fra skole i form af ladcykel og bil,
hvorfor vi oplever problemerne og udfordringerne helt tæt på kroppen, hvilket jeg antager, vi ikke er de
eneste der gør.
Herunder belyses de største problemer og udfordringer gerne vil pointere.
Trafikhastighed:
Det er desværre bevist at folk kører hurtigere og hurtigere, også i tættere bebygget område. Ydermere
afstedkommer den stigende mobile hverdag, at mange ligeledes er uopmærksomme, når de rent faktisk
kører bil. Sidst men ikke mindst, er det bevist, at fart dræber, og at bremselængde forkortes ved højere
hastighed. Med reference til specialistviden inden for bremselængder, kan jeg oplyse, at en bremsning fra
60km/t på en sneglat vej med vinterdæk, giver en bremselængde på ca. 60 meter, alt afhængigt af
bremsernes tilstand naturligvis. Det burde give stof til eftertanke. Vi mener i den sammenhæng, at man fra
kommunens side bør rette fokus på fartdæmpende foranstaltninger i form af fodgængerfelt med lyssignal
direkte ved busstoppested og over Sortemosevej, så børn der kører med bus kan krydse vejen på en sikker
og hensigtsmæssig måde. Ydermere bør der etableres fartbump og dertilhørende hastighedsbegrænsning
til f.eks. 30-40 km/t i en zone umiddelbart 100 meter vest til 100 meter øst fra skolen. Det vil helt sikkert
også medvirke til, at en del trafikanter i stedet benytter Nymøllevej som decideret omfartsvej, hvilket jeg
ikke umiddelbart kan se nogle udfordringer i, tværtimod.
Cykelsti:
Vi vil også foreslå, at der på sigt og gerne hurtigst muligt etableres cykelsti på sydsiden af Sortemosevej og
hele vejen op til Kongevejen. Flere forhold spiller ind. Krydsning af Sortemosevej umiddelbart efter
Nymøllevej lyskrydset er særdeles risikabelt og farligt som blød trafikant. Der er mange yngre børn, der
allerede i en tidlig alder, er begyndt at cykle alene frem og tilbage til skole, og de er bestemt ikke de
sikreste trafikanter i trafikken, hvorfor nuværende forhold bør ændres. Måske også oplagt, at etablere et
fortov på nordsiden og kun nordsiden, til de forældre og børn der går til og fra skole. Vi tænker, at der helt
sikkert også må være en plausibel grund til, at man fra kommunens side valgte for ’nyligt’ at ’ændre’
forholdene på noget af Sandholmgårdsvej strækningen.
Med venlig hilsen
Paw Nørgaard Theilsgaard
29215501
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Vedr. Høring af Trafikplan for Allerød Kommune

Allerød den 30.11.16

Når jeg læser trafikplanen er jeg uforstående overfor, at der er taget så lidt hensyn til den nye
Allerød Privatskole på Sortemosevej. Samt det nye boligområde,der er igangsat bagved Rema
1000 og Blovstrød Kro. Fra august 2016 kører der allerede daglige mange elever på cykel mellem
deres bopæl rundt omkring i Allerød/Lillerød bymidte og Allerød Privatskole. Antallet bliver
formodentlig ikke mindre, men kan tværtimod fordobles fra august 2017, hvor skolen har som mål
at være to-sporet. Hvilket så vil indebære en fordobling af de nuværende skoleelever/cyklister.
Hertil kommer yderligere beboere fra det nye boligområde i Blovstrød, hvoraf mange må formodes
at ville benytte Sortemosevej til stationen og retur.

Derfor mener jeg at der bør afsættes økonomiske ressourcer til følgende:

-

Sikret indkørsel til Sortemosevej 15 samt hastighedsnedsættelse til max. 30-40 km/t

-

Udbygning af busstoppested ud for Sortemosevej 15, begge sider

-

Fodgængerovergang ved busstoppestedet, så vejen kan krydses.

-

Tydelige markering af krydsende cyklister ved XL-Byg/ Sortemosevej 14

-

Ekstra sikring af krydsende cyklister ved Sortemosevej 2 – ud fra ATP - overgang

-

Krydset Nymøllevej/Sortemosevej – der er behov for at se på om dette kryds kan sikres
yderligere ift. bløde trafikanter, såvel cyklister som gående fra stationen (der er også en del
gående til ATP/Niras på Sortemosevej, så der er ikke kun tale om elever til AP.

-

Cykelsti på begge veje af Sortemosevej – kan lige så godt sættes i gang nu da boligområde
bagved Rema 1000 og Blovstrød Kro er i gang og meget snart vil skabe et behov for en
sikker cykelsti på begge sider af Sortemosevej.

Jeg ser frem til at disse initiativer indarbejdes i den endelige trafikplan, så skolevejen gøres sikker
for alle skoleelever i kommunen samt for de nye beboere fra Blovstrød, hvoraf mange også må
formodes at være børn/unge.

Med venlig hilsen
Helle Thanning
Vildroseparken 15
3540 Lynge
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Hej Allerød Kommune

Vedr. sikker skolevej til Allerød Privatskole
Som forældre til to børn på Allerød Privatskole, har vi gennem de sidste måneder opsamlet god erfaring og
fået feedback omkring skolevejen.
Vi vil derfor gerne bidrage med vores tanker og idéer til kommende trafikplan.

1. Etablering af blå cykelsti (maling) i krydset Nymøllevej og Sortemosevej. Optimalt suppleret med
selvstændigt trafiklys for cyklerne, så de får et forspring inden der laves højresving af biler. Men
maling vil gøre meget.
2. Etablering af cykel og gangsti på XL-byg vejsiden. I dag krydses vejen før ATP uden
forgængerovergang eller lys. Det er lidt farligt. En ny cykel og gangsti vil også supplere det nye
boligområde i Blovstrød fint.
3. Forgængerfelt med lys oppe ved skolen til busstoppested. (og kommende cykelsti ) Det er i dag
ikke optimalt, at ungerne skal krydse vejen uden nogen form for markeret overgang som billisterne
skal respektere.
4. En venstresvingbane fra sortemosevej og ind på skolen. Der vil altid (uanset ny cykelsti) være små
poder som vil blive kørt til skole. Om morgenen er det temmelig kaotisk.
5. Opsætning af intelligente farttavler med lys. En trekanttavle som angiver 30 km/t på strækningen
forbi skolen på udvalgte tidspunkt. F.eks. morgen og eftermiddag. De findes i dag på Bagsværdvej
ved skole og gymnasium. Det virker super godt. Som billist er du særlig opmærksom, da tavlen
normalt ikke er tændt og kun lyser i de perioder på dagen, hvor der er børn som krydser vejen mv.

Vi håber, at ovenstående er muligt – helt eller delvist.

Med venlig hilsen

Jette og Jørgen Bruun
Meisevang 5
3450 Allerød
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Allerød, 30 November 2016

Skrivelse angående høring af trafikplan

Efter gennemlæsning af Trafikplan 2016 har jeg noteret, at nogle vigtige punkter ikke er omtalt.
Som forældre til børn på Allerød Privatskole vil det både glæde mig og mange andre forældre, hvis der kunne
afsættes midler til trafikale forbedringer for at gøre skolevejen sikker for de mange skoleelever, der dagligt
enten cykler, tager bussen eller bliver kørt til Allerød Privatskole.
En del børn bliver kørt til skole, fordi skolevejen ikke er sikker. Med forbedringerne vil flere børn enten cykle
eller tage bussen selv.
Det er et ønske, at der bliver sat flere midler af til følgende:

1. Skiltning ved rundkørslen ved Banevang/Tokkekøbvej samt Banevang/Amtsvej, da bilister svinger
ud uden at se cyklende børn. Skiltningen vil give trygge børn, der dagligt cykler til Allerød
Privatskole fra Skovvang-området.
2. Markering af cykelsti i krydset ved Nymøllemøj/Sortemosevej, da en del børn trækker cyklen over
vejen.
3. Venstresvingsbane til skolens parkeringsplads så det bliver lettere og mere sikkert for biler at
svinge til venstre for at undgå farlige situationer.
4. Fodgængerfelt og lyssignal på sortemosevej til/fra busstoppestedet.
5. Nedsættelse af hastighed til 40 km/t på Sortemosevej som tydeliggøres med skiltning og/eller
fartbump.
6. Etablering af cykelsti på Sortemosevej på begge sider af vejen, så børn undgår at krydse vejen ved
XL-Byg.
Vi håber, at Allerød Kommune vil sætte midler af til ovenstående, så skolevejen bliver mere tryg, sikker og
bedre for vores børn.

Med venlig hilsen, Sevgi Güler Celik
Ville Heise Park 33
3450 Allerød
sgulercelik@gmail.com
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Kære teknik og Drift – Allerød Kommune

Vi har i den heldig situation at have vores datter på Allerød Privatskole.
Vi er bosiddende i Lynge og har indtil dato kørt hende frem og tilbage.
Hvis vores datter skal cykle i skole eller tage bussen, er det vores store ønske, at trafikvejen sikres først.
Kunne følgende komme til overvejelse:

1. Krydset Nymølle / Sortemosevej – Hastigheden nedsættes til 60 km /timen (i dag er den 70 i
krydset).
2. Sortemosevej - Hastigheden nedsættes til 50 km/timen ( i dag er den 60)
3. Fodgængerfelt og evt. lyssignal på Sortemosevej – så det er muligt at komme sikkert fra Bussen og
over vejen
4. Evt. Cykelsti på den modsatte side af Sortemosevej – i dag er der kun på den ene side af vejen frem
til ATP, herefter skal de krydse Sortemosevej (det er nervepirrende at være tilskuer til om
morgenen).

På forhånd mange tak for jeres modtagelse 

Camilla Nan Dahl
Lynghøjvej 23
3540 Lynge
29198984
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Allerød 30. november 2016
Høringsvar vedrørende Trafikplan Allerød 2016

Kære Allerød Kommune
I forbindelse med etablering af Allerød Privatskole på Ny Allerødgård, Sortemosevej 15, er der behov for
fokus på trafikken omkring den nye skole. Dette savnes i den nuværende trafikplan. Der er et stort antal
børn og forældre som har deres daglige færden i området omkring skolen og med de nuværende trafikale
forhold er jeg bekymret for sikkerheden – særligt for børnene. Derfor har jeg følgende forslag til hvordan
sikkerheden kan øges for børn og andre trafikanter i området omkring Allerød Privatskole.

Der er behov for, at sortemosevej kan krydses sikkert når børn ankommer med bus til skolen, derfor
foreslår jeg følgende tiltag:







Etablering af fodgængerfelt og lyssignal på Sortemosevej, tilgængeligt via fortov fra
busstoppestederne på begge sider af vejen
Fartdæmpende foranstaltninger på Sortemosevej ud for Allerød Privatskole (30 km
begrænsning)
Etablering af venstresvingsbane ind til Allerød Privatskole
Etablering af en cykelsti på begge sider af Sortemosevej i hele vejens forløb og
således også en forbindelse til ovennævnte lyssignal.
Etablering at en reel venteplads ved busstoppestedet på begge sider af Sortemosevej
overfor Allerød Privatskole, børnene tvinges aktuelt til at stå alt for tæt på
hurtigkørende trafik
Der er aktuelt mulighed for at cykle på cykelsti hele vejen fra Lillerød midtby og ud til
Allerød Privatskole. For de børn der cykler til skole øger det risikoen for trafik uheld
og i værste fald trafikdrab. Der bør derfor etableres cykelsti på strækningen langs
amtsvej fra Kollerødvej forbi biografen og biblioteket ned til rundkørslen ved
tunnelen under banelegemet.

Skolen har aktuelt over 200 elever og ventes at rummer 480 elever inden for de næste 2-3 år. Med øje for
børnenes sikkerhed håber jeg derfor ovennævnte forslag vil blive taget alvorligt og gennemført hurtigst
muligt.

Med venlige hilsner,

Kim Zillo Rokamp
Gl Skolegårdsvej 40
3450 Allerød
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Hej

Vi vil gerne sikre vores børns skolevej til Allerød privatskole.
Silje på 6 år og William på 9 år vil rigtige gerne cykle i skole hver dag men Nymøllevej er for farlig at krydse.

Fart nedsættes til 60 km på Nymøllevej i krydset Sortemosevej ved fodgænger.
Fartdæmpende bump eller andet.
Cykelsti på begge sider af Sortemosevej
Fodgængerfelt med rød og grøn mand så man kan kommer over Sortemosevej tæt på Skolen.

Venlig hilsen
Anita og Jan Løve Sørensen
Statenevej 16
3450 Allerød

Og
Silje og William Løve Sørensen
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Kære Allerød Kommune,

Som borgere i Birkerød har vi fra denne sommer haft den store fornøjelse at knytte tættere bånd til Allerød
gennem vores to pigers skolestart i Allerød Privatskole.
På trods af det utrolige engagement og ansvar skolen udviser i den daglige og faglige hverdag over for alle
vores børn, hænger der en stor mørk sky på himlen som vi forældre ikke kan pålægge skolen at være
ansvarlig for.
Denne sorte sky hedder den decideret farlige og på mange måder uregulerede trafik der løber forbi
skoleområdet på Sortemosevej.
Vores pigers færden hjem går via bus 385 og stoppestedet ved grøftekanten på Sortemosevej, på den
modsatte side af skolen.
Som rutineret bilist kan man sagtens fornemme at situationen er vansklig på denne strækning men det var
på en kort vandring over vejen til busstoppestedet ved tre tiden, ligesom eleverne på skolen gør hver dag,
der fik mit hår til at rejse sig. Når man som voksen lige går lidt ned i knæ for at komme i børnenes
øjenhøjde er der ikke meget vej tilbage i retning af XL byg som er synlig. 70-80 meter lyder måske meget,
men ved en noget højere hastighed end de tilladte 60 km/h i den mørke del af året, lidt dårlig vejr og en
reaktionstid på ½-1 sekund er der pludselig kun nogle få sekunder tilbage for at undgå en katastrofal
ulykke. Et barn der snubler hen over vejen (især nu i den mørke tid) - ja, der skal ikke meget fantasi til.
Dette er for ingen et godt sted at krydse vejen men især ikke for børn.
Når vinden blæser fra øst, som denne dag jeg krydsede vejen, er det ligeledes umuligt at høre trafikken
bagom den lille bakke. Situationen er ikke nem at beskrive og skal gerne opleves og gerne med den
baggrund at det er ens egne børn der skal krydse vejen hver dag uden trafikale hjælpemidler. Vores daglige
angst fejler ikke noget.
Derfor, og inden der sker noget fatalt, givet hvor mange børn der nu krydser vejen hver dag, vil vi opfordre
jer til at hjælpe med at sikre at risikoen for en ulykke ikke overstiger den man finder i normalt
trafikregulerede skoleområder.
De tiltag vi mener vil få en stor betydning ville blandt andet være:



En stærk nedsætning af farten på de ca 250 meter forbi skoleområdet



Et par hastigheds begrænsende bump for at garantere overholdelse



Relevante advarselskilte, gerne med blink



En forstørrelse af busstoppestedet på den sydlige del af Sortemosevej. (De nuværende få
kvadratmeter vil tvinge folk op i mulige snedriver for at undgå at stå på vejen, så lille er den)



Etablering af en fodgængerovergang med ordentlig adgang til busstoppestedet



Et lyssignal der kan bidrage til en sikker overgang samt regulere trafiken ved indkørslen til skolen.
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Det er jo heller ikke kun de gående trafikanter der er i fare i øjeblikket men også de cyklister og bilister der
færdes i begge retninger samt dem der skal forsøge sig ind og ud fra skolen både i og udenfor myldretid.
Vi har stor forståelse for de forældre samt øvrige bilister om morgenen der ankommer i bil fra Allerød og
skal lave venstresvinget ind på skolens parkering. Vejen blokeres, parkeringsområdet står stille,
utålmodigheden spreder sig og trafiksikkerheden undermineres. Det må der også være nogle kloge
mennesker der kan finde en løsning på?
Det er farligt på Sortemosevej lige nu. Meget farligt. Vi sætter dog stor tillid til at I kan hjælpe os alle inden
det er for sent.

Med venlig hilsen
Michael & Anita Ladegaard-Pedersen
Kajerødgade 5B, 3460 Birkerød
Tel: 2162 2338

Forældre til Maria, 4A og Lena 2A Allerød Privatskole
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Høringssvar vedr. Trafikplan 2016
Kære Allerød Kommune
I forbindelse med Allerød Kommunes Trafikplan 2016, vil vi hermed gerne gøre kommunen opmærksom på
nogle nye trafikale udfordringer. Disse kan til alles fordel forbedres for at sikre trafikken, forbygge samt
mindske risici for evt. uheld. Vi er forældre til et barn, der går på Allerød Privatskole. Siden skolens åbning i
august 2016, har vi sammen med de fleste andre forældre og børn oplevet følgende udfordringer:




Der er rigtig meget trafik på Sortemosevej, specielt i perioder, når børn skal til og fra skolen.
Samtidigt er det tilladt biler at køre op til 60 km/t meget tæt på skolen samt busstoppested, hvor
rigtig mange børn færdes.
Der er ingen fodgængerovergang ved busstoppestedet overfor skolen (på Sortemosevej).

Disse forhold gør det farligt for børn at komme til og fra skolen i hverdagen. Vi håber derfor, at kommunen
vil medtage vores forslag til forbedring af trafiksikkerheden omkring Allerød Privatskolen i Trafikplan 2016.
Vores forslag er:



Etablering af en fodgængerovergang samt lyssignal ved bussestoppestedet på Sortemosevej.
Etablering af fartdæmpende foranstaltninger (fartdæmpere samt skilte) på Sortemosevej, tæt på
skolen. Som eksempel, kan vi nævne, at der er ved skoler i andre kommuner er sat elektroniske
lysskilte, som sætter den tilladte fartgrænse ned til 30-40 km/t i myldretiden.

Med venlig hilsen
Anna og René Wienmann
Allerød Park 9, 1.tv
3450 Allerød
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Kære Teknik og Drift,
Vi ønsker hermed at give svar på høring af Trafikplanen 2016 udkastet.
Vi har 2 børn, som i sommers startede på Allerød Privatskole, og vi er i høj grad bekymrede for
trafiksikkerheden i forbindelse med børnenes adgang til skolen. Det gælder, når de skal krydse
Nymøllevej/Sortemosevej, krydsning af Sortemosevej v. ATP og krydsning af Sortemosevej ved skolen, når
de tager bussen eller kommer via Allerødvej/sti under banen/XL-Byg . Vi har tænkt længe, men har ikke
fundet nogen skolevej, vi er trygge ved, og frygter at det kun er et spørgsmål om tid, før et eller flere børn
kommer alvorligt tilskade. Overordnet bør forholdene sikres i samme grad som f.eks. ved Lillerød Skole.
For at være lidt mere konkrete vil vi komme med følgende forslag til sikring af trafik (fodgængere, cykler,
biler) omkring Allerød Privatskole:
1) Hastighedsnedsættelse:
Der er generelt meget trafik, og også tung trafik, og der køres meget hurtigt
på Sortemosevej. Hastighedsgrænsen på 60 km/t foran skolen virker decideret uansvarligt, og bør
omgående reduceres til 40 km/t.
2) Hastighedsreducerende tiltag:
Foran skolen bør indføres 2 x "bump" i begge retninger, så hastigheden foran skolen effektivt nedsættes, og
børnene/biler sikkert kan krydse Sortemosevej.
3) Sikker krydsning for fodgængere over Sortemosevej:
Der bør etableres fodgængerfelt med lyssignaler, så børn fra XL-Byg området og busstoppestedet kan
krydse sikkert. Feltet bør hæves (bump) for at sikre effektiv hastighedsnedsættelse. Der er dårligt udsyn
efter sving/bakke når man kommer fra Allerød, særligt når det er mørkt.
4) Cykelsti på Sortemosevej (sydside):
Der bør etableres cykelsti på Sortemosevej (sydside) hele vejen fra Nymøllevej mod skolen/Blovstrød, så
børnene ikke skal krydse ved det stærkt trafikerede område nær ATP. Denne nuværende løsning er ikke
sikker.
5) Effektive og trafikafvikling foran skolen:
Etablering af en rundkørsel foran skolen ville sikre en effektiv og sikker adgang/udkørsel fra skolen, og
samtidig effektivt afvikle trafik i begge retninger. For nuværende giver indkørsel/udkørsel fra skolen
væsentlige gener for den øvrige trafik.
6) Markering af cykelbaner med blåt i asfalten i krydset Nymøllevej / Banevang / Sortemosevej:
Krydset Nymøllevej / Banevang / Sortemosevej er et af de mest trafikerede i Allerød. For at tydeliggøre at
krydset nu også er fyldt med bløde trafikanter i form af cyklende skolebørn, bør man markere cykelbaner
med blåt i asfalten over Nymøllevej fra Banevang til Sortemosevej og den modsatte vej.
Venlig hilsen,
Malene Jackerott & Kim Vincentz Andersen
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Til Allerød Kommune
Allerød, den 24. november 2016
HØRINGSSVAR TIL TRAFIKPLAN 2016
Efter at min søn har gået på Allerød Privatskole siden 10. oktober 2016, har jeg ved selvsyn konstateret, at
de trafikale forhold omkring skolen (Sortemosevej og krydset Nymøllevej/Sortemosevej) er særdeles
problematiske og utrygge.
Fra Lillerød i retning mod Blovstrød er det ikke muligt at cykle på nordsiden af Sortemosevej hele vejen fra
krydset Nymøllevej/Sortemosevej til Allerød Privatskole (eller videre til Blovstrød), da cykelstien de første
ca. 100 meter er ensrettet i retning mod Lillerød og desuden er alt for smal til, at 2 cyklister kan passere
hinanden.
Dermed er cyklisterne henvist til at cykle på sydsiden af Sortemosevej indtil ATP, hvor Sortemosevej skal
krydses, da cykelstien i retning mod Blovstrød ophører.
Tilsvarende skal cyklisterne fra Allerød Privatskole i retning mod Blovstrød først køre på nordsiden af
Sortemosevej indtil Blovstrødhallen, hvor den dobbeltrettede cykelsti ophører, og cyklisterne skal krydse
over til sydsiden af Sortemosevej.
På begge steder er cyklisterne meget udsatte, da der ingen af stederne er lysregulering eller fodgængerovergang.
Der køres stærkt på Sortemosevej – rigtig stærkt. Den tilladte hastighed er 60 km i timen, hvilket er alt for
meget, når der må forventes krydsende cyklister.
Jeg foreslår:
1. Nedsættelse af den tilladte hastighed på hele Sortemosevej fra krydset Nymøllevej/Sortemosevej
til Kongevejen samt opsætning af ”Din fart” tavler på begge sider af Allerød Privatskole,
OG
2. Etablering af dobbeltrettet cykelsti hele vejen fra krydset Nymøllevej/Sortemosevej til Blovstrød,
eller
3. Etablering af lysreguleret overgang ved ATP h.h.v. Blovstrød Hallen. Lysreguleringen bør
harmonere med lysreguleringen i krydset Nymøllevej/Sortemosevej h.h.v.
Sortemosevej/Kongevejen, således at der ikke skabes køer på strækningen mellem krydset
Nymøllevej/Sortemosevej h.h.v. Sortemosevej/Kongevejen og de nye lysreguleringer,
OG
4. Etablering af fodgængerovergang med lysregulering ved Allerød Privatskole, så passage af
Sortemosevej fra busstoppestedet kan ske forsvarligt, og det vil være muligt at etablere en
skolepatrulje på stedet.
Ovenstående forslag er i fuldt ud i tråd med de i Udkast til Trafikplan 2016 beskrevne ”særlige indsatsområder” – især Indsatsområde 3, Bløde trafikanter, hvor der på side 11, afsnit 3, står skrevet ”Især
skolevejene og cyklistsikkerhed er i fokus.”. Endvidere beskrevet på side 16 ff i afsnittet Skoleveje og
tryghed.
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Jeg gør i denne forbindelse opmærksom på, at også Sortemosevej er en skolevej nu, og trafikforholdene
omkring Allerød Privatskole bør derfor indgå på lige fod med trafikforholdene omkring de øvrige skoler i
Allerød Kommune i Trafikplan 2016.
Med venlig hilsen
Lotte Winther Mørch
Petuniavej 11
3450 Allerød
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Til Allerød Kommune
Som forældre til et barn på Allerød Privatskole, vil det betyde meget, hvis man udvider indsatsområdet ved
Sortemosevej.
Vejen er nu blevet en skolevej, hvor der hver dag færdes mange bløde trafikanter, og vejens udformning i
dag, er bestemt ikke egnet som skolevej.
En hurtig og billig indsats kunne som begyndelse være at få farten nedsat på strækningen samt få lavet
nogle vejbump.
På længere sigt ville fodgængerovergange med trafiklys og cykelstier ved begge sider af vejen være en stor
hjælp.
Det er i hvert tilfælde ikke sikkert at være skoleelev og cyklist i øjeblikket, og det er meget svært at krydse
vejen, når man er ankommet til skolen med bus.
Vi ser frem til, at man fra kommunens side vælger at prioritere børnenes sikkerhed i den nye trafikplan.
Venlig hilsen
Jonna & Lars Studstrup
Søbakken 16
Allerød
Sendt fra min iPad
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Høringssvar til Trafikplan 2016

Til Allerød Kommune.
Jeg er forælder til en pige i 5. klasse på Allerød Privatskole. Hun tager bus 385 hver dag både til og fra skole.
I øjeblikket bliver eleverne hentet ved bussen om morgenen af en ansat på skolen, og det er fint, for der er
ret kaotisk lige før klokken 8.00 med svingende biler fra Sortemosevej og ind på skolens område, krydsende
cyklister og utålmodige bilister på Sortemosevej, som efter at have ventet på de medtrafikanter, der skal
dreje ind på skolens område, gasser op for at komme hurtigt videre.
Om eftermiddagen, hvor min datter – og en del andre – skal over på den anden side af gaden for at tage
bussen mod Birkerød og Holte, er Sortemosevej en farlig vej at krydse. Dels er der ikke fodgængerfelt, dels
er der dårlige lysforhold, og både person- og lastbiler kører forbi skolen i høj fart.
I Trafikplan 2016 fremgår det, at kommunen er optaget af at forebygge uheld og sikre gode forhold for
bløde trafikanter.
Jeg vil derfor gerne appellere til, at kommunen etablerer fodgængerfelt og lyssignaler lige ved skolen og
samtidig flytter busstoppestedet (i begge retninger) dertil. Dette vil også medføre, at skolen har mulighed
for at oprette skolepatrulje, så skolevejen gøres endnu mere sikker for børnene på Allerød Privatskole.
Derudover ville det være hensigtsmæssigt at indføre en fartbegrænsning på 30 km/t samt fartchikaner i
området mellem Teglværkskvarteret og Allerød Privatskole. Ligesom en venstresvingsbane fra
Sortemosevej ind til skolens område vil være ønskeligt.
I håb om at dette høringssvar vil blive medtaget i betragtning.

Venlig hilsen
Lotte Dalgaard
Hovedgaden 39
3460 Birkerød

Birkerød den 16.11.2016
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Kære Allerød Kommune,
Vi er forældre til et barn, som er startet på Allerød Privatskole.
Vi er nogle af de få, som tør tage cyklen om morgenen, da skolevejen er utrolig farlig.
Vi oplever mange problemer med trafikken om morgenen.

1) En mere sikker overgang i lyskrydset Nymøllevej/Sortemosevej
Dette lyskryds er utrolig farligt. Til trods for at vi trækker cyklen over i fodgænger feltet og kigger os
godt for, har vi flere gange oplevet at bilister ser ud til at have overset os, og kører rundt i svingene
med høj fart.
2) Ønske om fodgængerfelt og lys signal ved skolen.
Der mangler en sikker overgang fra bus stop ved skolen.
Når man står på den modsatte side af skolen, og skal krydse vejen, er dette utrolig farligt. Både om
morgenen, og om eftermiddagen.
Jeg er ret bekymret for den mørke tid, hvor børnene skal krydse vejen i mørke, og når bilerne kører
så hurtigt forbi som de gør.
3) Ønske om afskærmning ud mod vejen på dobbelt-cykelsti ved skolen
Når man kommer kørende fra midtbyen, og cykler af cykelstien den sidste del op mod skolen, er
denne en dobbelt cykelsti.
Det betyder blandt andet, at man skal køre yderst mod højre på cykelstien, helt ud mod der hvor
der kommer biler og lastbiler kørende i meget høj fart.
Med et barn der er ved at vænne sig til at køre på cykel, er dette en stor bekymring. Bilerne
kommer ofte med meget, meget høj fart, og meget tæt på de børn der cykler her.
4) Fartbegrænsning af strækningen fra lyskrydset Nymøllevej/Sortemosevej til Allerød Privatskole,
sat strækningen efter skolen.
Både lastbiler og biler kører med utrolig høj fart på denne strækning, og vi har derfor et stort ønske
om der kommer fartbegrænsning på denne strækning, evt. også gerne i form af vejbump, da bilister
kører med meget høj fart her, også efter der er kommet en skole.
5) Sikker skolevej fra lyskryds Kollerødvej/Frederiksborgvej – og frem til den store rundkørsel ved
Banevang/Amtsvej.
Denne strækning mangler en sikker cykelsti, hvor børn der ikke er sikre i trafikken kan køre. Pt. er
det kun muligt at færdes på vejbanen sammen med bilerne. Dette er ikke sikkert i forhold til nye
børn i trafikken, og vi har derfor et ønske om at der bliver oprettet en cykelsti her.
Med venlig hilsen
Sigrid Søgaard Wohlers
Gl. Skolegårdsvej 36
3450 Allerød
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Nr. 55

Kære Allerød Kommune
Jeg skriver hermed for at komme med et forslag til jeres trafikplan.
Jeg bor på Maglevangen 12 – 3540 Lynge.
For et par år siden, blev der etableret en skolesti i forlængelse af Gl. Nøglegårdsvej. Denne skolestien fører
både op til Ringbjerget og ned til Lynge Bytorv hvor bl.a. Netto og Super Brugsen ligger. Herfra kan man
fortsætte op til den anden ende af Lynge også via stisystem til Uggeløse.
Nu er det sådan, at denne skolesti er blevet rigtig populær, og der færdes virkelig mange børn, unge,
voksne og gamle. Der er mange der bruger stien til at komme videre ud til de grønne områder ved
grusgraven. Mange børn bruger stien og cykler frem og tilbage til skole og til fritidsaktiviteter i Lyngehallen.
Der er mange hundeluftere og motionister – og det er alt sammen meget dejligt.
Problemet er, at der ikke er nogen belysning på stien. Specielt her i efterårs- og vintermånederne er der
rigtig mørkt – og faktisk rigtig uhyggeligt. Den eneste belysning der er - er nogle små diodelys i selve stien
som kan bruges som pejlemærke. Flere af dem virker ikke, og det har ikke noget med belysning at gøre. Jeg
har et par gange oplevet, at to cykelister har været ved at køre sammen, da begge kigger ned for at følge
diodelysene.
Nu er jeg selv hundelufter og bruger aktivt stien. Jeg har hørt mange sige, at de savner lys på stien. Mange
forældre tør ikke lade deres børn køre på stien efter mørkets frembrud. Der er en del buske og træer, og
det hele kan godt virke ret skræmmende.
Må jeg her henvise til den tragiske sag i Herlev, hvor borgere i årevis havde efterlyst noget mere belysning
da alle følte sig utrygge i mørket.
Derfor vil jeg meget gerne komme med et forslag om at opfører nogle lamper på stisystemet. De behøber
ikke at være flere meter høje. Men bare der kommer noget lys! Det må være det mest naturlige, at på
sådan et flot og trafikeret stisystem, at der er noget belysning, så alle kan færdes trygt og sikkert.
Jeg har et par gange talt med en af jeres søde kollegaer, det sidder i sekretariatet. Jeg har sagt, at jeg meget
gerne vil invitere nogle folk fra kommunen ud på en lille gåtur, så de selv kan se hvor mørkt der er. Jeg gir’
gerne en kop kaffe.
Jeg vil slutte af med at sige, at jeg synes, at det er ærgeligt, at stisystemet ikke bruges optimalt i de mørke
efterårs- og vintermåneder pga. manglende belysning..
I er velkommen til at ringe hvis der er spørgsmål.
På forhånd mange tak
Med venlig hilsen
Anja Østergaard Johansen
Maglevangen 12
3540 Lynge
Mobil nr.: 22 71 91 95

94

Nr. 56

Kære Teknik og Drift
Jeg har en drøm - og den har jeg haft gennem de sidste knap 30 år.
Jeg drømmer om at cykle på en cykelsti uden bump og lunker på min daglige tur frem og tilbage på
Kollerødvej til stationen. Især strækningen fra Frederiksborgvej til Gl. Lyngevej er meget ujævn,
idet den er belagt med fliser af ældre dato, og som er vendt "den forkerte" vej i forhold til
kørselsretningen (modsat gåarealet som er vendt i en mere bekvem retning for cyklister). På
samme måde er fliserne på gågaden/M.D. Madsens Vej meget ujævne og ubehagelige at cykle
henover (især med varer i cykelkurven).
En plan cykelsti med en bedre belægning vil gøre min - og mange andres - daglige cykeloplevelse
langt rarere, samtidig med at det endda måske i sidste ende vil få flere allerødborgere op på
cyklen - og det er jo en del af visionen for Trafikplan 2016.
Heldigvis kan jeg læse i Trafikplans-udkastet, at den omtalte strækning på Kollerødvej skal være en
del af Sjælsøruten-supercykelstien, hvorfor jeg regner med, at min drøm bliver til virkelighed på et
tidspunkt. Men hvornår mon? Og bliver belægningen/slidlaget forbedret i samme moment?
Jeg er bevidst om, at der er mange cykelsti-ønsker, der skal tilgodeses, og at der stadig er steder i
kommunen, hvor der slet ikke er cykelsti endnu, så set i det lys, er jeg heldig. Men jeg håber
alligevel, at Trafikplanen og I i Teknik og Drift kan få min drøm til at gå i opfyldelse snart, da vi er
mange cyklister på strækningen, der dagligt vil få stor glæde af det. På forhånd tak!
De bedste hilsner fra
Sisse Holm Pilgaard
Toftevej 17
3450 Allerød
Tlf.: 20635451
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Jeg har lige læst jeres trafikplan og jeg undrer mig over, at der overhovedet intet står om nedbringning af
trafikstøj. Vi har boet her i over 20 år og er de seneste år blevet mere og mere plaget af trafikstøj. Der er
godt nok lavet støjvolde ved trafikmotorvejen, som kaster støjen op til os på Delfinvej, men også
nymøllevej giver støjhelvede.
Jeg ville ønske i tager det med i jeres betragtninger.
Et andet ønske er mange mange flere vejtræer. Bilister kører naturligste gået mere forsigtigt og
langsommere, når der er træer, desuden ser det så dejligt ud. Allerød behøver vel ikke leve op til sit logo stubbe af fældede træer!!!
Venlig hilsen
Sys Tarrild
Delfinvej 28
3450 Allerød
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Indledningsvis er Handicaprådet af den opfattelse at alle "nye planer" udarbejdet af Allerød kommune bør
hænge sammen. Med dette mener vi, at det der eksempelvis er skrevet og gældende i Allerød Handicap- og
Psykiatripolitik "automatisk" også bliver en delmængde af kommunens andre planer og politiker. Vi mener
derfor at der i indledningen bør være en formulering som:
Trafikplanen er en delmængde af de planer og politiker der løbende bliver opdateret/udarbejdet af hensyn
til de samlede planer for Allerød kommune. Trafikplanen bør derfor tilgodese andre gældende planers og
politikers målsætninger og beslutninger, herunder eksempelvis Handicap- og Psykiatripolitikens
retningslinjer omkring tilgængelighed m.m.
Ad. Afsnittet Målsætninger:
Det bør også være en målsætning at opfylde (side 6):



Tilgængelighed for alle
Regler for udearealer m.m.

Ad. Afsnittet Tilgængelighed - i by og grønne områder (Indledning, side 22):
Her bør der også henvises til kommunens Handicap- og Psykiatripolitik

Ad. Handlingsplanens del 3 (side 25):
I forbindelse med prioritering af projekter bør der også indgå punktet "Almen tilgængelighed" på lige fod
med Fremkommelighed.
Der er under Projektliste - Analyse ikke projekter der er baseret på "Handicaptilgængelighed" er dette et
tilfælde eller skyldes det at der i kommunen ikke menes at være nogle projekter i denne "kategori".
Dette var bemærkningerne fra Handicaprådet.

Venlig hilsen

Finn Petersen
Formand
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Kære Jørgen Johansen.

Jeg har fået nedenstående korrespondance i hænde.
Som du kan læse, er Bent Clausen blot en af vores mange medarbejdere, der bekymrer sig om, hvordan
man sikkert kan færdes som ”blød” trafikant på Farremosen.
Hos Widex A/S har vi interesse i, at vores medarbejdere kan færdes sikkert til og fra arbejde. Vi følger med i
og bakker op om vores medarbejderes glæde for at cykle, der især er stor når det er lyst og dermed mere
trygt.
Vi ved imidlertid også, at mange fravælger at cykle, når de er utrygge ved at cykle på Farremosen. Det er en
rigtig ærgerligt, da vi på den måde kan stå i en situation, at transporten til og fra Widex A/S er
besværliggjort.
En del af stisystemet omkring Nymøllevej er allerede etableret, hvorfor det undrer meget, at cykelstien
langs med Farremosen aldrig er blevet en realitet. Siden Widex A/S opførte sit domicil på Nymøllevej 6, har
vi ved flere lejligheder ladet forstå, at vi gerne så, at der var en cykelsti langs med Farremosen. En cykelsti
der både er tydeligt afgrænset, så bilisterne ikke forvilder sig ind på cykelstien og som er vel oplyst. Det skal
være en god og tryg oplevelse, at fragte sig selv afsted langs med Farremosen når man er ”blød” trafikant.
Vi håber du vil tage Widex A/S input med som høringssvar og lade forstå, at vi meget gerne ser en snarlig
anlæggelse af en sikker cykelsti langs med Farremosen.

På vegne af Widex A/S

Best regards
Hanne Marvin Jørgensen
Facility Manager
Widex A/S
Nymøllevej 6
DK-3540 Lynge
........................................
Mobile

+45 40203324

Direct

+45 44356448

Reception

+45 44355600

Email

hamj@widex.com

www

www.widex.com
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From: Jørgen Johansen [mailto:jjoh@alleroed.dk]
Sent: 27. oktober 2016 15:28
To: Bent Clausen
Subject: SV: Grønt transportnetværk - cykelstier til arbejde.

Kære Bent Clausen

Tak for din henvendelse. Jeg er fortsat enig med dig i, at forholdene for cyklister langs Farremosen ikke er
optimale. Vi har tidligere kædet anlæggelse af cykelstier langs med Farremosen sammen med udvikling af
det nye erhvervsområde øst for Farremosen. Der er nu ved at komme gang i udviklingen af området, men
vejadgang til området bliver fra Nymøllevej, og dermed afkobles sammenhængen til cykelstier på
Farremosen.

Forvaltningen oplyser, at behovet for etablering af cykelsti langs Farremosen også fremgår af den Trafikplan,
som kommunen har sendt i høring. Planen skal ligge til grund for de fremtidige prioriteringer af
investeringerne. Den kan ses på: http://www.alleroed.dk/Aktuelt/Alleroed-Kommune-udsender-ny-trafikplan-ihoering

Høringsfristen er den 30. november, og jeg har bedt Forvaltningen betragte din henvendelse som et
høringssvar til planen. Såfremt du ønsker at udbygge eller ændre din tilkendegivelse af forholdene på
Farremosen, er du naturligvis meget velkommen til at skrive et egentligt høringssvar til trafikplanen.

Herefter vil planen igen blive behandlet politisk og danne grundlag for den fremadrettede prioritering af
indsatsen for øget trafiksikkerhed og bedre forhold for bl.a. cyklister.

Venlig hilsen
Jørgen Johansen :: Borgmester :: Allerød Kommune :: Byrådet :: :: alleroed.dk
Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og
Virk.dk
Denne mail indeholder information, som er rettet til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, beder vi
dig venligst gøre opmærksom på fejlen ved at bruge svarfunktionen, og herefter slette mailen.
Enhver videregivelse, kopiering eller handling på baggrund af denne mail og eventuelle vedhæftede filer er forbudt, hvis du ikke er den tiltænkte
modtager.
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Fra: Bent Clausen [mailto:bcl@hyposafe.com]
Sendt: 28. september 2016 16:37
Til: Jørgen Johansen <jjoh@alleroed.dk>; Poul Rasmussen <pora@alleroed.dk>
Emne: RE: Grønt transportnetværk - cykelstier til arbejde.

Kære Jørgen Johansen,
Kære Poul Rasmussen,

Igen i år er jeg desværre nødt til at henvende mig til jer angående cykelvej mellem Allerød/Lillerød og
Vassingerød.

Henover sommerperioden og i tørvejr har jeg selv kunnet benytte grusvejen Gl. Vassingerødvej som
forbindelse til mit firma Widex på cykel.
Men vi nærmer os igen den våde og mørke tid og så bliver landevejsstykket Farremosen den eneste
praktiske mulige forbindelsesvej.

Det bekymrer mig derfor at jeg stadigvæk ikke har set nogen tiltag for at sikre cyklister (og gående)
på/langs med Farremosen.
Sikring af forholdene for de bløde trafikanter må være så vigtig at man ikke kan afvente gennemførelse af
erhvervsplan i området.

Med venlig hilsen,
Bent Clausen
Arbejde:
Widex A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge

Privat:
Springbanen 109
2820 Gentofte
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From: Bent Clausen
Sent: 26. november 2015 11:01
To: 'Jørgen Johansen'
Subject: RE: Grønt transportnetværk - cykelstier til arbejde.

Kære Jørgen Johansen,

Mange tak for dit svar.

Jeg er glad for at I er enige I at Farremosen i nuværende tilstand ikke er egnet for de bløde trafikanter.
Og så er glad for at du vil undersøge om der kan gøres nogle foreløbige tiltag på ruten.

Med venlig hilsen,
Bent Clausen

From: Jørgen Johansen [mailto:jjoh@alleroed.dk]
Sent: 17. november 2015 14:47
To: Bent Clausen
Subject: SV: Grønt transportnetværk - cykelstier til arbejde.

Kære Bent Clausen

Tak for din henvendelse til Poul Rasmussen og undertegnede.

Jeg kan godt forstå dine betænkeligheder ved at cykle på Farremosen, specielt her i den mørke tid. I vores
tidligere svar har vi kædet anlæggelse af cykelstier langs med Farremosen sammen med udvikling af det nye
erhvervsområde øst for Farremosen. Jeg håbede også i sommer, at udviklingen af erhvervsområdet ville
være længere fremme. Vi må imidlertid erkende, at der ikke rigtig er sket noget, og derfor er der heller ikke
sat gang i den detailplanlægning af området og projektering af byggemodning inklusive cykelstier, som vi
forventede.

Da der imidlertid, som du peger på, er et aktuelt trafiksikkerhedsproblem, vil jeg bede Teknik- og
Planudvalget om at kigge på sagen og undersøge, om der kan findes løsninger, som på den ene side
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forbedrer sikkerheden og trygheden på kort sigt, og som ikke foregriber den kommende planlægning af
erhvervsområdet.

I vores tidligere svar til dig har vi omtalt busforbindelserne til Vassingerød, og det er nu faldet på plads
således, at fra slutningen af marts 2016 kommer linje 335 til at køre gennem Vassingerød industriområde
med forbindelse til både Allerød station og Farum station.

Venlig hilsen
Jørgen Johansen :: Borgmester :: Allerød Kommune :: Byrådet :: 48100100 :: alleroed.dk
Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk
og Virk.dk
Denne mail indeholder information, som er rettet til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager,
beder vi dig venligst gøre opmærksom på fejlen ved at bruge svarfunktionen, og herefter slette mailen.
Enhver videregivelse, kopiering eller handling på baggrund af denne mail og eventuelle vedhæftede filer er forbudt, hvis du ikke er den tiltænkte
modtager.

Fra: Bent Clausen [mailto:bcl@widex.com]
Sendt: 16. november 2015 10:38
Til: Jørgen Johansen <jjoh@alleroed.dk>; Poul Rasmussen <pora@alleroed.dk>
Cc: HQ HR-afdeling <HR@widex.com>
Emne: RE: Grønt transportnetværk - cykelstier til arbejde.

Kære borgmester Jørgen Johansen,
kære planchef Poul Johansen,

Der er gået nogle måneder siden min seneste henvendelse - og tak for svaret.

Nu er den mørke og våde tid så indtrådt og det er desværre ekstra indlysende at forbindelsen mellem
Allerød og Vassingerød – dvs. vejen Farremosen - er en alvorlig akilleshæl for cyklende og andre bløde
trafikanter.

I mit tilfælde benytter jeg togtransport til Allerød St. og benytter cykel til mit firma Widex i Vassingerød.
Da mit firma flyttede til kommunen fik vi at vide at man ville gøre meget mht. offentlig trafik og omkring
cykelvej.
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Efter kommunen 2012 gennemførte undersøgelsen vedrørende ’grønt transportnetværk’ har jeg henvendt
mig adskillige gange vedrørende Farremosen og har fået forklaring om afventning af planer om det
overordnede cykelnetværk og nu omkring planlægning af nyt erhvervsområde. Nedenstående ser I
historikken.

Der er desværre stadig ikke sket nogle forbedringer.

Problemerne omkring Farremosen er:
 At der mangler cykelsti/gangsti langs med vej.
 I øvrigt mangler afstribning i kant.
 Vej har status af landevej.
 Ingen belysning.
Og jeg må bemærke at problemerne ikke harmonerer med at:
 Kommunen ønsker at tiltrække virksomheder til Vassingerød.
 Kommunen ønsker et ’grønt transportnetværk’.
Jeg håber således meget at det bliver den sidste vintersæson med Farremosen som usikker forbindelse
mellem Allerød og Vassingerød for de bløde trafikanter.

Med venlig hilsen,
Bent Clausen
Arbejde:
Widex A/S
Nymoellevej 6
3540 Lynge

Privat:
Springbanen 109
2820 Gentofte
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From: Poul Rasmussen [mailto:pora@alleroed.dk]
Sent: 18. juni 2015 11:30
To: Bent Clausen
Subject: VS: Grønt transportnetværk - cykelstier til arbejde.

Kære Bent Clausen

Tak for din henvendelse, som nu er havnet hos mig, og jeg skal forsøge at besvare dine spørgsmål.

Med hensyn til cykelveje er det faktisk sådan, at Allerød Kommune bruger ganske mange penge på at
anlægge nye og forbedre eksisterende stier. Det gælder især de såkaldte ”Supercykelstier”. Desværre er vi
endnu ikke nået til Vassingerød.

Det hænger sammen med, at der er planer om at udvikle et nyt erhvervsområde øst for Farremosen. For
ikke at foregribe denne planlægning og dermed løbe risikoen for fejlinvesteringer er der endnu ikke blevet
etableret cykelforbindelse langs med Farremosen. Hvorledes cykelforbindelsen skal udformes, vil være en
integreret del af lokalplanlægningen for området. Tidspunktet for planlægningen er afhængig af, hvornår de
private lodsejere i området ønsker at afhænde arealer til erhvervsformål. Det er vores indtryk, at det er ved at
blive aktuelt.

Planlægningen af et nyt erhvervsområde ved Farremosen er udtryk for, at Allerød Kommune fortsat ønsker
at tiltrække erhverv til kommunen.

Som det forhåbentlig fremgår, er der politisk opmærksomhed på at forbedre forholdene for cyklister i
kommunen. Det handler om prioritering og om at gennemføre tingene i en fornuftig sammenhæng. Men der
er naturligvis altid mulighed for at rette direkte henvendelse til borgmesteren eller Allerød Byråd med
synspunkter og forslag.

Med hensyn til den kollektive trafik, kan jeg oplyse, at Region Hovedstaden har besluttet at oprette en ny
regional busforbindelse fra Allerød Station gennem Vassingerød til Farum Station og videre til Ballerup. Den
regionale bus vil erstatte den nuværende pendlerbus og give en betydelig bedre busbetjening af
erhvervsområdet.

Jeg håber, at ovennævnte besvarer dine spørgsmål, og du er naturligvis altid velkommen til at vende tilbage.

Venlig hilsen

Poul Rasmussen
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Planchef
Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tel.: 48100267
pora@alleroed.dk

Fra: Bent Clausen [mailto:bcl@widex.com]
Sendt: 15. juni 2015 17:43
Til: O Kommunen; Stinne Bjerg
Cc: HQ HR-afdeling
Emne: FW: Grønt transportnetværk - cykelstier til arbejde.

Hej Igen,

For et stykke tid siden sendte jeg forespørgsel nedenfor.
Jeg er imidlertid i tvivl om I har modtaget henvendelsen og sender den derfor igen.

Mvh.
Bent

From: Bent Clausen
Sent: 27. maj 2015 09:49
To: 'kommunen@alleroed.dk'
Cc: HQ HR-afdeling
Subject: RE: Grønt transportnetværk - cykelstier til arbejde.

Hej,

Jeg vil hermed følge op på mine tidligere henvendelser vedrørende ’grønt transportnetværk’ – introduceret
af kommunen ved brugerundersøgelse primo 2012.

Som det ses af nedenstående har jeg specielt interesse i cykel forbindelse til/fra Vassingerød, men der er
sikkert andre dele af ’transportnetværket’ hvor der er tilsvarende udfordringer.
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Jeg har bemærket at der er sket visse forbedringer omkring bus forbindelser.

Men omkring cykelveje er der desværre stadig ikke sket noget.

 Hvad skete der med undersøgelsen ’grønt transportnetværk’, hvorfor blev der ikke fulgt op på den i
praksis ?
 Hvordan ser det ud mht. forbedringer ?
 Er man stadig interesseret i at tiltrække erhverv, fx. til Vassingerød?
 Hvordan får man politisk gjort opmærksom på forholdene ?
Ironisk er det at man netop har ofret ny midter-afstribning på Farremosen, men stadig ikke forbedret
cykelforholdene på vejen !

Mvh.
Bent
Bent Clausen
MScEE, R&D
Widex A/S
Nymoellevej 6
DK-3540 Lynge
Denmark
Phone-direct: +45 4435 5922

From: Bent Clausen
Sent: 31. januar 2014 13:19
To: Stinne Bjerg
Subject: RE: Grønt transportnetværk - cykelstier til arbejde.

Kære Stinne,
Tak for svaret.
Jeg er glad for at der åbenbart konkret arbejdes på gode trafikløsninger i kommunen - også omkring ’min’
vej til arbejde.
Og fint at det gælder både offentlig transport og cykelveje.

God weekend,
med venlig hilsen,
Bent
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From: Stinne Bjerg [mailto:Stinne.Bjerg@Alleroed.dk]
Sent: 31. januar 2014 11:28
To: Bent Clausen
Subject: SV: Grønt transportnetværk - cykelstier til arbejde.

Kære Bent,

Tak for din henvendelse.

Ja, det er der planer om forbedring i Vassingerød, - i første omgang inden for den kollektive trafikbetjening.
Helt konkret besluttede byrådet ved sidste budgetforhandling, at der skal afsættes årligt 1,4 mio. kr. til
forbedret busbetjening i Vassingerød. Vi arbejder lige nu med at finde den bedst mulige løsning for
Vassingerød, og planen er, at ændringerne skal træde i kraft med næste køreplanskift i december 2014.

Mht. nye cykelstier vedtog byrådet i december 2013 Allerøds nye Kommuneplan. I kommuneplanen er der
udpeget "planlagte trafikstier" på både Farremosen og Nymøllevej. På budgettet er der endnu ikke afsat
anlægsmidler til disse stier, så tidshorisonten kan jeg desværre ikke sige noget om.

Allerød Kommune er fortsat i samarbejde med Widex omkring implementering af bæredygtige tiltag i
virksomheden - herunder bæredygtige transporttiltag.

Jeg håber, at dette var svar på dine spørgsmål - ellers er du velkommen til at kontakte mig igen.

Venlig hilsen
Stinne Bjerg
Planlægger
Allerød Kommune
Forvaltningen | Plan og Byg
Bjarkesvej 2 | 3450 Allerød
Tlf. 48 100 100 | 48 100 332 (direkte)
stinne.bjerg@alleroed.dk | www.alleroed.dk
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Fra: Bent Clausen [mailto:bcl@widex.com]
Sendt: 30. januar 2014 09:57
Til: O Kommunen
Emne: FW: Grønt transportnetværk - cykelstier til arbejde.

Hej,

Jeg har for længe siden stillet et spørgsmål vedrørende cykelforbindelse mellem Allerød og Vassingerød.
Jeg fik dengang et pænt svar, men der er i øvrigt ikke sket nogen forbedringer.

Nedenfor ses mit min henvendelse dengang.

Jeg bemærker at siden da er:

 Busforbindelserne Allerød/Vassingerød blevet forringet.
 Den eneste forbindelse – bus 337 – er blevet lagt netop via Farremosen som også er den eneste
realistiske cykelvej.
 Man reklamerer til stadighed med industrigrunde i Vassingerødkvarteret.
Men uden at have ordentlig offentlig transport på plads og uden at have cykel vej på plads.
Det virker ikke helt forsvarligt.
Jeg er derfor meget interesseret i at høre om kommunens planer vedrørende forbindelse til Vassingerød
kvarteret:

 Er der planer om forbedring ?
 Er man stadig interesseret i at tiltrække erhverv ?
 Er man stadig interesseret i et ’grønt transportnetværk’ ?
 Eller er transport i egen bil eneste ’tilbud’ ?
Med venlig hilsen
Bent
Bent Clausen
MScEE, R&D
Widex A/S
Nymoellevej 6
DK-3540 Lynge
Denmark
Phone-direct: +45 4435 5922
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From: Bent Clausen
Sent: 5. oktober 2012 15:51
To: 'kommunen@alleroed.dk'
Cc: Ida Bransmark
Subject: Grønt transportnetværk - cykelstier til arbejde.

Hej,

Som medarbejder i Widex A/S deltog jeg i foråret då. i transportvaneundersøgelsen foretaget af Allerød
Kommune.
Jeg kan forstå at undersøgelsen er et led i projektet ’Grønt transportnetværk for virksomheder i Allerød’
2011-2012.

Som kommentar i undersøgelsen kom jeg med ’yderlig bemærkning’ :

…
Sikre/gode cykelforhold HELE vejen.

Kører med min cykel i Stog fra Bernstorffsvej St. til Allerød St. og cykler til Widex A/S i
Vassingerød/Nymøllevej.
Kører fra St. via Gammel Lyngevej/Lyngevej.
Der er fint cykelsti gennem Allerød MEN efter kryds af Lyngevej og Hillerød motorvejen hører
det op.

Derfor burde der enten:
** Farremosen udbygges med cykelsti.
** Eller Gammel Vassingerødvej, forbedres og åbnes for cykeltrafik.
Er offentlig vej men gennem privat område men det må være muligt at lave aftale med
grundejer.

Nu hvor den mørke, våde og glatte tid nærmer sig, bliver det er mere og mere påfaldende, at det sidste
strækning i min daglige transportvej på cykel mellem Gammel Lyngevej og mit firma er en absolut
’akilleshæl’.
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Jeg kan forstå at der stadig arbejdes på undersøgelsens resultater, men ønsker allerede nu at følge lidt op
på min bemærkning:

 ’Grønt transportnetværk’ må typisk omfatte cykeltrafik. Kombinationen af offentlig transport og cykel
må nærmest være ideel i en miljømæssig sammenhæng.
 Separering af bil og cykeltrafik må være en forudsætning for at det er sikkert og at flere ’tør’ begå sig
ud på cykel også selvom det måtte være mørkt eller vådt.
Selvom cyklen ikke måtte være valget som transportmiddel hele året rundt vil en sikker vej absolut
kunne forlænge sæsonen.
 Der må være et godt underlag af borgere fra kommunen og udefra der skal transportere sig mellem
Alllerød/Lillerød og Vassingerød – og som potentielt kunne og ville benytte sig af cykeltransport.
 Der er kunne sikkert være andre muligheder, men som nævnt ser jeg pt. 2 alternative
forbindelsesveje; enten via Farremosen eller Gammel Vassingerødvej.
Den ene er usikker mht. manglende separering af bil og cykeltrafik. Den anden fører gennem privat
område, er grusvej og i øvrigt mere eller mindre blokeret af lodsejer.
Uanset ejerskab af de to alternative forbindelsesveje (stat/regionalt/kommunalt hhv. privat) måtte
man kunne sikre en god cykelegnet forbindelsen.
Jeg glæder mig til at høre om konklusionerne af projektet og ser selvfølgelig frem til at der arbejdes på
nogle gode løsninger af problemerne.

Med venlig hilsen
Bent Clausen

Privat:
Springbanen 109
2820 Gentofte
bent.clausen@post.tele.dk

Arbejde:
Widex A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
bcl@widex.com
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Bilag: 4.2. Bilag 2 Høringsnotat
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017
Mødedato: 31. januar 2017 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 7820/17

Bilag 2

Trafikplan Allerød Kommune
- høringssvar samt forvaltningens forslag til svar
I det følgende er hvert høringssvar resumeret, og forvaltningens forslag til svar er vist. Ikke alle høringssvar kan indarbejdes i
trafikplanen. Høringssvar, der fx omhandler drift eller busbetjening, behandles i stedet i andre sammenhænge. Ligeledes er der
enkelte høringssvar, som strider imod andre ønsker, eller som – ud fra en faglig og økonomisk vurdering – ikke anbefales
indarbejdet.
Hvert høringssvar kan læses i dets fulde længde i bilag 1. Numrene efter afsendernavn svarer til numrene på hvert af de 59
høringssvar.

NR.

LOKALITET/
FOKUSEMNE

AFSENDER

HØRINGSSVARETS INDHOLD

FORVALTNINGENS SVAR

1

Amtsvej

Katrine Lund (1)

Ønske om cykelsti langs
Amtsvej, så der skabes bedre
sammenhæng i stinettet.

Forslaget om cykelsti langs Amtsvej
mellem Allerød Stationsvej og
Frederiksborgvej tilføjes til
Trafikplanen (var ved en fejl ikke
medtaget).

Ja

2

Anemonevej

Louise Welling
& Jesper
Strande (2)

Ønske om fartdæmpning på
Anemonevej, gerne bump
eller indsnævringer med
stolper.

Ifølge kommunens retningslinjer
for hastighedsdæmpning,
prioriteres hastighedsdæmpning på
mindre lokalveje ikke. Der er
mulighed for, at borgere selv kan
finansiere hastighedsdæmpende
foranstaltninger.

Nej

3

Anemonevej

Kristine
Naalkjær &
Brian Vestergård Jensen (3)

Ønske om fartdæmpning på
Anemonevej, svarende til en
række øvrige veje i området.

Ifølge kommunens retningslinjer
for hastighedsdæmpning
prioriteres hastighedsdæmpning på
mindre lokalveje ikke. Der er
mulighed for, at borgere selv kan
finansiere hastighedsdæmpende
foranstaltninger.

Nej

4

Banevang

Susanne Hansen
(4)

1) Ønske om belysning på
Nymøllevej mellem Banevang
og Kongevejen.

Projektforslag med
solcellebaserede ledelys på
Nymøllevej tilføjes i Trafikplanen.

2) Ønske om, at cykelfelt
markeres gennem krydset
Banevang/Nymøllevej.

I forbindelse med anlæg af
supercykelstien Allerødruten
udføres afmærkning i krydset
Banevang/Nymøllevej efter
vurdering af trafiksikkerheden.

Ønske om at sikre lavere
hastighed og bedre forhold
for cyklister, blandt andet
gennem rundkørsler.

I trafikplanen indgår forslag til
tiltag i de rundkørsler, hvor det er
vurderet nødvendigt. Et fokus er
større midterøer med kant
6omkring, som forhindrer biler i at
køre hurtigt lige igennem
rundkørslen. Desuden er der fokus
på afmærkning for cyklister. Bump

5

Bedre forhold
for cyklister,
blandt andet i
rundkørsler

Siew Eng Tang
Tyron & Tim
Bartholdy Tyron
(5)

ÆNDRING I
TRAFIKPLAN?

Ja

Nej

1
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FORVALTNINGENS SVAR

ÆNDRING I
TRAFIKPLAN?

før rundkørslerne vil også blive
overvejet i hvert enkelt tilfælde.
6

Blovstrød

Det
Konservative
Folkepartis
Byrådsgruppe
(6)
Helen Nielsen
(7)

Ved bageren bør parkeringen
ændres, så det er lettere at
køre ind på pladserne.

Parkeringslommerne forbedres i
forbindelse med udlæg af slidlag.

Nej

7

Busdrift, blandt
andet
Kirkeltevej

På Kirkelte er der for langt til
nærmeste stoppested, og det
er farligt at gå og cykle på
strækningen mellem
Statenegården og
Frederiksborgvej.
Busstoppestedet ønskes
flyttet. Desuden ønskes
busbetjeningen generelt
revurderet med fokus på
bedre betjening af den
nordlige-østlige del af
kommunen.

Busbetjeningen vurderes jævnligt i
samarbejde med Movia.
Muligheden for en anden rute for
bus 375 og 335 samt eventuelle
andre relevante ruter drøftes med
Movia. På konkrete strækninger
med borgere med behov for en
kortere afstand, vil kommunen
vurdere, om afstanden til
nærmeste stoppested kan
reduceres.

Nej

8

Busdrift

Ældrerådet v. Ib
Skovgaard
Nielsen (8)

Ønske om kortere afstand til
nærmeste stoppested samt
gode adgangsforhold til og fra
stoppestederne. Blandt andet
på Kirkeltevej er der behov for
forbedrede adgangsforhold.

Stort set alle boliger er betjent af et
stoppested inden for en afstand på
400 m. På konkrete strækninger
med borgere med behov for en
kortere afstand, vil kommunen
vurdere, om afstanden til
nærmeste stoppested kan
reduceres.

Nej

9

Busruter på
Søparken

Skolebestyrelse
n på Kratbjergskolen (9)

Ruten for bus 335/336
forlænges via Rådhusvej og
derefter via Søparken, hvor
der etableres et stoppested
tæt ved skolen. Dette vil give
børnene en mere sikker rute
samt kortere afstand til
nærmeste stoppested.

Forslaget drøftes med Movia, som
er ansvarlig for busdriften.

Nej

10

Cykelstier med
bomme

Skolebestyrelse
n på Kratbjergskolen (9)

Ved bomme på cykelstier,
blandt andet nær skolen, kan
store/ brede cykler ikke
passere.

Kommunen vil som led i driften
gennemgå de nævnte bomme og
foretage en vurdering ud fra
komfort og sikkerhed.

Nej

11

Cykelstier og parkering

John og Elsie
Andersen (10)

Cykelstier kan etableres som
dobbeltrettede stier i én
vejside.

De steder hvor dobbeltrettede stier
er trafiksikkerhedsmæssigt
forsvarligt, vurderes muligheden.
Ved dobbeltrettede stier kan
bilisterne have sværere ved at få
øje på stitrafikanterne i tide, når de
kommer fra begge sider. Derfor

Nej

Cykelparkering bør etableres,
hvor der er behov, blandt
andet ved byens butikker.

2
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etableres de ikke på strækninger
med mange overkørsler.
Kommunen vil med baggrund i
målet om bedre adgang til byens
butikker vurdere behovet for mere
cykelparkering.
12

Cykelstier og parkering

Ældrerådet v. Ib
Skovgaard
Nielsen (8)

Cykelstier kan etableres som
dobbeltrettede stier i én
vejside.
Cykelparkering bør etableres,
hvor der er behov, blandt
andet ved byens butikker.

Dobbeltrettede stier er som
udgangspunkt farligere end
enkeltrettede stier, blandt andet
fordi bilisterne har svært ved at få
øje på stitrafikanterne i tide, når de
kommer fra begge sider.
Kommunen vil med baggrund i
målet om det skal være nemt at
transportere sig på cykel i Allerød,
vurdere behovet for mere
cykelparkering.
Den pågældende sti tilhører
Naturstyrelsen. Ønsket om
opgradering af stien medtages i
planlægning af kommunens
trafikstinet i fm. kommuneplanen.

Nej

13

Ejners Sti

Nadja Seline
Dahms (11)

Ønske om asfaltering og
belysning af stien gennem
skoven.

Nej

14

Ejners Sti i
Blovstrød

Det
Konservative
Folkepartis
Byrådsgruppe
(6)

Problemstillingen og de indkomne
forslag undersøges i forbindelse
med anlægsprojekt om
trafiksanering af Kongevejen ml.
Sortemosevej og Sjælsø Allé.

15

Ejners Sti i
Lillerød

Det
Konservative
Folkepartis
Byrådsgruppe
(6)

Ønske om at undgå cykling
modsat køreretningen langs
Kongevejen, enten ved hjælp
af nyt krydsningspunkt ved
Sjælsø Allé eller ny sti mellem
eksisterende krydsningshelle
og Sjælsøparken.
Ønske om tydeligere
markering af dobbeltrettet
trafik.

Skiltningen undersøges som led i
driften for optimering.

Nej

16

Forbindelse
mellem
Rådhusvej og
Rødpælevej

Lars Munktved
(12)

Ønske om trafiksti mellem
Rådhusvej og Rødpælevej. Det
vil forbinde Lillerød Syd med
planlagt supercykelsti samt
bymidte mm.

Den foreslåede sti er allerede
indarbejdet som forslag i
Trafikplanen og er prioriteret efter
samme parametre, som de øvrige
projektforslag.

Nej

17

Forbindelse
mellem
Rådhusvej og
Rødpælevej

Helle Ingemann
Petersen &
Michael
Ingemann
Mortensen (13)

En stiforbindelse mellem
Rådhusvej og Rødpælevej
ønskes ikke. Forslaget ønskes
derfor fjernet fra trafikplan og
øvrige planer. Det er vurderet,
at en sådan sti vil give lokale
gener, være dyr men ikke
skabe bedre sammenhæng i
stinettet.

Stiforbindelsen indgår i
kommuneplanen og lokalplan.
Stiforbindelsen kan skabe
forbindelse fra en stor del af
Lillerød til den kommende
supercykelsti på Nymøllevej.
Der er en mindre § 3 beskyttet sø.
Anlæg af stien vil kunne placeres
ved siden af søen. Der er ikke øvrig

Nej

Ja

3
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beskyttet natur eller rørlagte
vandløb. Det endelige trace
fastlægges først i forbindelse med
en eventuel etablering af stien.
Stiforbindelsen bevares som forslag
i kommuneplanen og dermed i
trafikplanen.
18

Forbindelse
mellem
Rådhusvej og
Rødpælevej

Siew Eng Tang
Tyron & Tim
Bartholdy Tyron
(14)

19

Forbindelse
mellem
Rådhusvej og
Rødpælevej

Simon Riemann
& Tine Riemann
(15)

20

Forbindelse
mellem
Rådhusvej og
Rødpælevej

Antoine &
Susanne Challe
(16)

21

Forbindelse
mellem
Rådhusvej og
Rødpælevej

Benny
KnoblauchLarsen (17)

22

Fortove og
tilgængelighed

Ældrerådet v. Ib
Skovgaard
Nielsen (8)

23

Fortove og
tilgængelighed

John og Elsie
Andersen (10)

En stiforbindelse mellem
Rådhusvej og Rødpælevej
ønskes ikke. Forslaget ønskes
derfor fjernet fra trafikplan og
øvrige planer. Det er vurderet,
at en sådan sti vil give lokale
gener, være dyr men ikke
skabe bedre sammenhæng i
stinettet.
En stiforbindelse mellem
Rådhusvej og Rødpælevej
ønskes ikke. Forslaget ønskes
derfor fjernet fra trafikplan og
øvrige planer. Det er vurderet,
at en sådan sti vil give lokale
gener, være dyr men ikke
skabe bedre sammenhæng i
stinettet.
En stiforbindelse mellem
Rådhusvej og Rødpælevej
ønskes ikke. Forslaget ønskes
derfor fjernet fra trafikplan og
øvrige planer. Det er vurderet,
at en sådan sti vil give lokale
gener, være dyr men ikke
skabe bedre sammenhæng i
stinettet.
En stiforbindelse mellem
Rådhusvej og Rødpælevej
ønskes ikke. Forslaget ønskes
derfor fjernet fra trafikplan og
øvrige planer. Det er vurderet,
at en sådan sti vil give lokale
gener, være dyr men ikke
skabe bedre sammenhæng i
stinettet.
Der bør afsættes penge til
forbedring af fortove.

Der bør afsættes penge til
forbedring af fortove.

Se ovenstående svar.

Nej

Se ovenstående svar.

Nej

Se ovenstående svar.

Nej

Se ovenstående svar.

Nej

Vedligehold af fortove er ikke en
del af Trafikplanen. Kommunen
afsætter hvert år penge til
vedligehold af fortove.
Vedligeholdelsen prioriteres i
forhold til sikkerhed og effekt.
Vedligehold af fortove er ikke en
del af Trafikplanen. Kommunen
afsætter hvert år penge til
vedligehold af fortove.

Nej

Nej

4
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Vedligeholdelsen prioriteres i
forhold til sikkerhed og effekt.

24

Søparken

Skolebestyrelse
n på
Kratbjergskolen
(9)

Ønske om, at projektforslag
nr. 8 (vedr. Søparken)
prioriteres. En rundkørsel kan
desuden overvejes på stedet.

Projektforslagene er prioriteret ud
fra ens kriterier for at sikre, at
projekter med størst samlet gevinst
i forhold til investeringen udføres
først.

Nej

25

Gl.
Lyngevej/Koller
ødvej

Susan Galsøe
(18)

Ønske om bedre oversigt og
markering af cykelsti gennem
krydset

Oversigten forbedres ved at
beskære beplantning i dialog med
grundejere. Det vurderes som led i
driften, om cykelsti gennem
krydset markeres.

Nej

26

Hammersholt
Byvej

Tine Nielsen
(19)

1) Ønske om at bakketoppen
ved Kvædevej udjævnes, så
vejen bliver mere flad.
2) Ønske om skilt ved de
skarpe sving.
3) Ønske om bedre belysning
af Hammersholt Byvej,
stoppestedet ved
Conferencevej og stien langs
Frugthaven.

Forslag om analyse af problem med
høj hastighed er med i
Trafikplanen. Skiltning medtages.

Delvis

Trafikken på Hammersholt Byvej
vurderes ikke at være af et omfang,
der nødvendiggør en ombygning af
vejen.
Det undersøges, om belysning af
Hammersholtvej og stien ved
Frugthaven lever op til vejreglerne
for belysning.

27

Hammersholt
Byvej

Grundejerforeni
n-gen
Frugthaven &
Grundejerforeni
n-gen Plantagehaven (20)

Ønske om samlet plan for
trafiksikkerhed på
Hammersholt Byvej, hvor
bilernes fart holdes nede, og
hvor vejens bredde øges, så
modkørende bedre kan
passere hinanden.

Se ovenstående svar.

Delvis

28

Kollerød Bygade

Anette Gluud
(21)

Enig i behovet for
fartdæmpning. Der er også
behov for areal til bløde
trafikanter, gerne fortov og
cykelsti.

Hastighedsdæmpning på Kollerød
Bygade indgår i trafikplanen.
Undersøgelse af hvordan
gennemgående tung trafik kan
begrænses medtages.

Delvis

1) Ønske om 2 minus 1 vej
gennem byen (1. etape) og på
strækningen KollerødvejHanebjerg Skole (2. etape).

Kollerød Bygade er for smal til at
der kan etableres 2 minus 1 vej.

2) Ønske om skilt med
"Gennemkørsel forbudt for
tung trafik".

5
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Kollerød Bygade

Bestyrelsen i
Kollerød
Borgerforening
(22)

Ønske om skilt med
"Gennemkørsel forbudt for
tung trafik".

Hastighedsdæmpning på Kollerød
Bygade indgår i trafikplanen.
Undersøgelse af hvordan
gennemgående tung trafik kan
begrænses medtages.

Fartdæmpning skal tage
hensyn til særlige
landbrugskøretøjer, der kan
være meget brede.
30

Kort i
Trafikplanen

31

Lillerød

32

Lillerød Bymidte

Maria Kisbye,
Bjarke
Brodersen,
Dorthe, Lars
Munktved,
Christa,
Christian
Haagensen (23)
Det
Konservative
Folkepartis
Byrådsgruppe
(6)
Tine Nielsen
(19)

Kort på side 18
konsekvensrettes som følge af
politiske beslutninger. Det
drejer sig om eksisterende og
planlagt rekreativ sti.

Det bør undersøges, om der
kan laves en løsning med ét
fodgængerfelt i stedet for to
tætliggende fodgængerfelter.
1) Ønske om at flytte
stoppesteder ved stationen
længere væk fra
fodgængerfelter.
2) Bemærkning til oversigten
ved opkørsel fra P-kælderen
under Torvet, efter det er
besluttet at vende op- og
nedkørsel.
Ønske om cykelsti langs
Amtsvej og Frederiksborgvej
mellem Kollerødvej og
Amtsvej.

33

Lillerød
Centrum

Malene FaberRod Munch (24)

34

Lillerød Nord

Kenneth Birch
(25)

Ønske om at forlænge
Rønneholt Parkvej eller
Møllemosevej til Enghave
Parkvej.

35

Lillerød Nord

Tine Nielsen
(19)

1) Ønske om at forlænge
Rønneholt Parkvej til Enghave
Parkvej.

Hensyn til særlige
landbrugskøretøjer indarbejdes i
analysen.
Kortet rettes.

Fodgængerfeltet ved Rema er
etableret på baggrund af folks
adfærd på stedet. Det vurderes at
der er behov for begge
fodgængerfelter.
Stoppestedernes placering
overvejes i forbindelse med
fremtidig planlægning af
stationsområdet, men indarbejdes
ikke i Trafikplanen.
Ved udmøntning af de ændrede
op- og nedkørselsforhold findes en
løsning, som også tager hensyn til
oversigten.
Cykelsti langs Amtsvej tilføjes i
Trafikplanen.
Forslag til cykelsti langs
Frederiksborgvej mellem
Kollerødvej og Amtsvej indgår
allerede i Trafikplanen.
Det er besluttet, at der forberedes
en sag om igangsættelse af
lokalplan for området for enden af
Rønneholt Parkvej til almene
boliger.
Med vedtagelse af lokalplan
2-291A, Møllemoseparken er der
reserveret et areal til forlængelse
af Møllemosevej samt areal til
støjdæmpende foranstaltninger.
Der er ingen aktuelle planer om
anlæg af denne forlængelse.
Det er besluttet, at der forberedes
en sag om igangsættelse af
lokalplan for området for enden af

ÆNDRING I
TRAFIKPLAN?
Delvis

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej
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36

Lillerød Nord

Brian Petersen
(26)

37

Området nord
for Røglevej

Grundejerforeni
ngen
Rørmosegård
(27)

38

P-plads ved
Ravnsholtskolen

Skolebestyrelse
n på
Kratbjergskolen
(9)

HØRINGSSVARETS INDHOLD

Ønske om belysning på stien
mellem Børnehuset Kastanien
og Møllemoseparken
Sikker skolevej fra området
nord for Røglevej til
Kratbjergskolen, Ravnsholt.

Ønske om fortov, sikre
gangarealer mellem P-båse og
skolesiden.
Ønske om ekstra ind/udkørsel, så ind- og udkørsel
foregår forskellige steder.

39

40

41

P-pladser

P-pladser

Privatskolen på
Sortemosevej

Ældrerådet v. Ib
Skovgaard
Nielsen (8)

John & Elsie
Andersen (10)

Charlotte
Hansen (28)

FORVALTNINGENS SVAR

Rønneholt Parkvej til almene
boliger.
Med vedtagelse af lokalplan
2-291A, Møllemoseparken er der
reserveret et areal til forlængelse
af Møllemosevej samt areal til
støjdæmpende foranstaltninger.
Der er ingen aktuelle planer om
anlæg af denne forlængelse.
Forslag om belysning tages med i
Trafikplanen.

Ja

Sikkerhed på skolevejene er
behandlet i forbindelse med
skolevejsundersøgelsen. Hvis der
opstår ændringer i
indskrivningsområderne, vil
eventuelle problemer med
skolevejen blive behandlet.

Nej

Forslag om fortov, sikre
gangarealer og ekstra ind-/udkørsel
har været behandlet ved
budgetforhandlinger 2016-19 og er
ikke prioriteret.

Nej

Der er foretaget en række
forbedringer på p-pladsen ved
Ravnsholtskolen: etablering af flere
p-pladser, forbedret ind- og
udkørsel og Kiss-and-ride zone.

Der bør være P-pladser nok,
blandt andet for at forhindre
uhensigtsmæssig parkering.
Der bør udarbejdes en
målsætning for P-forholdene.

Kommunen har vedtagne P-normer
og vurderer herudfra behovet for
parkering i hvert enkelt
byggeprojekt.

Der bør være P-pladser nok,
blandt andet for at forhindre
uhensigtsmæssig parkering.

Kommunen har vedtagne P-normer
og vurderer herudfra behovet for
parkering i hvert enkelt
byggeprojekt.

Se samlet svar.

ÆNDRING I
TRAFIKPLAN?

Nej

Der er udført en parkeringsanalyse
for kommunen i 2016, som viser, at
der er ledige p-pladser i Bymidten,
især i p-kælder.

Der er udført en parkeringsanalyse
for kommunen i 2016, som viser, at
der er ledige p-pladser i Bymidten,
især i p-kælder.
Se samlet svar.

Nej

Ja
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42

Privatskolen på
Sortemosevej

Christian Birn
(29)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

43

Privatskolen på
Sortemosevej

Paw Nørgaard
Theilsgaard (30)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

44

Privatskolen på
Sortemosevej

Helle Thanning
(31)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

45

Privatskolen på
Sortemosevej

Jørgen Bruun
(32)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

46

Privatskolen på
Sortemosevej

Sevgi Güler
Celik (33)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

47

Privatskolen på
Sortemosevej

Camilla Nan
Dahl (34)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

48

Privatskolen på
Sortemosevej

Kim Zillo
Rokamp (35)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

49

Privatskolen på
Sortemosevej

Susan Galsøe
(18)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

50

Privatskolen på
Sortemosevej

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

51

Privatskolen på
Sortemosevej

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

52

Privatskolen på
Sortemosevej

Anita & Jan
Løve Sørensen
(36)
Det
Konservative
Folkepartis
Byrådsgruppe
(6)
Nils Boje (37)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

53

Privatskolen på
Sortemosevej

Mette
Nedergaard (38)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

54

Privatskolen på
Sortemosevej

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

55

Privatskolen på
Sortemosevej

Anita
LadegaardPedersen (39)
Anna & René
Wienmann (40)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

56

Privatskolen på
Sortemosevej

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

57

Privatskolen på
Sortemosevej

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

58

Privatskolen på
Sortemosevej

Rikke & Kim
Axel Olrik
Sømod (41)
Janus &
Susanne
Dornonville de
la Cour (42)
Nils Isbak (43)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

59

Privatskolen på
Sortemosevej

Susanne Wiid
(44)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

60

Privatskolen på
Sortemosevej

Allerød
Privatskole v.
Mikkel Kofoed
Løvenhøj (45)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja
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61

Privatskolen på
Sortemosevej

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

62

Privatskolen på
Sortemosevej

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

63

Privatskolen på
Sortemosevej

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

64

Privatskolen på
Sortemosevej

Silja Sofia,
Zacharias,
Lucas, Dorte &
Hans Christian
Loer Linderoth
(46)
Susanne &
Jackie Sandgård
(47)
Malene
Jackerott & Kim
Vincentz
Andersen (48)
Susanne Hansen
(4)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

65

Privatskolen på
Sortemosevej

Lotte Winther
Mørch (49)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

66

Privatskolen på
Sortemosevej

Michael
Nørregaard (50)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

67

Privatskolen på
Sortemosevej

Jonna og Lars
Studstrup (51)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

68

Privatskolen på
Sortemosevej

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

69

Privatskolen på
Sortemosevej

Ældrerådet v. Ib
Skovgaard
Nielsen (8)
Nadja Seline
Dahms (11)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

70

Privatskolen på
Sortemosevej

Lotte Dalgaard
(52)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

71

Privatskolen på
Sortemosevej

Sigrid Søgaard
Wohlers (53)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

72

Privatskolen på
Sortemosevej

Katrine Lund (1)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

73

Privatskolen på
Sortemosevej

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

74

Privatskolen på
Sortemosevej

Siew Eng Tang
Tyron & Tim
Bartholdy Tyron
(5)
Malene FaberRod Munch (24)

Se samlet svar.

Se samlet svar.

Ja

75

Rundkørsler

Malene FaberRod Munch (24)

Ønske om at sikre lavere
hastighed gennem
rundkørsler. Gerne ved hjælp
af bump før rundkørslerne.

I trafikplanen indgår forslag til
tiltag i de rundkørsler, hvor det er
vurderet nødvendigt. Et fokus er
større midterøer med kant
omkring, som forhindrer biler i at
køre hurtigt lige igennem
rundkørslen. Desuden er der fokus
på afmærkning for cyklister. Bump
før rundkørslerne vil også blive
overvejet i hvert enkelt tilfælde.

Nej
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76

Rønnealle

John & Elsie
Andersen (10)

Ønske om øget
trafiksikkerhed på Rønnealle.
Blandt andet medfører
parkerede biler farlige
situationer.

Der er i november 2016 indført pforbud på en strækning af
Rønnealle til afhjælpning af
problemerne med mange
parkerede biler.

Nej

77

Rønnealle

Ældrerådet v. Ib
Skovgaard
Nielsen (8)

Ønske om øget
trafiksikkerhed på Rønnealle.
Blandt andet medfører
parkerede biler farlige
situationer.

Der er i november 2016 indført pforbud på en strækning af
Rønnealle til afhjælpning af
problemerne med mange
parkerede biler.

Nej

78

Slangerupvej/
Engledsvej

Nydningen,
Slangerup
Private Skov- og
naturbørnehave
(54)

Ønske om øget sikkerhed ved
ind- og udkørsel ved
Engledsvej samt øget
sikkerhed for krydsende
fodgængere.

Følgende forslag tages med i
Trafikplan: Vejen udvides, og der
etableres midterheller på
Slangerupvej på begge sider af
Engledsvej. Mellem hellerne
etableres et midterfelt med plads
til venstresvingende fra
Slangerupvej.

Ja

79

Sti i forlængelse
af Gl.
Nøglegårdsvej

Anja Østergaard
Johansen (55)

Ønske om belysning af
skolestien i forlængelse af Gl.
Nøglegårdsvej, fx lave lamper
(ikke nødvendigvis store
lysmaster).

Ja

80

Stinettet, blandt
andet stien
langs
Kollerødvej

Sisse Holm
Pilgaard (56)

Ønske om mere plan
belægning uden huller og
ujævnheder på kommunens
stinet, blandt andet stien
langs Kollerødvej.

Forslag om lave lamper tages med i
Trafikplan. Belysningen bør ikke
være for kraftig af hensyn til
brugen af de rekreative arealer.
Pullertbelysning har været
overvejet tidligere i projektet og
kan være en udmærket løsning.
Fornyelse af belægning sker efter
en samlet prioritering baseret på
antal cyklister, relevans for
skolebørn og andre parametre.

81

Støj på Delfinvej
og Nymøllevej

Sys Tarrild (57)

Ønske om dæmpning af
trafikstøjen på Delfinvej, hvor
støjen fra motortrafikvejen
bliver kastet videre til
Delfinvej.
Ønske om dæmpning af
støjen fra Nymøllevej.

Ifølge kommunens seneste
støjkortlægning fra 2013, er
Delfinvej ikke plaget af støj over
grænseværdierne. Trafikstøj fra
motortrafikvejen og støjvoldene
her drøftes med Vejdirektoratet,
som er myndighed for vejen. Det er
planlagt at lægge støjreducerende
asfalt på Nymøllevej i forbindelse
med fornyelse af slidlag på vejen.

Nej

82

Søparken

Kenneth Birch
(25)

Høj fart og mange cyklister
giver farlige situationer. En
del af strækningen er skiltet
som cykelrute til skolen.
Ønske om fartdæmpning samt
ændring til mere
hensigtsmæssig skiltet rute
for cyklister.

Forslag om fartdæmpning tilføjes i
Trafikplanen.

Ja

Nej

Skiltningen revurderes og ændres
om nødvendigt. Hensigten er så
vidt muligt at skilte en rute via det
separate stinet.
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83

Tilgængelighed
for alle

Handicaprådet
v. Finn Petersen
(58)

Ønske om formulering om, at
trafikplanen tager hensyn til
de samlede planer i
kommunen mm.

Følgende formulering indarbejdes:
”Trafikplanen er en delmængde af
de planer og politikker, der løbende
bliver udarbejdet af hensyn til de
samlede planer for Allerød
Kommune. Trafikplanen bør derfor
tilgodese andre gældende planer
og politikkers målsætninger og
beslutninger.”

Ja

84

Tilgængelighed
for alle

Handicaprådet
v. Finn Petersen
(58)

Ønske om at indarbejde
målsætning for
Tilgængelighed for alle samt
regler for udearealer mm.
Desuden ønskes, at der
henvises til kommunens
Handicap- og Psykiatripolitik.

Sådanne hensyn understreges i
afsnittet om tilgængelighed for alle
(side 22). Der henvises til
kommunens Handicap- og
Psykiatripolitik.

Ja

85

Tilgængelighed
for alle

Handicaprådet
v. Finn Petersen
(58)

I prioriteringen af projekter
bør "Almen tilgængelighed"
indgå på lige fod med
Fremkommelighed.

Krav og anbefalinger vedr.
tilgængelighed for alle indarbejdes
generelt i vid udstrækning i alle
projektforslag i trafikplanen.
Projektforslagene vil ikke blive
prioriteret i forhold til
tilgængelighed. Kommunen vil
overveje at udarbejde en specifik
tilgængelighedsplan.

Nej

86

Vejtræer

Sys Tarrild (57)

Ønske om flere vejtræer, som
gør vejrummet kønnere og
medvirker til lavere fart ved at
få vejprofilet til at virke
smallere.

Nej

87

Widex/Farremo
sen

Hanne Marvin
Jørgensen (59)

Ønske om cykelsti med
belysning langs Farremosen,
der kan skabe en
sammenhængende cykelrute
mellem Lillerød og Widex

Kommunen vil gerne etablere flere
vejtræer. Det bemærkes, at
etablering af vejtræer skal ske
under hensyntagen til
trafiksikkerheden. Træer tæt ved
vejen kan udgøre en fast genstand,
som øger risikoen for ulykker og
skader som følge af ulykkerne.
Forslag om ny cykelsti langs
Farremosen indgår i trafikplanen.

Nej
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Sammenfatning af høringssvar vedr. Allerød Privatskole samt skoleruterne hertil
Ønsker/forslag fra borgerne:


Cykelsti på sydsiden af Sortemosevej



Forlængelse af den dobbeltrettede sti helt frem til krydset med Nymøllevej
Og afskærmning mellem sti og vej



Belysning og cykelsti på Allerødvej (alternativ rute mellem centrum og skole)



Forbedret sikkerhed på cykelrute mellem Amtsvej og Sortemosevej
Herunder fokus på lav fart og cyklistforhold i rundkørsler



Tydeliggørelse af cyklister vha. afmærkning ved XL Byg, ATP og gennem krydset med Nymøllevej



Vurdering af yderligere mulige forbedringer i krydset med Nymøllevej
Gerne separat fase for cyklisterne i signalreguleringen



Bedre krydsning af Sortemosevej ved ATP øst for Nymøllevej



Bedre krydsning af Sortemosevej ved skolen
Gerne fodgængerfelt, signalregulering eller Toronto-blink, midterhelle, rundkørsel



Venstresvingsbane fra Sortemosevej til skolen



Forbedring af busstoppesteder ved skolen
Belægning/fortov, bedre ventefaciliteter, buslommer



Hastighedsbegrænsning på 30-40 km/t ved skolen
Gerne variable tavler, som kun er tændt i skoletiden



Hastighedsbegrænsning på 50 km/t på Sortemosevej



Hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Nymøllevej ved signalet med Sortemosevej



Fartdæmpning på Sortemosevej
Gerne bump, ”din fart”-tavler



Tunnel under Sortemosevej på længere sigt, når området ved Blovstrød er udbygget



Skiltning af cyklister (advarselstavle) ved rundkørsler på Banevang

12
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Forvaltningens svar:
Der bliver i de indkomne høringssvar, som kommer fra forældre med børn på Allerød Privatskole, fra skolen selv og
fra andre, peget på en række trafikale forhold, som i dag giver anledning til utryghed i forbindelse med skolevejen til
Allerød Privatskole. I det følgende kommenteres på høringssvarene og der gives forvaltningens forslag til eventuel
indarbejdelse i trafikplanen. Forvaltningen har på et møde 23.01.2017 drøftet trafikale spørgsmål med skolens
bestyrelse, hvor også anbefalingerne i dette notat præsenteredes.

Hidtidige tiltag
Allerød Kommune har i forbindelse med privatskolens opstart været i dialog med privatskolen omkring de trafikale
forhold ved skolen, og der er iværksat enkelte tiltag:






Der er etableret stoppesteder ved Privatskolen. Allerød Kommune forud for etableringen påpeget, at
etablering af stoppesteder på dette sted uden en krydsningsmulighed ikke var en god løsning
trafiksikkerhedsmæssigt. Betingelsen for etablering af stoppested var derfor at skolen etablerede en
følgeordning, idet der ikke var afsat penge på budgettet til etablering af sikkert krydsningspunkt i 2016.
Problemet vurderes løst i forbindelse med kommende anlæg af krydsningspunkt i forbindelse med bygning
af boliger i Teglværkskvarteret.
Krydsningen mellem den dobbeltrettede cykelsti og privatskolens indkørsel er markeret med rød belægning
og cykelsymboler.
Der er malet hajtænder ved krydsningspunktet ved ATP.
Der er opsat skilte med skolesymboler.

Krydsningspunkt Sortemosevej ved privatskolen
I forbindelse med bygning af boliger i Teglværkskvarteret er det hensigten at etablere krydsningspunkter med heller
på Sortemosevej. Første krydsningspunkt forventes udført i 2017 umiddelbart øst for XL Byg. Krydsningspunktet vil
bestå af en midterhelle med ventemulighed og god belysning. Det gør, at trafikanterne kan krydse Sortemosevej i to
omgange, én køreretning af gangen.
Desuden forventes de nuværende stoppesteder flyttet hertil. Dette krydsningspunkt betjener således både
buspassagerer og bløde trafikanter fra syd (Allerødvej), der skal krydse Sortemosevej og benytte en sti videre mod
skolen.
Det er vurderet, at det planlagte krydsningspunkt er tilstrækkeligt til at sikre en god krydsningsmulighed ved skolen.
Samtidig skærper hellen bilisternes opmærksomhed. Forvaltningen vil i dialog med politiet og skolen undersøge
muligheden for at oprette skolepatrulje.
For at skærpe opmærksomheden kan evt. etableres afmærkning på kørebanen, der viser advarselsskilte med
skolebørn. Denne afmærkning signalerer tydeligt, at der er en skole, ligesom den kan etableres med rumleeffekt for
bilerne.
Det foreslås at følgende tilføjes trafikplanen: Krydsningspunkt på Sortemosevej ved XL-byg/Privatskolen etableres i
forbindelse med bygning af boliger i Teglværkskvarteret.
Skolen vil få mulighed for at kommentere på det konkrete projekt før etableringen.

Fartdæmpning
Sortemosevej var, også før privatskolens opstart, en strækning, hvor der var problemer med høj hastighed og uheld i
svinget ved XL-byg. En løsning med tiltag til markering af svinget og sanering af faste genstande er derfor højt
prioriteret i trafikplanen.
Efter privatskolen er kommet til er behovet for fokus på hastigheden på Sortemosevej øget, ligesom udbygning af
boliger i området gør dette aktuelt.
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Det foreslås at følgende tilføjes trafikplanen:
I samråd med politiet etableres fartdæmpning på Sortemosevej. Det undersøges nærmere om fartdæmpning skal
ske kun ved skiltning, variable tavler, fx advarselsskilte kombineret med ”din fart” eller om der skal etableres
hastighedsdæmpere f.eks. pudebump.

Vest for Sortemosevej
Flere steder vest for Sortemosevej er nævnt som utrygge steder på skolevejen. Tiltag i rundkørsler samt på Amtsvej
er dækket ind af andre tiltag i trafikplanen. I krydset med Nymøllevej etableres blå cykelfelter på tværs af
Nymøllevej.

Krydsningspunktet ved ATP
Forvaltningen har fået en ekstern trafiksikkerhedsekspert til at vurdere trafiksikkerheden ved krydsningspunktet.
Vurderingen er, at oversigten er tilstrækkelig, belysningen er tilstrækkelig og hellen har en tilstrækkelig bredde. Den
nyligt udførte afmærkning har desuden tydeliggjort vigepligten. Afmærkning af advarselsskilte på kørebanen vil
yderligere tydeliggøre krydsningspunktet. Afmærkning af advarselsskilte overvejes etableret på kørebanen ved
krydsningspunktet ud for ATP (øst for krydset med Nymøllevej).

Den dobbeltrettede sti
Bløde trafikanter fra vest (Lillerød) skal krydse Nymøllevej i sydsiden og derefter – ved ATP – krydse til den
dobbeltrettede sti nord for Sortemosevej. Med de tidligere nævnte tiltag er det vurderet, at dette er en acceptabel
rute for skoleelever og andre.
Der er ønske om en enkeltrettet sti syd for Sortemosevej. Behov for enkeltrettet sti langs Sortemosevej vurderes
som led i planerne om udbygning af det samlede område syd for Sortemosevej. Det bemærkes, at en sti syd for
Sortemosevej vil skulle krydse flere indkørsler, blandt andet ved XL Byg, hvor der kan være en del trafik om
morgenen, heriblandt varevogne.

Enkelte ønskede tiltag foreslås ikke tilføjet i trafikplanen
Enkelte ønsker forventes ikke at kunne imødekommes:






Der er ønske om en rundkørsel ved skolen. Dette foreslås ikke tilføjet i trafikplanen. En rundkørsel vil
forringe fremkommeligheden på Sortemosevej og er omkostningstungt i forhold til fordelene.
Der er ønske om en signalregulering ved skolen. Dette foreslås ikke tilføjet i trafikplanen. En signalregulering
anbefales typisk ved væsentligt højere trafikmængder, eller hvis politiet har registreret mange ulykker.
Der er ønske om et fodgængerfelt ved skolen – eventuelt signalreguleret. Dette foreslås ikke tilføjet i
trafikplanen. Det er vurderet, at mængden af krydsende fodgængere samt koncentrationen på få tidsrum
ikke berettiger til et fodgængerfelt. Dette gælder især, når krydsningspunktet forventeligt bliver flyttet lidt
mod vest.
Der er ønske om at forlænge den dobbeltrettede sti helt frem til krydset med Nymøllevej. En støttemur og
en bagvedliggende bygning gør dette meget vanskeligt. Desuden kan det være forbundet med øget
ulykkesrisiko at føre dobbeltrettede stier gennem signalanlæg.

Opsamling
Det er vurderet, at etablering af krydsningshellen og flytningen af stoppesteder til XL Byg, fartdæmpning samt evt.
supplerende afmærkning giver acceptable forhold ved skolen. Yderligere trafikale forbedringer vil blive inddraget i
udbygningsplanerne for området ved Sortemosevej.
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Bilag: 4.3. Bilag 3 Trafikplanudkast
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017
Mødedato: 31. januar 2017 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 7816/17
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Bilag: 5.6. Bilag 6 - Sammenfattende redegørelse
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017
Mødedato: 31. januar 2017 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 82825/16

Allerød Kommune

NOTAT

Plan og Byg
Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af lokalplan 3-390
Boligområde ved Julemosegård, Lynge
Baggrund
Allerød kommune offentliggjorde den 7. maj 2015 lokalplan 3-390 Boligområde ved
Julemosegård, Lynge, samt den tilhørende miljøvurdering. Planen har været
offentligt fremlagt i ni uger (høringen blev forlænget en uge pga. feriesæsonen),
med høringsfrist den 9. juli 2015. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen,
er der sideløbende udarbejdet en miljøvurdering af planen i henhold til ”Lov om
miljøvurdering af planer og programmer”. Ifølge miljøvurderingsloven § 9 skal der i
forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen, udarbejdes en
sammenfattende redegørelse, der indeholder følgende:
•

•
•

hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan
miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i
offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
hvordan den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige
alternativer, der også har været behandlet, og
hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige
miljøpåvirkninger af planen.

Den sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med den endelig
vedtagne lokalplan.
Miljøvurderingen er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 3-390 Boligområde ved
Julemosegård, Lynge. Lokalplanen udlægger området til anvendelse som alment
grønt område til brug for rekreative formål samt tekniske anlæg som
regnvandsbassin o.lign samt helårsboligformål til henholdsvis tæt-lav
boligbebyggelse og fælleshus. Julemosegårds udlænger kan herudover anvendes
til liberalt erhverv.
Emner der behandles i miljøvurderingen er:
•
landskab og bymiljø
•
trafik og transport
•
Vand og jordbundsforhold
•
O-alternativet
Integration af miljøhensyn i den endelige plan
Miljøvurderingen er fortaget sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen, og det
har været muligt at ændre/fravælge løsninger, der ville få en uacceptabel
påvirkning på miljøet. Generelt er der ikke påpeget væsentlige negative
miljøpåvirkninger. Miljøhensynet er derfor en integreret del af planen.
Alternativer
I arbejdet med lokalplanen har forslaget været vurderet i forhold til 0-alernativet. I
dette tilfælde, er en mindre del af lokalplanområdet omfattet af en gældende
landzonelokalplan 332 Natur- og fritidsområde i Lynge og resten af området er ikke
omfattet af en gældende lokal. Der vil derfor ikke kunne realiseres boligbebyggelse
i byzone eller andet større bygge- og anlægsarbejde uden gennemførelse af en ny

Dato: 4. november 2016

Sagsnr. 14/8001
Sagsbehandler:
Maria von Holstein-Rathlou/ Karen
Meelsen
Direkte telefon: 48100322

lokalplan. Julemosegård anvendes i dag som rideskole herunder med træning af
væddeløbsheste, til drift af enkelte mindre erhvervsvirksomheder samt rummer 5
boligenheder. De eksisterende boliger på Julemosegård ligger uafskærmede op til
Slangerupvej, og påføres derved et vejstøjniveau, som overskrider de gældende
grænseværdier. Bygningsmassen er utidssvarende bl.a. med hensyn til
bygningsisolering. 0-alternativet vil derfor betyde, at dersom projektet ikke
gennemføres er det vurderet, at de nuværende aktiviteter på Julemosegård, i hvert
fald i en periode, videreføres. Samtidig vil det ikke være muligt at videreudbygge
Lynge indenfor gældende planlægning.
Høringssvar og justering fra forslag til endelig vedtagelse af lokalplan 3-390
Boligområde ved Julemosegård, Lynge
I forbindelse med høringen af lokalplan 3-390 Boligområde ved Julemosegård,
Lynge, samt miljøvurdering af lokalplan 3-390 Boligområde ved Julemosegård,
Lynge, har forvaltningen modtaget en række høringssvar til lokalplanforslaget, der
er ingen af høringssvarerne der vedrører miljøvurderingen.
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger
Der er i arbejdet med planen indarbejdet afværgeforanstaltninger med
udgangspunkt i miljøvurderingen, derfor anbefales det at foretage en overvågning
af trafikken.
Hvis der ikke i forbindelse med ombygningen af Hillerødvej foretages etablering af
svingbane, lyskryds eller rundkørsel i krydset Langkæret eller Hillerødvej anbefales
det, at trafiktællingen, som gennemført af Via Trafik /11/ gennemføres igen, når
udbygningen af Julemosegård og Gladgårdsvænge er halvvejs gennemført og evt.
gentages ved fuld udbygning af de 2 projekter.
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Bilag: 5.4. Bilag 4 - Samlede høringssvar fra 4 høringer
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017
Mødedato: 31. januar 2017 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 95446/16

navn1
Lynge-Uggeløse Boligforening
G/F Birkekrogen/Lindevej
LAFAK
Lars Juel Sørensen
Per-Olaf Johansson
Inge Jørgensen

navn1
G/F Birkekrogen/Lindevej
Lars Juel Sørensen
Ejerne og Casa Fututa A/S
Inge Jørgensen

navn1
Ole Wahlstøm og Hanne Wikke Wahlstøm
Lis Margrethe Lützhøft + underskrivere

dato
19. august 2016

navn1
Nordsjællands Brandvæsen

4. høring - 8. august - 22. august 2016 - berørte myndigheder

dato
12. april 2016

3. høring - 30. marts - 13. april 2016

dato
19. august 2015
28. august 2015
1. september 2015
27. august2015

2. høring - 17. august - 2. september 2015

dato
18. maj 2015
27. maj 2015
juni 2015
6. juli 2015
7. juli 2015
24. juni 2015

1. høring - 7. maj - 9. juli 2015

Julemosegård

navn2

navn2
Julemosegård

navn2
Laila Donovan Maegaard, formand
Barresøgård
Anne Friis Nørgaard

navn2
Flemming Hansen, formand
Laila Donovan Maegaard, formand
Ole Høegh Post
Barresøgård

adresse
Kokkedal Industripark 14

adresse
Slangerupvej 48
Gladgårdsvænge 35

by
2980 Kokkedal

by
3540 Lynge
3540 Lynge

by
3540 Lynge
3540 Lynge
8600 Silkeborg
3250 Gilleleje

3540 Lynge
3540 Lynge
3250 Gilleleje

Slangerupvej 29
Møllevænget 27, 1. mf
Humlevænget 6

adresse
Lindevej 10
Slangerupvej 29
Torvet 1A
Humlevænget 6

by
3540 Lynge
3540 Lynge

adresse
Kærhøjgårdsvej 26
Lindevej 10

Bilag: 5.5. Bilag 5 - Indsigelsesbehandling
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017
Mødedato: 31. januar 2017 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 96962/16

Notat: Indsigelser til lokalplansforslag 3-390 for boligområde ved Julemosegård

Teknik- og Planudvalget den 10. januar 2017

Nedenfor er et samlede overblik over indsigelser indgivet til lokalplanen. Lokalplanen har været i høring 4 gange over en periode på ca. 1,5 år. Besvarelserne gengivet
nedenfor er en opsummering af forvaltningen behandling af indsigelserne på det pågældende tidspunkt. Der er derfor indsigelser der berører de samme emner eks.
trafik, men hvor besvarelserne ikke er enslydende, da der er sket en udvikling i løbet af processen.
1. høring – 7. maj 2015 til 9. juli 2015
Indsiger
Bemærkninger
Lynge-Uggeløse
Indsigere er betænkelige ved
Boligforening
vejadgangen til Julemosegård og at der
Formand Flemming
skal ledes trafik fra angiveligt ca. 200
Hansen
boliger af Gladgårdsvænge/Langkæret til
Hillerødvej. Som alternativ foreslås
udkørsel fra Julemosegård til
Slangerupvej ved et lysreguleret kryds
eller rundkørsel.
G/F
Indsigere er betænkelige ved
Birkekrogen/Lindevej
vejadgangen til Julemosegård af
Gladgårdsvænge/Langkæret til
Hillerødvej. Som alternativ foreslås
udkørsel fra Gladgårdsvænge til
Slangerupvej overfor Ganløsevej.
LAFAK
Indsigere henviser til Julemosegårds såvel
historiske som arkitektoniske
bevaringsværdier og der argumenteres
for, at gården ikke nedrives, men bevares
og anvendes til boliger, erhverv,
besøgsgård el. lign.
Højden på den nye bebyggelse og
støjvolden fremhæves også som
skæmmende for området og udsigten
mod Kedelsø og Krogenlund.

Forvaltnings bemærkninger
Konklusion
Efter Forvaltningens opfattelse vil det være
Ingen ændringer
uhensigtsmæssigt, både
trafiksikkerhedsmæssigt og med hensyn til
afvikling af trafikken på Slangerupvej, med
udkørsel fra Julemosegård. I forbindelse med
Hillerødvejprojektet tages der højde for den
øgede trafikmængde i krydset
Langkæret/Hillerødvej.
Se svar ovenfor mht. trafik
Ingen ændringer

Skitse for bevaring af Julemosegård
udarbejdet af forvaltningen.
I forbindelse med udarbejdelsen af
lokalplanen er der foretaget støjberegninger,
der tager udgangspunkt i de fremtidige
forhold på Slangerupvej. Støjberegningerne
viser at det nødvendigt at etablere
afskærmende foranstaltninger for at sikre at
boligerne ikke belastes over Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser.
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På baggrund af indsigelser udarbejder
Forvaltningen en skitse til revideret
bebyggelsesplan, som bevarer gården og
udsigten til gården fra natur- og fritidsområdet.
Skitsen behandles på TPU den 17. august 2015,
hvor det besluttes at den lægges til grund for et
ændringsforslag til lokalplanen, der sendes i
høring i 2 uger.

Lars Juel Sørensen
Per-Olaf Johansen

Inge Jørgensen

Gårdens særdeles synlige og
karakteristiske beliggenhed i landskabet
taler ligeledes for en bevaring, herunder
udsigten til gårdanlægget.
Indsigelser mener at Julemosegård bør
bevares.
Der indgives indsigelse imod at der i
lokalplan 3-390 for boliger ved
Julemosegård, inddrages et område der i
dag er omfattet lokalplan 332 for et
natur- og fritidsområde i Lynge.

Skitse for bevaring af Julemosegård
udarbejdet af forvaltningen.
Lokalplan 3-390 tager afsæt i det udlæg som
udpeges i regionsplan 2005, hvilket omfatter
en mindre del af lokalplan 332. Det er
forvaltningens opfattelse at området
geografisk er en del af det plateau som
Julemosegård ligger på, og bør behandles
samlet.
Det omtalte område benyttes i dag også til
hestefold ifm. opstaldning på Julemosegård.
Skitse for bevaring af Julemosegård
udarbejdet af forvaltningen.

Se svar ovenfor
Se svar ovenfor

Indsigelser mener at Julemosegård bør
Se svar ovenfor
bevares.
2. høring – 17. august 2015 til 2. september 2015.
Der afholdes ny høring på baggrund af skitse vedtaget på TPU den 17. august 2015, der bevarer Julemosegård og udsigten til gården fra natur- og
fritidsområdet.
G/F
Indsigere forslår vejtilslutning i et
Med hensyn til vejadgangen har
Ingen ændringer
Birkekrogen/Lindevej
lysreguleret kryds over for Ganløsevej.
Forvaltningen vurderet, at trafiksikkerheden
ikke vil blive forbedret ved en udvidet
lysregulering ved Ganløsevej i forhold til at
lede trafikken ad Gladgårdsvænge til et
forbedret kryds ved Langkæret – Hillerødvej.
Omkostningerne vil være ganske betydelige,
ligesom der vil ske et gennembrud af
støjvolden med øgede støjgener for den
eksisterende boligbebyggelse til følge.
Lars Juel Sørensen
Der gives indsigelser imod at lokalplanen Lokalplanen giver mulighed for at en mindre Ingen ændringer
giver mulighed for at bygge i 3 etager.
del af bebyggelsen kan opføres i 3 etager,
men at hovedparten af bebyggelsen opføres
i 2 etager. Samtidig regulerer lokalplanen i
Der udtrykkes utilfredshed med, at
Forvaltningen i sagsfremstillingen har
hvilke områder der kan bygges i 3 etager.
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redegjort for, at kommunen ikke ville
opnå en salgsindtægt fra jordsalg,
såfremt ændringsforslaget blev
gennemført.
Derudover gives der indsigelser imod at
et område dækket af lokalplan 332
inddrages i lokalplan 3-390.

Ejerne af Julemosegård
samt Casa Futura

Der protesteres imod, at
ændringsforslaget indebærer, at
Julemosegård bevares. Der henvises i den
forbindelse til Økonomiudvalgets
beslutning fra 8. april 2014, hvor
lokalplanarbejdet blev iværksat på
forskellige betingelser dog ikke, at gården
skulle bevares. Desuden henvises til
Julemosegårds bevaringsværdi og
byggetekniske stand. Endelig stilles i
udsigt, at ejerne kan/vil forlange gården
overtaget af kommunen, såfremt en
kommende lokalplan bestemmer, at den
skal bevares.

Emnet behandles i miljøvurderingen og der
er indført afværgende foranstaltninger i
lokalplanen på baggrund af dette.
Lokalplan 3-390 tager afsæt i det udlæg som
udpeges i regionsplan 2005, hvilket omfatter
en mindre del af lokalplan 332. Det er
forvaltningens opfattelse at området
geografisk er en del af det plateau som
Julemosegård ligger på, og bør behandles
samlet.
Det omtalte område benyttes i dag også til
hestefold ifm. opstaldning på Julemosegård.
Såfremt det besluttes at Julemosegård skal
bevares, henvises til planlovens § 49,
hvorefter en ejer kan forlange en bebyggelse
overtaget af kommunen, såfremt der nægtes
tilladelse til nedrivning. Overtagelsespligten
påhviler dog kun kommunen, hvis der er et
væsentligt misforhold mellem ejendommens
afkastningsgrad og afkastningsgraden for
ejendomme med en lignende beliggenhed
og benyttelse, som ikke er omfattet af et
nedrivningsforbud.
Ejendommen benyttes ifølge BBRoplysningerne til 3 boliger med køkken og 4
værelser uden køkken samt erhverv. Såfremt
boliger, værelser og erhverv er indrettet i
overensstemmelse med byggelovgivningen,
kan denne anvendelse fortsætte uændret
efter vedtagelse af lokalplanen.
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Ingen ændringer

Inge Jørgensen

Indsiger udtrykker stor tilfredshed med,
Ingen ændringer
at gården kan bevares, og der stilles
forslag om, at den fremover kan
anvendes til fællesarealer med
værksteder og fællesrum til spil og sysler.
3. høring – 30. marts 2016 til 13. april 2016
Der afholdes ny høring af revideret lokalplansforslag udarbejdet på baggrund af ny skitse vedtaget på TPU den 1. december 2015, der giver mulighed for
100 boliger og bevarelse af Julemosegård.
Ejerne af Julemosegård Ejerne af Julemosegård gør opmærksom
Efter Forvaltningens opfattelse er det alene
Forvaltningen anbefaler at § 8.2 om facaders
på, at optionsaftalen med Casa Futura er
lokalplanens § 8.2, som er ”skræddersyet” til udformning tages ud af lokalplanen.
udløbet, og derfor bør det sikres, at
Casa Futuras byggemetode. De øvrige
lokalplanen ikke begrænser den
bestemmelser i lokalplanen er mere alment
fremtidige udformning af bebyggelsen til formuleret og kan rumme mange forskellige
Casa Futuras måde at bygge på, som
bebyggelser.
f.eks. beskrevet i lokalplanens § 8.2.
Med hensyn til anvendelsen af Julemosegård
Med hensyn til udnyttelse af gården
kan den udnyttes til helårsboligformål,
peger ejerne på, at udlængerne ikke
fælleshus og liberalt erhverv.
længere kan bruges til stalde, da
hestefoldene forsvinder. Længerne skal
derfor kunne benyttes til andre formål,
f.eks. boliger.
Lis Margrethe Lützhøft + Ved afleveringen af de 84 underskrifter
I forbindelse med udarbejdelsen af
Byrådet besluttede den 22. juni 2016, at give en
underskrivere
på rådhuset blev det tilkendegivet, at
lokalplanen har det været vurderet, om det
tillægsbevilling på 100.000 kr. til iværksættelse
underskrifterne var udtryk for modstand
ville være hensigtsmæssigt at etablere ny
af en vurdering af vejbetjeningen både i forhold
mod den stærkt forøgede trafik på
til Julemosegård (ud til Slangerupvej) og
overkørsel til Slangerupvej.
Gladgårdsvænge, Langkæret og
Julemosevænge (ud til Slangerupvej ved
Hillerødvej som følge af cirka 100 nye
Ganløsevej) samt af trafiksituationen på
Selvom det må erkendes, at
boliger på Julemosegård og cirka 60
Hillerødvej.
trafikintensiteten bliver ganske væsentligt
boliger i Julemosevænge. Man foreslog
forøget på Gladgårdsvænge, er ny overkørsel
en direkte udkørsel fra de nye
Den trafikale analyse anbefaler at
til Slangerupvej valgt fra på grund af
boligområder til Slangerupvej.
trafikafviklingen via Gladgårdsvænge og
trafiksikkerhed og på grund af støjgener,
Langkæret til Hillerødvej fastholdes.
som vil opstå i forbindelse med
gennembrydning af den kommende
støjafskærmning.
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4. høring – 8. august 2016 til 22. august 2016
Der afholdes ny høring på grund af teknisk fejl ved 3. høring. 4. høring afholdes kun for berørte myndigheder.
Nordsjællands
I forbindelse med etablering af det nye
Det er Forvaltningens vurdering, at det ikke
Ingen ændringer
Brandvæsen
boligområde tager Nordsjællands
er et lokalplansspørgsmål, da der ikke er
Brandvæsen det for givet, at der for
lovhjemmel i planloven til at skrive
bygherres regning etableres passende
bestemmelser om ovennævnte, og da det er
brandvandforsyning (brandhane) i
et spørgsmål der løses administrativt i
området.
byggemodningen. Indsigelsen vil blive
videregivet.
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Indledning

Allerød Kommune planlægger et nyt boligområde ved Julemosegård i Lynge med omkring 100 boligenheder. Ligeledes er det planlagt at udbygge sidste etape af Gladgårdsvænge, som er beliggende op
til Julemosegård. Denne udbygning rummer 40 boligenheder. Jf. Miljøvurdering, Lokalplan
3-390, Boligområde ved Julemosegård, Lynge angiver, at trafikken til Julemosegård og udbygningen
af Gladgårdsvænge begge skal ledes af Gladgårdsvænge. Det vurderes, at der i dag er ca. 1.000 biler
i døgnet, der skal ind og ud fra Langkæret i krydset med Hillerødvej. Efter udbygningen af Gladgårdsvænge og etablering af nyt boligområde ved Julemosegård forventes den samlede trafik på samme lokalitet at stige til ca. 1.500 biler i døgnet.
Dette notat er blevet opdateret i december 2016, da nye oplysninger har vist at det nye boligområde
kommer til at tilføre op til 206 nye boliger, hvilket medfører, at den samlede trafikbelastning på Langkæret stiger til ca. 2.000 biler i døgnet. For at vurdere virkningen af dette, er der udført kapacitetsberegninger i de nærmeste kryds, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 5. Boligernes placering fremgår
af

Figur 1 Placering af boligudbygning december 2016

Allerede i dag opleves der problemer med trafikafviklingen på Hillerødvej og i krydset Slangerupvej/Hillerødvej. I perioder af døgnet er køen i krydset så lang, at den stuver op forbi krydset med
Langkæret. Hillerødvej er beliggende i byzonen og har en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. I 2014
er der gennemført en tælling på strækningen, der har registreret en hverdagsdøgntrafik på 6.574 mkt.
Hastighedsgrænsen på Slangerupvej er 70 km/t omkring Ganløsevej og Hillerødvej. En trafiktælling
fra 2014 viser, at der er en hverdagsdøgntrafik på strækningen på 14.696 mkt.
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I første omgang er det planlagt, at det nye boligområde ved Julemosegård skal vejforsynes fra Hillerødvej via Langkæret og Gladgårdsvænge. Med dette notat belyses muligheden for en vejadgang fra
området til Slangerupvej i stedet.
Figur 2 angiver hastighedsbegrænsningen og trafikmængden på Hillerødvej og Slangerupvej. Desuden
er to alternativer til vejadgang til det nye boligområde ved Julemosegård angivet.

Figur 2 Området ved Julemosegård samt angivelse af mulige adgange til det nye boligområde fra eksisterende vejnet.

Figur 3 og figur 4 viser eksisterende forhold på Hillerødvej og Slangerupvej.

Figur 3 Hillerødvej set ned mod krydset ved Slangerupvej. Kilde: www.google.dk/maps.
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Figur 4 Slangerupvej set mod øst umiddelbart før krydset med Hillerødvej. Kilde: www.google.dk/maps.

På både Hillerødvej og Slangerupvej er fremkommeligheden i myldretiden en udfordring. Kommunen
ønsker dels at forbedre den eksisterende trafikafvikling i området og samtidig skal det være en løsning, der er robust overfor den fremtidige trafik i området. Der er nyligt foretaget signaltekniske ændringer i krydset Slangerupvej/Hillerødvej, som vurderes at have nedbragt køen på Hillerødvej. På
Slangerupvej vurderes tiltaget at have en minimal eller ingen effekt på køen.
Set i lyset af de trafikale udfordringer, der er allerede i dag, har Allerød Kommune anmodet MOE | Tetraplan om at udarbejde et eksternt review af den trafikale situation for området samt hvordan dette
kan forbedres – også når der etableres nye boligområder ved Julemosegård og Julemosevænge.
Dette notat indeholder:

Opsummering af udførte planer, kortlægninger, analyser mv.

Fordele / ulemper ved at øge antallet af tilslutninger til Slangerupvej

Forslag til forbedringstiltag på Slangerupvej
Der er besluttet at gennemføre trafiksanering med etablering af delte stier på Hillerød med opstart af
anlægsarbejder i 2016.

2

Opsummering af allerede udført arbejde

I det følgende opridses planarbejde, kortlægning og analyser, der er udarbejdet for området omkring
Slangerupvej, Hillerødvej og nyt boligområde ved Julemosegård i Lynge gennem de seneste år.
Udgangspunktet for opsummeringen er:

Trafikafvikling Slangerupvej/Hillerødvej, Køudvikling af 4. juli 2016. Af Via Trafik.

Cykelstier på Hillerødvej i Lynge af 1. september 2015. Af Via Trafik.

Miljøvurdering, Lokalplan 3-390, Boligområde ved Julemosegård, Lynge, 2015.

Støjkortlægning, marts 2009. Af Rambøll.

Handlingsplan for Trafik og miljø, december 2009. Af Rambøll.

Trafikafvikling Slangerupvej/Hillerødvej, Køudvikling, 2016
Der er konstateret afviklingsproblemer i det signalreguleret kryds
Slangerupvej/Hillerødvej, hvorfor der for nyligt er gennemført mindre
signaltekniske ændringer i krydset.

Side 6 af 22

www.moe.dk

Trafikale forhold ved Julemosegård
i Lynge

Via Trafik har gennemført en kø-registrering af trafikafviklingen i krydset Slangerupvej/Hillerødvej før
og efter de signaltekniske ændringer for at klarlægge effekten heraf. Registreringen er gennemført en
mandag, hvor det er vurderet, at kødannelser og forsinkelser er størst.
På Hillerødvej er der i situationen før ændringerne i signalanlægget registreret en lang kø frem mod
krydset, og når køen er længst strækker den sig forbi Lynge Stationsvej, der er 270 m nord for krydset. Det tager typisk 2-3 omløb at passere krydset i morgenspidstimen.
Figur 5, figur 6 og figur 7 illustrerer resultaterne fra registreringerne.

Figur 5 Hillerødvej: Antallet af biler i kø ved start af
grøntid i signalet fra kl. 7-8. Kilde: Trafikafvikling
Slangerupvej/Hillerødvej, Køudvikling, 2016.

Figur 6 Hillerødvej: Antallet af biler i kø ved start af
rødtid i signalet fra kl. 7-8. Kilde: Trafikafvikling Slangerupvej/Hillerødvej, Køudvikling, 2016.

Figur 7 Køen fra vest mod øst fra krydset ved Hillerødvej. Den røde streg viser hvor der ofte opstod stillestående kø og den stiplede linje viser, hvor der oftest var rullekø (ca. 20-25 km/t). Kilde: Trafikafvikling Slangerupvej/Hillerødvej, Køudvikling, 2016.

De signaltekniske ændringer sikrer en langt bedre afvikling af trafikken fra Hillerødvej, hvor al trafik
fra Hillerødvej afvikles i omkring halvdelen af omløbene i morgenspidstimen. For de øvrige omløb er
der 1-10 biler, der ikke afvikles.
På Slangerupvej er der registreret en lang kø fra vest. I morgenspidstimen, hvor køen er længst, er
der registreret 500 m stillestående kø efterfulgt af en rullekø helt op mod 2,5 km fra krydset.

www.moe.dk
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Efter de signaltekniske ændringer er der registreret en rullekø mere en 2,5 km fra krydset og det tager 5 min. 45 sek. fra Uggeløse Skovvej og frem til krydset (2,5 km). Der er dog fortsat kun 2-3 min.
forsinkelse pr. bil for at passere krydset fra vest.
De signaltekniske ændringer har således forbedret afviklingen af trafikken fra Hillerødvej gennem
krydset, uden at have skabt væsentlige forringelser på Slangerupvej.

Cykelstier på Hillerødvej i Lynge
Der er ved at blive anlagt cykelstier på Hillerødvej på strækningen fra
Slangerupvej til Kærhøjgårdsvej. Stierne etableres som delte stier i
begge sider af vejen langs hele strækningen, som anbefalet i notat fra
Via Trafik. Der er valgt følgende bredder ved det anbefalede vejprofil:

Kørebane 3,0 m

Cykelsti 1,65 m

Fortov 1,35 m

Rabat 0,2 m
I forbindelse med projektet på Hillerødvej er det i et notat udarbejdet af
Via Trafik konkluderet, at trafikken fra det nye boligområde ved Julemosegård skal afvikles i det vigepligtsregulerede kryds Hillerødvej/Langkæret og trafikken stadig kan afvikles på acceptabel vis i fremtiden under forudsætning af, at trafikafviklingen i krydset Slangerupvej/Hillerødvej forbedres. Som led i projektet anlægges en venstresvingsbane på Hillerødvej, se figur 8. Denne løsning vil dels forbedre afviklingen af de venstresvingende fra Hillerødvej og dels reducere risikoen
for bagendekollisioner.
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Figur 8 Udformning af helleanlæg ved Langkæret og Lynge Stationsvej. Figuren viser også etablering af en ny buslomme på Lynge Stationsvej, samt placering og stoptider for buslinjer på Lynge Stationsvej. Kilde: Cykelstier på
Hillerødvej i Lynge, 2015.

Miljøvurdering, Lokalplan 3-390, Boligområde ved Julemosegård, 2015
I 2015 er der udarbejdet en Miljøvurdering i forbindelse med Lokalplan
3-390, Boligområde ved Julemosegård, Lynge. I rapporten er de væsentligste miljøpåvirkninger ved realisering af et nyt boligområde dokumenteret.
Samlet planlægges at etablering af omkring 140 boligenheder fordelt på
100 boligheder ved Julemosegård og udbygning af sidste etape af Gladgårdsvænge med 40 boligenheder. De 140 boliger skal forsynes via
Gladgårdsvænge og Langkæret frem til krydset Hillerødvej/Langkæret.
Trafikken på Gladgårdsvænge vil blive væsentlig forøget, men det vurderes ikke at være forbundet med væsentlige gener.
Området omkring Langkæret er et lukket område rent trafikalt og i området er der knap 225 husstande, hvoraf 50 er beliggende på Gladgårdsvænge. Endvidere ligger der på Langkæret en daginstitution med
ca. 60 børn. Trafiktællinger viser, at der i dag er ca. 1.000 biler i døgnet, der skal ind og ud på Langkæret i krydset til Hillerødvej. Ved etablering af Julemosegård samt gennemførelse af sidste etape på Gladgårdsvænge forventes trafikken at stige ca. 50 %.

www.moe.dk

Side 9 af 22

Trafikale forhold ved Julemosegård
i Lynge

I miljøvurderingen vurderes, at både trafiksikkerheden og –afviklingen fortsat vil være acceptable i
krydset Hillerødvej/Langkæret ved mertrafikken fra de nye boliger.
Julemosegård betjenes i dag ad Slangerupvej.
I forbindelse med udbygningen af Julemosegård etableres der stiforbindelser, der kobler boligområdet
på det eksisterende system.
Trafikken fra de 150 boligenheder på Julemosegård vurderes ikke at påvirke belastningen på det
overordnede vejnet (Slangerupvej og Hillerødvej) mærkbart.
Et nyt boligområde vil kræve, at der skal etableres en støjvold mod Slangerupvej. Den eksisterende
jordvold i områdets sydøstlige hjørne forhøjes til 4,5-5,2 m.
Støjkortlægning, 2009
Tilbage i 2009 er der foretaget en kortlægning af støjniveauet i Allerød
Kommune.
Kortlægningen omfatter:

trafikstøj fra det overordnede vejnet

banestøj

industristøj
Støjkortlægning er relevant i forbindelse med nybyggeri, hvor der stilles
krav til støjniveauet ved bygninger. I fht. Miljøredegørelsen tyder det
på, at det er nødvendigt at etablere en støjvold mod Slangerupvej for at
overholde støjkravene på Lden 58Db, se figur 9.
I Lynge kommer støjen primært fra vejtrafikstøj. Støjniveauet ved et nyt boligområde ved Julemosegård vil være påvirket i en sådan grad, at det stiller krav til en støjafskærmning mod Slangerupvej.
Den eksisterende jordvold i områdets sydøstlige hjørne forhøjes til 4,5-5,2 m.

Figur 9 Udsnit af støjudbredelse af trafikstøj, Lden i højden 1,5 m. over terræn. Kilde: Kommuneplan, 2013.

Side 10 af 22

www.moe.dk

Trafikale forhold ved Julemosegård
i Lynge

3

Fordele og ulemper ved at øge antallet af tilslutninger til Slangerupvej

Det nye boligområde ved Julemosegård skal vejforsynes. Det er som tidligere beskrevet planlagt, at al
trafikken til både fuldt udbygget Gladgårdsvænge og Julemosegård skal forsynes fra Hillerødvej via
Langkæret og Gladgårdsvænge.
Det er ønsket belyst fordele og ulemper ved at etablere udkørsel fra området direkte til Slangerupvej.
Som et tredje alternativ er det muligt at koble vejadgangen til det nye boligområde på som et fjerde
ben i det signalregulerede kryds Slangerupvej/Ganløsevej.
I det følgende beskrives en række umiddelbare fordele og ulemper ved endnu en vejtilslutning til
Slangerupvej i stedet for Hillerødvej og Langkæret som egentlig planlagt.
Følgende parameter vil blive behandlet:

Trafikudvikling for området med afsæt i den regionale trafikmodel for Hovedstadsområdet

Trafikafvikling

Trafiksikkerhed

Tryghed

Miljø
Efterfølgende er de samme parametre vurderet, hvis boligområdet i stedet kobles på krydset Slangerupvej/Ganløsevej som et fjerde ben i krydset sammenholdt med at lede trafikken via Hillerødvej og
Langkæret som egentlig planlagt.

Trafikafvikling for området med afsæt i den regionale trafikmodel for Hovedstadsområdet
Med udgangspunkt i den regionale trafikmodel for hovedstadsområdet, OTM 6.0 ses på trafikbelastningen for den nuværende basissituation (år 2015) samt trafikbelastningen for et fremtidigt basisscenarie for år 2025.
Udgangspunktet i trafikmodellen i 2015 afgiver en hverdagsdøgntrafik på omkring 6.800 biler på
Hillerødvej og 15.500 biler på Slangerupvej. Disse estimater for trafikmængderne stemmer fint
overens med de reelle trafikmængder målt i 2014.
Den forventede forskel for de to basisår forudser en stigning i trafikbelastningen for et gennemsnitligt hverdagsdøgn på 1.100-1.400 biler på Hillerødvej på strækningen mellem Kærhøjgårdsvej og
Slangerupvej og 0-600 biler for et gennemsnitligt hverdagsdøgn på Slangerupvej på strækningen
omkring Hillerødvej.
Generel set forventes en større stigning i trafikbelastningen på Hillerødvej end Slangerupvej. Trafikken forventes at stige med omkring 20 % i basissituationen, hvor der ikke er taget højde for det
nye boligområde. Til sammenligning forventes trafikken at stige med omkring 2 % på Slangerupvej.
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FORDELE OG ULEMPER VED NY VEJADGANG TIL SLANGERUPVEJ
Trafikafvikling

+

En stor del af trafikken fra det nye område ledes
uden om Lynge.
Den fremtidige generelle trafikstigning forventes
størst på Hillerødvej.

÷
Belastningen på Slangerupvej er høj og strækningen er svær fremkommelig i spidstimerne i
den nuværende situation.
Endnu et signalanlæg på Slangerupvej kan blive
nødvendigt, for at trafikanter fra Julemosegård
har mulighed for at komme ud på Slangerupvej
i spidstimen.
Et signalanlæg i stedet for en overkørsel vil forringe fremkommeligheden på Slangerupvej.
Ringe oversigt fra Julemosegård grundet behov
for støjafskærmning ind til nyt boligområde og
evt. placering af kryds i indersiden af en horisontalkurve. Det kan i sig selv også være incitament til at etablere et signalanlæg i krydset.
Risiko for gennemkørende trafik fra Hillerødvej
til Slangerupvej, hvis vejsystemet ikke afskæres
fra Langkæret.

Trafiksikkerhed

+

En stor del af trafikken fra Julemosegård ledes
uden om Hillerødvej, hvor trafiksammensætningen er af mere blandet karakter end på
Slangerupvej.

÷
Afviklingsudfordringerne på Slangerupvej kan
forårsage, at trafikanterne fra Julemosegård
tager flere chancer, hvilket øger risikoen for
tværkollisioner.
Der kan blive behov for kanalisering på Slangerupvej ved den nye overkørsel for at minimere
risikoen for bagendekollisioner på Slangerupvej.
Der må påregnes en udgift på ca. 1,3 mio. kr.
ekskl. arealerhvervelse og projektering og evt.
0,8 mio. kr. til nyt signalanlæg.

Tryghed

+

Lette trafikanter på Hillerødvej påvirkes ikke af
mertrafikken fra det nye boligområde.
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÷
Den planlagte supercykelsti langs Slangerupvej
vil møde endnu et konfliktpunkt på ruten.
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Miljø

+

Færre boliger vil blive belastet af trafikken fra
det nye boligområde.

÷
Støjafskærmning vil blive brudt af overkørsel til
området.
Det nye boligområde kobles ikke direkte på bymiljøet og dens servicefunktioner.

FORDELE OG ULEMPER VED ETABLERING AF ET FJERDE BEN I KRYDSET MED GANLØSEVEJ
Trafikafvikling

+

En stor del af trafikken fra det nye område ledes
uden om Lynge.
Den fremtidige generelle trafikstigning forventes
størst på Hillerødvej.

÷
Belastningen på Slangerupvej er høj og strækningen er svær fremkommelig i spidstimerne i
den nuværende situation.
Endnu et ben i signalanlægget ved Ganløsevej
kan belaste krydset yderligere. Den primære
trafikstrøm fra Ganløsevej både i morgen- og
eftermiddagsspidstimen er venstresvingende.
Det kan betyde, at sekundærvejene skal kanaliseres for at forbedre afviklingen. Desuden kræver det fjerde ben signaltekniske ændringer.
Risiko for gennemkørende trafik fra Hillerødvej
til Slangerupvej via boligområdet.

Trafiksikkerhed

+

En stor del af trafikken fra Julemosegård ledes
uden om Hillerødvej, hvor trafiksammensætningen er af mere blandet karakter end på
Slangerupvej.

÷
Uheldsrisikoen er større ved firbenet kryds end
for trebenet kryds. Risikoen for tværkollisioner
er større.
Der kan blive behov for at etablere venstresvings- og højresvingsbane på Slangerupvej ved
den nye vejtilslutning for at minimere risikoen
for bagendekollisioner på Slangerupvej.
Der må påregnes en udgift på ca. 1,5 mio. kr.
ekskl. arealerhvervelse og projektering og evt.
0,5 mio. kr. til nyt signalanlæg.

Tryghed

+

Lette trafikanter på Hillerødvej påvirkes ikke af
mertrafikken fra det nye boligområde.
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÷
Den planlagte supercykelsti langs Slangerupvej
vil møde endnu et konfliktpunkt på ruten.
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Miljø

+

÷

Færre boliger vil blive belastet af trafikken fra
det nye boligområde.

Støjafskærmning vil blive brudt af fjerde ben i
krydset ved Ganløsevej.
Det nye boligområde kobles ikke direkte på bymiljøet og dens servicefunktioner.

4

Geometriske forhold og trafikmængder

Slangerupvej er som beskrevet allerede godt belastet i spidstimerne i den nuværende situation. De
signaltekniske ændringer i krydset Slangerupvej/Hillerødvej har umiddelbart kun haft en lille effekt på
afviklingen af trafikken på Slangerupvej, hvorfor yderligere forbedringstiltag belyses.
Krydset Slangerupvej/Hillerødvej er et trebenet signalreguleret kryds. Der er på Hillerødvej en kombineret tilfartsbane. På Slangerupvej fra vest er der en ligeudbane og en venstresvingsbane. Fra øst er
der en ligeudbane samt en kombineret bus- og højresvingsbane.
Ca. 100 m øst for krydset er det signalregulerede trebenede kryds Slangerupvej/Ganløsevej beliggende. Omkring 1,3 km mod vest er det forskudte firebenede vigepligtsregulerede kryds beliggende.

Figur 10 Oversigt af krydsudformningen i krydset Slangerupvej/Hillerødvej. Kilde: www.google.dk/maps.

Der er den 10. juni 2015 gennemført en krydstælling i perioderne kl. 7.00-10.00 og 15.00-18.00. På
den baggrund er spidstimerne fastsat til følgende:



Morgenspidstime:
Eftermiddagsspidstime:
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Trafikflowet i krydset i henholdsvis morgenspidstimen (kl. 7.15-8.15) og eftermiddagsspidstimen (kl.
16.00-17.00) fremgår af figur 11 og figur 12.
Biler (lastbiler/busser)
Cykler
Fodgængere

000 (00)
00
0

Hillerødvej

10

0

392 (16)

1

4
269 (18)

0

5

43 (11)

391 (35)

343 (46)

3
199 (12)

8

391 (35)

590 (47)

5

Slangerupvej V

3

10
349 (5)

0

Slangerupvej Ø

1
70 (6)

0

0

953 (42)
2

1232 (41)
883 (36)

11

1

Figur 11 Trafikflowet i krydset fordelt på biler, tung trafik, cyklister og fodgængere i morgenspidstimen kl. 7.158.15. Kilde: Trafikregistrering – krydstælling med video, VIA Trafik.

Biler (lastbiler/busser)
Cykler
Fodgængere

000 (00)
00
0

Hillerødvej

17

7

343 (10)

3

7
386 (13)

2

7

127 (2)

15
860 (16)

987 (18)

309 (8)

22
1169 (24)

17

Slangerupvej V

6

15
216 (8)

0

Slangerupvej Ø

0
77 (5)

6
484 (12)
7

0
623 (15)

407 (7)

22

7

Figur 12 Trafikflowet i krydset fordelt på biler, tung trafik, cyklister og fodgængere i morgenspidstimen kl. 16.0017.00. Kilde: Trafikregistrering – krydstælling med video, VIA Trafik.
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Som det fremgår af ovenstående trafikflowsdiagrammer, så er trafikken primært rettet mod øst i morgenspidstimen, mens den om eftermiddagen i højere grad er rettet mod vest.
Langt hovedparten (ca. 90 %) af trafikken fra Hillerødvej foretager et venstresving om morgenen. Om
eftermiddagen udgør denne svingbevægelse ca. 2/3 af den samlede trafik fra Hillerødvej.
Krydsene ved Hillerødvej og Ganløsevej er samordnet, så de koordinere rød/grøntiderne.
Der er et minimum af lette trafikanter i krydset.
Knudepunkterne er generel set flaskehalsene på en strækning, hvorfor der bør sikres en acceptabel
afvikling af trafikken i krydsene i spidstimerne.

5

Kapacitetsberegninger

Ny information fra Allerød Kommune har vist, at udbygning af sidste etape af Glasgårdsvænget, boligområdet ved Julemosegård, boligområde ved Julemosevænget og ”Peugeot-grunden” kan medføre
etablering af maksimalt 206 nye boliger. Disse 206 boliger generer forventeligt hver 4,5 bilture pr.
døgn (jf. turraten for parcelhuse i forstadsområde fra Miljøministeriets turrater). Det betyder, at der
vil tilføres omkring 927 nye ture til/fra området, hvilket vil øge trafikbelastningen på Langkæret fra
1.000 til ca. 2.000 køretøjer pr. dag. Under antagelse af at spidstimen udgør cirka 10 % af døgntrafikken, betyder det, at infrastrukturen belastes af omkring 92 flere biler i spidstimen.
For at belyse hvorvidt den udformning af krydset, som illustreret på figur 8 kan håndtere den ekstra
trafik, er der udført simple kapacitetsberegninger i Dankap 1. I denne forbindelse er det antaget, at
ind- og udkørende trafik til boligområdet benytter Hillerødvej og Langkæret som adgangsveje.
Kapacitetsberegningerne er udført i krydset mellem Hillerødvej og Langkæret samt krydset mellem
Hillerødvej og Slangerupvej.
5.1

Kryds 1: Langkæret / Hillerødvej

Krydset mellem Langkæret og Hillerødvej er et prioriteret T-kryds, hvor trafikken fra Langkæret har
ubetinget vigepligt. Udgangspunktet for kapacitetsberegningen er de eksisterende trafikmængder jf.
trafiktal fra et notat fra Via Trafik i 2015.

1

DanKap er et pc-program, der er udviklet af Vejdirektoratet til beregning af kapacitet, belast-ningsgrad, hastighed, forsinkelse og kødannelse.
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Figur 13 Antagede trafikmængder for morgenspidstimen i kryds 1 (Via Trafik)

Figur 14 Antagede trafikmængder for eftermiddagsspidstimen i kryds 1 (Via Trafik)

Med udgangspunkt i ovenstående trafikmængder i hhv. morgen- og eftermiddagsspidstimen, er der
kun meget små forsinkelser i krydset (3-7 sekunder) jf. figur 15 og figur 16.

Figur 15 Belastningsgrad, forsinkelse og 95% fraktil af kølængde i morgenspidstimen i kryds 1 (2015-tal)
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Figur 16 Belastningsgrad, forsinkelse og 95% fraktil af kølængde i eftermiddagsspidstimen i kryds 1 (2015-tal)

Til de eksisterende trafiktal tilføjes ny trafik fra de 206 nye boliger ved Langkæret.
I morgenspidstimen antages det, at den ekstra trafik til/fra boligområdet hovedsageligt vil være udkørende (pendlertrafik mod arbejdspladser). Derfor fordeles de 92 ekstra bilture ved 69 (75 %) udkørende ture fra Langkæret og 23 (25 %) indkørende ture til Langkæret.
I eftermiddagsspidstimen vil den ekstra trafik til/fra boligområdet hovedsageligt være indkørende
(pendlertrafik til bolig). Her fordeles de 92 ekstra bilture ved 23 (25 %) udkørende ture fra Langkæret
og 69 (75 %) indkørende ture til Langkæret.
Det er desuden antaget, at svingbevægelserne for de ekstra ture følger de eksisterende svingbevægelser i krydset.
Figur 17 og figur 18 herunder viser belastningsgrad, gennemsnitlig forsinkelse og 95 % fraktil af
kølængde på de forskellige ben i krydset. Det kan bemærkes, at belastningsgraden og forsinkelsen fra
Langkæret stiger. Dog er niveauet stadig meget lavt (3-8 sekunders forsinkelse) og det vurderes derfor, at trafikken stadig kan afvikles uden problemer i dette kryds.

Figur 17 Belastningsgrad, forsinkelse og 95% fraktil af kølængde i morgenspidstimen i kryds 1 inkl. trafik fra de
206 nye boliger

Figur 18 Belastningsgrad, forsinkelse og 95% fraktil af kølængde i eftermiddagsspidstimen i kryds 1 inkl. trafik fra
de 206 nye boliger

5.2

Kryds 2: Hillerødvej / Slangerupvej

Ved krydset mellem Hillerødvej og Slangerupvej er der allerede i dag problemer med afviklingen af
trafik i morgen- og eftermiddagsspidstimerne. Til kapacitetsberegninger er der ligeledes taget udgangspunkt i en trafiktælling fra 2015. Krydset er desuden signalreguleret, hvorfor signalgruppe-
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planen for krydset desuden er anvendt som input i kapacitetsvurderingen. Dankap kan dog ikke håndtere trafikstyrede signaler. Derfor er alle grøntider forlænget til deres maksimale niveau som også forventes at være tilfældet i hovedparten af spidstimen.
Figur 19 og figur 20 viser meget høje belastningsgrader og tilhørende gennemsnitsforsinkelser fra Hillerødvej i krydset og med belastningsgrader over 1 er krydset belastet ud over sin kapacitetsgrænse.
Hertil er ligeudbanen fra Slangerupvej fra vest om morgenen og ligeudbanen fra Slangerupvej fra øst
om eftermiddagen også særligt belastede.

Figur 19 Belastningsgrad, forsinkelse og 95% fraktil af kølængde i morgenspidstimen i kryds 2 (2015-tal)

Figur 20 Belastningsgrad, forsinkelse og 95% fraktil af kølængde i eftermiddagsspidstimen i kryds 2 (2015-tal)

For at beregne effekten af de 206 nye boliger tillægges der ekstra trafik i hhv. morgen- og eftermiddagsspidstimen. Fra beregningen i kryds 1 vides, at der tilføres 13 ekstra biler fra Langkæret som
svinger til venstre mod Slangerupvej, mens der kommer 7 ekstra biler fra Slangerupvej op mod Langkæret. Om eftermiddagen kommer der 6 ekstra biler fra Langkæret mens der er 20 ekstra biler fra
Slangerupvej mod Langkæret.
Den ekstra trafik er minimal i forhold til de eksisterende mængder, hvilket også betyder, at belastningsgraden ikke forværres betydeligt i morgen- og eftermiddagsspidstimen, når der tillægges den
nye trafik. Figur 21 og figur 22 viser resultaterne fra kapacitetsberegningen på de forskellige ben i
kryds 2. I både morgen- og eftermiddagsspidstimen opstår der lange kølængder på Hillerødvej, der
stuver tilbage til krydset ved Langkæret (kryds 1). Dette betyder, at trafikafviklingen også i kryds 1
bliver berørt i højere grad.
De eksisterende problemer i krydset mellem Slangerupvej og Hillerødvej bør derfor løses før eller i
forbindelse med etableringen af det nye boligområde. I denne kontekst har MOE | Tetraplan udarbejdet en trafiksimulering af kryds på Slangerupvej – heriblandt også krydset ved Hillerødvej. I det tilhørende notat fra november 2016, fremgår en række løsningsforslag. Hertil er løsningsforslagenes virkning vurderet ved reduktion i den gennemsnitlige forsinkelse og køens længde. Det fremgår af dette
notat, at signalgruppeplanen for krydset kan optimeres og at en højresvingsbane fra Hillerødvej ved
krydset med Slangerupvej med fordel kan etableres. Trafiksimuleringen viste, at den gennemsnitlige
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forsinkelse pr. køretøj fra Hillerødvej kunne reduceres ned til 57 sekunder ved at gennemføre de to
ovennævnte tiltag. I notatet vedrørende denne trafiksimulering er den ekstra trafik fra boligområdet
ikke tillagt, men det vurderes dog, at de små trafikmængder kun har minimal indvirkning.

Figur 21 Belastningsgrad, forsinkelse og 95% fraktil af kølængde i morgenspidstimen i kryds 2 inkl. trafik fra de
206 nye boliger

Figur 22 Belastningsgrad, forsinkelse og 95% fraktil af kølængde i eftermiddagsspidstimen i kryds 2 inkl. trafik fra
de 206 nye boliger

6

Forslag til forbedringstiltag på Slangerupvej

Afviklingen i krydset Slangerupvej/Hillerødvej bør forbedres set i lyset af den nuværende trafikafvikling i krydset med de allerede foretagne signaltekniske justeringer. Hvilke tiltag, der vil forbedre afviklingen kræver en mere dybdegående analyse af trafikstrømme i krydset både nu og i fremtiden. I forbindelse med analysen kan det overvejes at lave en simulering af trafikafviklingen.
Forbedringstiltag i krydset kunne være:

Yderligere signaltekniske ændringer som fx:
o samordning med krydset ved Julemosegård, hvis den skal signalreguleres i fremtiden
o yderligere optimering af trafikstyringen i krydset

Kanalisering af Hillerødvej, der sikrer en hurtig afvikling af de højresvingende herfra. Det vil
forbedre både serviceniveauet og reducere kølængden yderligere. Evt. overskydende grøntid
kan tildeles trafikken på Slangerupvej og derved også få en effekt for denne trafik

Forlængelse af svingbaner på Slangerupvej, hvis den svingende trafik stuver op og hæmmer
afviklingen for de ligeudkørende

Etablering af to ligeudspor på Slangerupvej ved Hillerødvej og Ganløsevej kan forbedre kapaciteten. Etableres der adgang til Julemosegård fra Slangerupvej kan det dog kun anbefales med
to ligeudspor, hvis krydset ved Julemosegård signalreguleres. Dette begrundes med trafiksikkerhed i krydset

Detektering der sikrer afvikling af trafikken fra Slangerupvej Vest, hvis der ikke er venstresvingende fra Hillerødvej
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Tiltagene i krydset ved Hillerødvej skal ses ind i en større sammenhæng med de omkringliggende
kryds. Det betyder, at krydset ved Ganløsevej også bør indgå i analysen omkring en forbedring af trafikafviklingen på Slangerupvej i fremtiden, da de to tætliggende kryds influere på hinandens trafikafvikling.
Etableres der adgang til Julemosegård via Slangerupvej må dette kryds indgå i den samlede analyse
for forbedring af afviklingen på Slangerupvej. Og kobles vejadgangen på krydset ved Ganløsevej skal
dette også medtages i en samlet analyse.
Uanset de forbedringstiltag, der etableres langs Slangerupvej, skal det sikres, at Hillerødvej gennem
Lynge ikke fremstår som en alternativ rute til Hillerødmotorvejen for gennemkørende tung trafik. Dette gøres bl.a. ved det igangværende anlæg af cykelsti og indsnævring af kørebanerne.

7

Konklusion

Det anbefales, at det nye boligområde i Lynge kobles til Hillerødvej. Trafikken på Hillerødvej er mindre
end på Slangerupvej, som primært er beliggende omgivet af det åbne land og derfor mere har karakter af en gennemfartsvej. Desuden vil en tilslutning til Slangerupvej medføre forringe fremkommelighed på Slangerupvej og evt. Ganløsevej, da der etableres et nyt kryds på Slangerupvej – alternativt
tilslutning af et ekstra ben i krydset. Uheldsrisikoen vil i øvrigt stige ved etablering af et nyt kryds eller
ændring fra 3-benet til 4-benet kryds, som har en højere uheldsrisiko.
Ved at tilslutte det nye boligområde til Hillerødvej, opnås en bedre opkobling til byen og dennes servicefunktioner.
Ved at øge antallet af boliger forventes ingen mærkbar ændring af trafikafviklingen i forhold til eksisterende situation og den foreslåede ombygning af krydset Hillerødvej/Langkæret. En gennemført trafiksimulering i Vissim viste dog, at der opstår problemer i morgen- og eftermiddagsspidstimen ved
krydset mellem Hillerødvej og Slangerupvej. Trafikken på Hillerødvej vil stuve tilbage til krydset med
Langkæret og vil påvirke trafikafviklingen i dette kryds, hvis der ikke gennemføre tiltag til forbedring
af kapaciteten i krydset Hillerødvej/Slangerupvej. Den tilhørende analyse viste, at et højresvingsspor
på Hillerødvej op til krydset samt en optimering af signalgruppeplanen kan afhjælpe disse problemer.
De specifikke effekter af signaloptimeringen og højresvingsbanen beskrives nærmere i det tilhørende
notat.
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Notat om vej- og stiforhold ifm. lokalplan 3-390
for rækkehuse ved Julemosegård
Planmæssige forhold
Vej og stisystem for området er fastlagt i den oprindelige lokalplan for
området nr. 308 for Gladgårdsvænge. Af lokalplanen fremgår det at
fordelingsvejen Gladgårdsvænge og dennes forlængelse frem til
Julemosegård, skal udlægges med en 5 meters kørebane og at
boligområder forbindes med 2 meter brede grusstier til Langkæret.

Åbningstider
Mandag-Tirsdag 10-14
Onsdag lukket
Torsdag 10-18
Fredag lukket

Dato:12. januar 2017

Sagsnr. 14/8001
Sagsbehandler:
Maria von Holstein-Rathlou
Direkte telefon:
48126338

Vejsystemet
Gladgårdsvænge er udlagt som privat fællesvej og fremstår med 5
meters bredde som en smal vej, der ikke indbyder til hurtig kørsel.
Bredde giver ikke problemer i forhold til vejens kapacitet ved betjening
af boligområderne, men kan ved en lovlig hastighed 50 km/t muligvis
opleves som utryg. Derfor kan det overvejes om det skal anbefales at
der etableres 3 til 4 bump på Julemosevænge med henblik på at kunne
opsætte 40 km/t tavler som anbefalet hastighed.
Veje af denne størrelse er ofte offentlige og det kan overvejes om
kommunen evt. skal tilbyde at overtage vejen som offentlig mod at
vejen fartdæmpes. Der er ikke i dag afsat budget til drift og vedligehold
af vejen i de kommunale budgetter.

Stisystem til Julemosegård
Stisystemet i Lynge er relativ veludbygget. Der er derfor i
planlægningen af område ved Julemosegård indarbejdet en kobling
mellem det nye boligområde og det eksisterende stisystem i
nærområdet. Der er i projektet for Julemosevænge udlagt areal til en
videreførelse af det eksisterende stisystem i Gladgårdsvænge, frem mod
skel til Julemosegård. Stisystemet forbinder boligområdet med den
nærmeste børneinstitution, Lynge bytorv og med det anbefalede
skolevejenet til Lynge skole.
En ny sti mellem Gladgårdsvænge/Julemosevænge/
Julemosegård vil munde ud i den nordlige vejføring på Julemosegård.
Trafikintensiteten på denne strækning af vejsystemet i Julemosegård vil
være lav, og videreførelse af stien fra Gladgårdsvænge/Julemosevænge
ud på vejen, vil ikke medføre nogen risiko for bløde trafikanter.
Stien gennem den nye etape af Gladgårdsvænge vil også forbedre
mulighederne for adgang til det rekreative område i Lynge Grusgrav,
men det vil supplere de i forvejen gode adgangsmuligheder til dette
område.
Lokalplan 3-390 for rækkehuse ved Julemosegård stiller krav om at
veje, stier og parkering skal anlægges i henhold til lokalplanens
bestemmelser, inden ny bebyggelse kan tages i brug.
Ifm. udbygningen af Julemosevænge er der indgået aftale om at der
skal etableres sti nord for Julemosevænge. Stiudlæg placeres og udføres
efter aftale med Allerød kommune, og udgiften afholdes af udvikler.
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Allerød Kommune

FORORD
Hvad er en lokalplan?
Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte at udarbejde
en lokalplan for at sikre en bestemt udvikling. Byrådet har
desuden pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder,
herunder nedrivning af bebyggelse.
En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et
bestemt område. Det kan være et større område eller en
enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme:
-

hvad området og bygningerne skal bruges til,
hvor og hvordan, der skal bygges nyt,
hvilke bygninger, der skal bevares,
hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold, og der er ikke
handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for,
at eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer
heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og
ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.
Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag.
Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold
til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en
miljøvurderingsscreening af planen.
Hvordan er fremgangsmåden?
Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges
det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder
lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft, se næste side.
I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser,
som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget.
Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen.
Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 13 i lokalplanbestemmelserne.
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Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i
området, som er vist på nedenstående kort.

3-390

Lokalplanafgrænsning
Høringsområde

Høringsområde

Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en
måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.
Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud
mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den
eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte
som hidtil.
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Lokalplanens offentlige fremlæggelse
Lokalplanforslaget har været fremlagt i 8 uger fra torsdag den
7. maj 2015 til torsdag den 9. juli 2015. Høringsperioden blev
forlænget med en uge pga. feriesæsonen.
Efter den offentlige høring har byrådet på grundlag af de indkomne indsigelser besluttet at justere lokalplanens kortbilag,
og ændre på enkelte bestemmelser i lokalplanen. Ændringerne
som er indarbejdet i dette reviderede forslag til Lokalplan
3-390 betragtes som mindre væsentlige, og derfor begrænses
den fornyede høringsperiode til 2 uger.
I lokalplanens bestemmelsesdel er følgende ændret:
Byrådet har imødekommet de indkomne indsigelser fra offentlighedsfasen om at bevare Julemosegård. Som følge heraf indeholder lokalplanen en justeret bebyggelsesplan, hvor
Julemosegård er bevaret. Som følge heraf er sket en justering
af byggefelter og delområder, med tilhørende konsekvensrettelser i lokalplanens bestemmelser. Herunder er udlagt et nyt
delområde, delområde C, hvortil der er knyttet bevarings- og
anvendelsesbestemmelser for Julemosegård.
Lokalplanen indeholder endvidere en præcisering af etagearealfordelingen inden for de enkelte delområder.
Lokalplanens redegørelsesdel er tilpasset mindre ændringer i
bestemmelsesdelen.
Lokalplanen kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, www.
alleroed.dk og kort.plansystem.dk.
Lokalplanen kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:
• Rådhuset i Borgerportalen,
• Allerød Bibliotek og Lynge Bibliotek.
Lokalplan kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100.
Spørgsmål om lokalplanens indhold rettes til Forvaltningen
Plan og Byg på tlf. 48100100.
Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
kommunen@alleroed.dk
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BESTEMMELSER
I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587
af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i §
2 nævnte område.
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanen har til formål at sikre:
•

at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav beboligbyggelse (række-, kæde- eller dobbelthuse),

•

at ny bebyggelse overvejende opføres i 2 etager, med mulighed for et mindre antal boliger i 3 etager,

•

at ny bebyggelse fremstår ensartet og harmonisk efter fastlagte bestemmelser - med et tidssvarende arkitektonisk udtryk,

•

at der skabes sikker afvikling af trafikken og tilstrækkelige parkeringsmuligheder,

•

at bebyggelsen indrettes med fælles grønne friarealer,

•

at området overføres fra landzone til byzone.

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS
2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
matr.nr. 15k, 15i og dele af matr.nr. 15a Uggeløse by, Uggeløse,
samt alle matrikler, der efter den 10. marts 2015 udstykkes
fra de nævnte ejendomme.
2.2
Lokalplanen opdeles
• Delområde A:
• Delområde B1:
• Delområde B2:
• Delområde B3:
• Delområde B4:

i 7 delområder, som vist på kortbilag 1:
ca. 8.300 m2
ca. 1.300 m2
ca. 9.350 m2
ca. 8.800 m2
ca. 15.000 m2
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•
•

Delområde C:
Delområde D:

ca. 5.700 m2
ca. 4.550 m2

2.3
Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og overføres ved
lokalplanens endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse
til byzone.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE
3.1
Lokalplanens delområde A må kun anvendes som alment
grønt område til brug for rekreative formål samt tekniske anlæg som regnvandsbassin o.lign.
3.2
Loklaplanens delområder B1 - B4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række-, kædeeller dobbelthuse).
3.3
Lokalplanens delområde C må anvendes til helårsboligformål
samt fælleshus for den nye bebyggelse inden for lokalplanens
område. Julemosegårds udlænger kan herudover anvendes til
liberalt erhverv.
3.4
Lokalplanens delområde D må kun anvendes til støjafskærmende foranstaltninger.
3.5
På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som
almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning
af:
•
•

At der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom.
At ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke
forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og at
områdets karakter af boligområde ikke brydes.
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•
•

At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.
At virksomheden ikke medfører behov for ekstra
parkeringspladser.

§ 4 UDSTYKNING
4.1
Julemosegård, delområde C, udstykkes med en grund på ca.
5700 m2.
4.2
Grunde i delområderne B1 - B4 skal minimum have en størrelse på 150 m2.
4.3
Udstykningen af de enkelte ejendomme skal være i overensstemmelse med principperne i den retningsgivende udsykningsplan vist på kortbilag 3.

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD
5.1
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Gladgårdsvænge,
som vist på kortbilag 3.

Note til § 5.1 og 5.3
Den endelige udformning

5.2
Veje, parkeringsarealer og vendepladser skal anlægges med
tæt belægning og indrettes med fald mod afløb, hvorfra der
kan ske en kontrolleret afledning.

af veje, stier og parkering fastlægges i projekteringsfasen, herunder
tilpasning af vejadgangen
til Gladgårdsvænge.

5.3
Der udlægges areal til veje, parkering, vendeplads og stier
med en beliggenhed i princippet som vist på kortbilag 3.
Boligvej A-A udlægges i en bredde på 8 m og anlægges med
en kørebanebredde på min. 5,5 m bredde.
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min. 5,5 meter
min. 5,5 meter
min. 5,5 meter
min. 8 meter
min. 8 meter
5.4
min. 8 meter
Hovedstierne a-a, b-b og c-c udlægges i en bredde af 3 m og
befæstes i en bredde på 2 m. Stierne anlægges i stenmel eller
anden kørefast belægning.

Principsnit for boligvej

Mindre stier i området kan anlægges som græsstier i en bredde af min. 1,5 m.
5.5
Indenfor lokalplanområdet skal der anlægges parkering
svarende til 1,5 p-plads pr. bolig, samt 1 p-plads pr 50 m2
erhverv. Heraf skal 1 p-plads pr. bolig etableres som privat
parkering på egen grund. Den resterende parkering etableres
som fælles parkering.
Derudover skal der anlægges gæstepladser til handicappede
der følger anbefalingerne i ”Tilgængelighed for alle”, DSHåndbog 3028:2001 eller efterfølgende reviderede udgave.
5.6
Parkering til boliger og erhverv indenfor delområde C skal
etableres inden for delområdets afgrænsning.
5.7
Veje, stier, parkerings- og vendepladser mv. skal etableres
i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes
trafikarealer.
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5.8
Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i ”Tilgængelighed for alle”, DS-Håndbog
3028:2001 eller efterfølgende reviderede udgave.

§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

Note til § 6
Regn- og spildevand skal

6.1
Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres
luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

afledes i henhold til den

som

til enhver tid gældende
spildevandsplan.

6.2
Eksisterende ledningsanlæg (kloak- el-, telefon- og antennekabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges
efter ledningsejernes anvisninger.
6.3
Udendørsbelysning på parkeringsarealer, pladser og stier skal
udføres som parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde
på 4 m.
Udendørsbelysning på bygninger, i haver, stier, veje, adgangsog parkeringsarealer skal udføres med afskærmet armatur,
således at det ikke vil være til gene for beboere.
6.4
Overskydende regnvand fra tage og befæstede arealer skal,
såfremt nedsivning ikke er muligt, ledes til regnvandsbassin,
hvor det forsinkes.

Note til § 6.4
Vand fra eks. terrasser
og stier kan nedsives.
Vand fra veje,
vendepladser og

Ved etablering af faskiner skal det sikres at de placeres, så en
erosion af skrænten mod Lynge grusgrav undgås.

parkeringsarealer må
ikke nedsives jf. § 5.2.

6.5
Individuelle antenner og paraboler må ikke være hævet mere
end 1,5 m over terræn til overkant af parabolantennen.
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§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Bebyggelsen i B1, B2, B3 og B4

Note:
Etagearealet i de udlagte

7.1
Ny bebyggelse skal placeres inden for de angivne byggefelter
i delområde B1-B4, som angivet på kortbilag 3 med nedenstående fordeling:
Etageareal i delområde B1: max. 750 m2
Etageareal i delområde B2: max. 3485 m2
Etageareal i delområde B3: max. 3975 m2
Etageareal i delområde B4: max. 6000 m2

byggefelter og den

7.2
Boligbebyggelse skal placeres i en afstand på minimum 5 m
fra vejskel.

Note til § 7.1

eksisterende bebyggelse
på Julemosegård udgør
tilsammen ca. 15.900
m2. Det betyder at
bebyggelsesprocenten i
området som helhed ikke
overstiger 30 %.

Der må ikke bygges
ovenpå det rørlagte
vandløb

7.3
Hver bolig må højst gives et etageareal på 180 m2.
7.4
Facader mod vej skal gives en længde på mellem 6,0-9,2 m.
Bebyggelse skal opføres med en husdybde på ca. 9,6 m.
7.5
Bebyggelse indenfor delområde B1-B4 skal opføres med samme tagform.
7.6
Tage på beboelsesbygninger skal udføres som flade tage med
en taghældning mellem 1-11 grader.
7.7
Bebyggelse må opføres og sammenbygges i skel mod nabo.
7.8
Udhuse og lign. sekundære bygninger skal sammenbygges
med boligen, og placeres indenfor byggefeltet.

Lokalplan 3-390, Byområde ved Julemosegård, Lynge

11

Allerød Kommune

7.9
Carporte og garager kan placeres udenfor byggefeltet og skal
placeres i en afstand på 0,5 m fra vejskel, i princippet som
angivet på kortbilag 4.
Der må til hver bolig opføres én carport eller garage.
7.10
Bebyggelsen skal brydes med flere adgangsforbindelser
eller kig mellem boligvejen, det fælles friareal og Lynge grusgrav, som i princippet vist på kortbilag 3.

Note til § 7.10:
Der skal mod nord og
øst, sikres flere kig
mellem bebyggelsen fra
det fælles friareal ud

7.11
Beboelse skal placeres så der skabes en variation i facadelinjen langs vejskel.

mod Lynge grusgrav.

7.12
Der kan etableres altan på facader mod have.
7.13 Delområde B1 + B2
•

Beboelsesbygninger må højst opføres i 2 etager.

•

Intet punkt af en beboelsesbygnings ydervæg eller tagflade må
gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan)
målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

7.14 Delområde B3
•

Beboelsesbygninger skal opføres i mindst 2, og højst 3 etager.

•

Halvdelen af boligerne kan opføres i 3 etager.

Note til B3 og B4:
Det skal sikres at

•

Etagehøjden på boligerne skal variere igennem delområdet.

•

Intet punkt af en beboelsesbygnings ydervæg eller tagflade må
gives en højde, der overstiger 11 m over terræn (niveauplan)
målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

boligerne i 3 etager
ikke samles i én gruppe

Lokalplan 3-390, Byområde ved Julemosegård, Lynge

i delområdet, men
fordeles i flere mindre
grupper i delområdet.

12

Allerød Kommune

7.15 Delområde B4
•

Beboelsesbygninger skal opføres i mindst 2, og højst 3 etager.

•

En fjerdedel af boligerne kan opføres i 3 etager.

•

Etagehøjden på boligerne skal variere igennem delområdet.

•

Intet punkt af en beboelsesbygnings ydervæg eller tagflade må
gives en højde, der overstiger 11 m over terræn (niveauplan)
målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

7.16 Delområde C
Julemosegårds eksisterende stuehus og 3 sammenbyggede
længer skal bevares. Etagearealet må ikke udvides og kan
maksimalt udgøre 1700 m2.
Dog må der til hver bolig på Julemosegård opføres ét udhus/
skur.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
Delområde B1, B2, B3 og B4
8.1
Bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver. Facader og tage samt døre og vinduer skal etableres og fastholdes med en ensartet karakter.
8.2
Facader skal fremtræde i skifer og træ. Til mindre facadepartier, der maksimalt udgør en tredjedel af facaden, kan anvendes andre materialer som plader af metal eller pudset facader.

Note til § 8.2
Der må ikke etableres
facadepartier i metal
der påvirker jord og

8.3
Reflekterende og blanke tag- og facadematerialer må ikke
anvendes.
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Tage kan begrønnes med mos eller stenurt, der forsinker og
begrænser afledningen af regnvand.
8.4
Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv må have en
maksimal størrelse på 30 x 30 cm og skal fastgøres direkte på
facaden. Skiltene kan være belyste, men må ikke være lysende.
8.5
Udehuse, carporte, garager og andre sekundære bygninger,
skal fremstå med samme materialevalg som de primære
bygninger eller udføres i træ, metal eller plademateriale.
8.6
Solenergianlæg skal have et fælles arkitektonisk helhedsudtryk.
Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener for naboer,
genboer eller forbipasserende. Ved etablering af solenergianlæg skal dette udføres efter en samlet plan for hele området.
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Delområde C
8.7
Julemosegårds stuehus og de 3 sammenbyggede længer skal
bevares. Herunder bygningernes eksisterende tagform, porte,
ornamentik, skorstene og udvendige trapper.
8.8
Vindues/dørhuller i stuehuset skal bevares. Nye døre og vinduer i udlængerne skal tilpasses bygningens facaderytme og
have et ensartet udtryk på alle facader.
8.9
Facader på stuehuset på Julemosegård skal fremstå med
blank mur i røde teglsten. Udlængerne skal fremstå som pudsede eller kalkede hvide facader.
8.10
Tage på Julemosegårds udlænger og stuehus skal fremstå
som røde tegltage.
8.11
Der må ikke isættes kviste, tagvinduer, rytterlys eller solenergianlæg på bebyggelsen. Dog kan der opsættes tagvinduer i
de tagflader, der vender imod det indre gårdrum.
8.12
Henvisningsskilte til virksomheder skal være samlet i ét fælles skilt.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER
9.1
I forbindelse med byggemodningen af området kan der foretages de nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering
af bebyggelse, veje og kloakker.
Efter byggemodningen af området må der ikke foretages
terrænregulering nærmere naboskel end 1,0 m og på mere
end ± 0,5 m i forhold til terræn.
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9.2
Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må
ikke anvendes til oplag eller til placering af både, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende.

Note til § 9.3:
Der må i delområde
B4, i skel mod Lynge
grusgrav, opsættes

Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger
eller dertil indrettede tæt hegnede arealer.
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering,
opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med
gældende regulativer.

transparent trådhegn i
en højde på 1 m.

Note til § 9.5:
Hjemmehørende arter:
Store træer (15-45 m):

9.3
Hegn i skel mod nabo, sti og grønne områder skal etableres
som levende hegn. Hække skal anlægges i bøg og holdes i en
højde på 1,50 m - 2,10 m.

Ahorn, Ask, Avnbøg,
Bævreasp, Bøg,
Dun-birk, Elm
(storbladet, småbladet,
skærmblomstret),

Der må ikke etableres hække og hegn i forhaver.

Fuglekirsebær,
Hæg, Hvid-pil, Lind

Der må ikke etableres hæk eller hegn i delområde B4 i skel
mod Lynge grusgrav. Transparent trådhegn i op til 1 m højde
er dog undtaget.

(småbladet), Naur, Pære
(vild), Rødel, Skov-fyr,
Stilkeg, Spidsløn, Seljepil, Vinter-eg, Vorte-birk.

9.4
I delområde B1-B4 kan der til hver bolig etableres privat
terrasse på terræn samt altan. Opholdsarealet skal holdes
inden for byggefeltet, og fremstå som en integreret del af de
primære bebyggelser.

Mindre træer (op til 15 m):
Benved, Hassel, Hyld,
Hvidtjørn, Kristtjørn,
Kræge, Mirabel, Røn
(alm.), Skov-æble, Taks,

9.5
Der kan etableres fast hegn i skel mellem boligerne som afskærmning af private terrasser på terræn. Hegn må etableres
i terrassens længde, i en højde på maks. 1,8 m og skal fremstå som en integreret del af den primære bebyggelse. Hegn
skal etableres i træ. Hegn i område B1-B4 skal holdes inden
for byggefeltet.

Tørst, Vrietorn,
Buske:
Dunet gedeblad,
Hunderose, Kvalkved,
Mosebølle, Pebertræ,
Rød kornel, Slåen, Æblerose.

9.6 Delområde A
Der skal i delområdet anlægges legeplads.

Klatre- / slyngplanter:
Humle, Kaprifolie,
Vedbend
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9.7
Beplantning af området skal fremtræde med englignende karakter med græsklædte arealer med fritstående træer og buske af
hjemmehørende arter.
9.8
Ved anlæg af regnvandsbassin skal bassinet anlægges med
fast membran og skråningshældninger, der ikke overstiger
1:5, både over og under vandspejl.

Note til § 9.8:
Der skal ansøges
om dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens
§ 3 til benyttelse af søen

9.9 Delområde D
Langs Slangerupvej skal der etableres støjafskærmende foranstaltninger, så ny bebyggelse og udendørsarealer ikke påføres et støjniveau, der er højere end Miljøstyrelsens gældende
vejledning om støj fra vejtrafik.

som regnvandsbassin.

9.10
Støjafskærmning skal anlægges som støjvold, evt. suppleret
med støjskærm som antydet på kortbilag 4. Støjafskærmningen
skal sammenbygges med den eksisterende støjvold og støjafskærmning langs Slangerupvej.
9.11
Støjafskærmning skal begrønnes, og tilplantes med buske og
træer.
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY
BEBYGGELSE
10.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt veje,
stier og parkering som anført efter bestemmelserne i lokalplanens § 5.1 - 5.5.
10.2
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg, og der er sikret afledning af regnvand.
10.3
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt fælles
opholdsarealer, jf. § 9.6 - 9.8.
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10.4
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er påvist at
Miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj
overholdes, jf. § 9.9.
10.5
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før overkørsler til
Slangerupvej er nedlagt.

§ 11 GRUNDEJERFORENING
11.1
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige beboere og ejere af ejendomme inden for lokalplanens område.
11.2
Grundejerforeningen skal stiftes af grundejerne, når Allerød
Byråd kræver det.
11.3
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Allerød Kommune.
11.4
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af
veje, stier, parkerings- og fællesareal, herunder belysning, sø/
regnvandsbassin, beplantning samt mindre fælles bygninger,
som er opført på arealet.
11. 5
Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter
lovgivningen henlægges til foreningen.
11.6
Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos
medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de
økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.
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11.7
Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier, og fællesarealer.

§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN
12.1
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af
lokalplan 3-390 ophæves den eksisterende lokalplan 332 for
natur- og fritidsområde i Lynge, for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
13.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort,
må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18
kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse
med planens bestemmelser.
Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig
selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.
13.2
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen
kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer
m.fl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af
uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).
13.3
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være
af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.
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13.4
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen,
gælder de almindelige bebyggelsesregulerende
bestemmelser i bygge- og planlovgivningen.

VEDTAGELSESPÅTEGNING
Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den 30.
april 2015.

Jørgen Johansen
borgmester		

Tommy Poulsen
kommunaldirektør
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REDEGØRELSE
Baggrund for og formål med lokalplanen
Økonomiudvalget igangsatte den 8. april 2014 udarbejdelsen
af lokalplanen for boligbebyggelse ved Julemosegård, på baggrund af en henvendelse fra Casa Futura, der ønskede at opføre omkring 100 rækkehuse.

Note:
Lokalplanafgrænsningen
er fastlagt efter kommuneplanramme LU.B.11 i
Kommuneplan 2013.

Med Regionplan 2005 blev Julemosegård udpeget til byudviklingsområde. Området blev indskrevet første gang i en kommuneplan i 2007. Området ved Julemosegård udlægges til boligområde med mulighed for at bygge op til 150 rækkehuse.
Området er omfattet af rammeområde LU.B.11 ”Nyt boligområde ved Julemosegård” i rammedelen i Kommuneplanen
2013. Beliggende i den vestlige del af Allerød Kommune.
Lokalplanens område overføres fra landzone til byzone ved
vedtagelsen af denne lokalplan.
Lokalplanens formål er at sikre, bebyggelsen opføres efter
principper, der fremgår af Kommuneplanen 2013 for udvidelse
af byområdet i Lynge. Bebyggelsens indretning og orientering skal tilpasses områdets landskabelige kvaliteter og muligheder for udsyn mod de tilgrænsende landskaber omkring
Lynge Grusgrav. Det skal tilstræbes at der skabe et sammenhængende bygningsudtryk i en nutidig arkitektur.

Sø ved grusgraven
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Lokalplanområdets beliggenhed
Området er beliggende i Lynge-Uggeløse – i den syd/sydøstlige del af Lynge by og umiddelbart nord for Slangerupvej.
Nordøst for området ligger natur- og friluftsområdet ved Lynge
Grusgrav som er et rekreativt grønt område. Lokalplanområdet
får vejadgang fra nordvest via Gladgårdsvænge, der også fungere som adgangsvej til naboområdet Gladgårdsvænge.

Lokalplanområdet beliggende på kanten af
Lynge by med udsigt til
grusgraven.
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Eksisterende forhold
Områdets anvendelse
Lokalplanens område omfatter i alt ca. 5,3 ha. Indenfor lokalplanområdet ligger Julemosegård, der er en landejendom fra
1926. Julemosegård er en udflyttergård fra Uggeløse landsby.
Gården har haft flere anvendelser gennem tiden, udover landbrug, har den været benyttet som maskinforsøgsstation og
opmagasinering af køretøjer. Gården fremstår i pæn stand og
benyttes i dag til beboelse og hestepension. En ombygning af
gården, for at kunne møde de nuværende energikrav, vil dog
medføre store omkostninger.

Søen er omfattet af § 3 i
Naturbeskyttelsesloven

Der har ved tidligere udgravninger i området op til lokalplanområdet, været flere arkæologiske fund fra både jernalderen
og stenalderen.

Der er hestepension på
grunden i dag

Julemosegård

Staldbygning
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Søen i området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Søen
modtager spildevand fra den eksisterende Julemosegård, ifm.
denne lokalplan vil dette ophøre og søen vil blive oprenset.
Omgivelser
Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Lynge-Uggeløse
By - i udkanten af byen. Indbyggertal i Lynge er i dag omkring
5.000.
Søen omfattet af § 3 i

Vest for området ligger Gladgårdsvænge - et tæt-lav boligområde bestående af 1-plans rækkehuse med have opført i
henholdsvis 1993, 2001 og 2008. Gladgårdsvænge forventes
at blive udbygget med endnu en etape i 2015.

Naturbeskyttelsesloven

Mod nord og øst ligger Lynge Grusgrav. Et rekreativt grønt
område med vådområder, særegne terrænformer med anlagte stier og et udvalg af friluftaktiviteter.
Syd for lokalplanområdet ligger et jordbrugsområde samt et
rensningsanlæg.
Lokalplanområdet hører til Lynge-Uggeløse skoledistrikt med
en afstand på ca. 1,7 km til Lynge Skole. Ca. 400 m. fra
lokalplanområdet ligger daginstitutioner.

Slangerupvej syd for
området

Nærmeste indkøbsmuligheder ligger ved Lynge Bytorv ca. 800
m fra lokalplanområdet, som er bydelens detailhandelscenter.
Allerød station ligger ca. 8 km fra lokalplanområdet.
Infrastruktur
Lokalplanområdets yderlige beliggenhed i forhold til byen gør
at tilgængeligheden er middel for både bilister, cyklister og
gående.
Lokalplansområdet ligger ud til Slangerupvej, der leder trafik ind mod Farum og Hillerødmotorvejen mod øst - og
Frederikssund mod vest. Slangerupvej er en overordnet trafikvej med en årsdøgnstrafik på ca. 13.000 køretøjer/døgn.
Langs Slangerupvej er der planlagt at etablere en supercykelsti der skal forbinde Farum og Frederikssund.
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Der er et internt net af stier i Gladgårdsvænge, der håndterer
gående og cyklister, hvilket lokalplanområdet kobler sig på.
Området ligger i umiddelbar forlængelse af det sti- og vejnet,
der er udpeget som anbefalede skoleveje i Lynge til Lynge
Skole.
Lokalplanområdet betjenes af bus 337 (Allerød st. - Hillerød
st.) og bus 310R (Farum st. - Frederikssund st.) med ca.
450 m til stoppested på Slangerupvej, samt bus 336 (Lynge,
Hillerødvej - Blovstrød Allé) med ca. 850 m til nærmeste stoppested på Lynge Stationsvej.

Lokalplanens indhold
Områdets anvendelse
Lokalplanen opdeler området i følgende 7 delområder.
Delområde A: Fælles alment grønt område
Delområde B1 - B4: Ny boligbebyggelse i form af rækkehuse
Delområde C: Julemosegård, boliger, fælleshus og liberealt erhverv
Delområde D: Område til støjskærmende foranstaltninger
Lokalplanen giver mulighed for, at området anvendes til
helårsboligformål, med tæt-lav boligbebyggelse i form af
rækkehuse. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at
den eksisterende Julemosegård bevares med mulighed for at
anvende gården til boliger, fælleshus for den nye bebyggelse
samt liberalt erhverv.
Centralt i området udlægger lokalplanen et indre grønt
rekreativt fælles område med mulighed for at etablere et
regnvandsbassin. Langs med Slangerupvej etableres en
støjvold.
Den nye bebyggelses udformning, placering og
udseende
Lokalplanen muliggør ny bebyggelse på et plateau ud imod
grusgraven, så bebyggelsen danner en tydelig bykant. Der er
indlagt kig fra det indre grønne område ud mod Lynge grusgrav mellem bebyggelsen.
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Lokalplanen fastsætter byggefelter, indenfor hvilke bebyggelsen skal placeres. Herudover fastsætter lokalplanen et maksimalt antal etagemeter, som kan opføres inden for det enkelte
delområde. Hermed siker lokalplanen, at bebyggelsen tilsammen ikke overstiger 30%. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bevaring af Julemosegård, herunder at gårdens nuværende etagemeter fastholdes.
Ny bebyggelse i området skal opføres primært i 2 etager, med
mulighed for, i delområde B3 og B4, at opføre en andel af
boligerne i 3 etager, med en maksimal højde på 11 meter.
Der lægges vægt på at højdeforskellen bruges til at give en
variation i bebyggelsens udtryk. Boligerne i 3-etager skal
derfor fordeles indenfor delområdet. Ydermere arbejdes der
med spring i bebyggelsen facadelinje mod vej, for ligeledes at
give området variation.
Bebyggelsen skal fremstå ensartet i udtrykket - herunder
både form og materialer/farver, således området fremstår
harmonisk og homogen. Foran hver bolig anlægges der en
carport til privat parkering og et forhaveareal til brug som
blandt andet cykelparkering.
Bygningerne opføres med facaderne i skifer og træ. Der er
mulighed for at benytte alternative materialer som metal
plader eller pudset facade på en tredjedel af det samlede
facadeareal.
Der kan til hver af boligerne etableres en terrasse på terræn
samt en altan. Begge skal placeres, så opholdsarealerne vender
ud mod havesiden af huset. I forbindelse med terrasse, må
der sættes fast hegn ud fra boligen og i terrassens længde.
Hegnet må maksimalt opføres i 1,8 m, og skal fremstå som en
integreret del af bebyggelsen. Hegnet skal, ligesom terrassen,
placeres indenfor byggefeltet.
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Anlæg til vedvarende energi skal have et fælles arkitektonisk
helhedsudtryk, som skal udføres i overensstemmelse med
bebyggelsens arkitektur. Anlæg til vedvarende energi skal
være en samlet del af bebyggelsen, både for at være i overensstemmelse med bygningens arkitektur, men også for at
undgå at solfangeranlæg og solpaneler bliver opsat tilfældigt
og dermed bliver skæmmende for bebyggelsen. Endvidere vil
det være en arkitektonisk styrke for boligbebyggelsen med et
fælles arkitektonisk helhedsudtryk med hensyn til solfangeranlæg og solpaneler på boligbebyggelsen.
Adgangsforhold og parkering
Vejbetjeningen til lokalplanområdet anlægges som en forlængelse af Gladgårdsvænge til Langkæret og videre ud
på Hillerødvej. Der er igangsat et trafiksaneringsprojekt på
Hillerødvej, der tager højde for den øgede trafik i krydset
Langkæret-Hillerødvej.
Vejen i området udlægges som en ringvej rundt i kvarteret,
der forsyner boligerne. Der anlægges 1,5 parkeringsplads pr
bolig, hvor den ene parkeringsplads anlægges som privat parkering på egen grund. Den resterende andel anlægges som
fællesparkering, der etableres som mindre områder spredt i
bebyggelsen.
Alle veje, vendepladser og parkeringsarealer anlægges med
tæt belægning og indrettes med fald mod afløb, hvor vandet
ledes til bassin, for at undergå rensning.
Der skal etableres stier i lokalplanområdet, som forbindes
med et hovedstinet i Gladgårdsvænge og Lynge grusgrav.
Området ligger i umiddelbar forlængelse af Lynge Grusgrav,
og der tages derfor ekstra hensyn til stiføringen i området, så
det er muligt at bevæge sig gennem lokalplanområdet og ud
i grusgraven.
Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i ”Tilgængelighed for alle”, DS-Håndbog
3028:2001 eller efterfølgende reviderede udgave.
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Ubebyggede arealer
Midten af lokalplanområdet friholdes for bebyggelse og udlægges til almen grønning med legeområde. Området gives en
englignende karakter, og der kan etableres græsslåede stier
i området, der hvor behovet viser sig. Den eksisterende § 3
sø i området forventes at anlægges som regnvandsbassin,
dette kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §
3. Regnvandsbassinnet skal anlægges med fast membran så
en evt. forurening af jord og grundvand forhindres. Sidderne
på bassinet skal etableres med en hældning på 1:5, så hældningen ikke udgører nogen sikkerhedsrisiko for dyr og børn.
Hver bolig anlægges med en mindre forhave mod vej og en
baghave. Der må ikke sætte hegn eller plantes hæk i forhaven.
Da bykanten mod Lynge grusgrav skal fremstå tydeligt, må
der ikke plantes hæk i skel mod Lynge Grusgrav i delområde
B4. Det er dog tilladt at sætte trådhegn i op til 1 m.
Der anlægges støjvolden mod Slangerupvej fo at beskytte
boligerne i lokalplanområdet for vejstøjen. Støjvolden skal
begrønnes med træer og buske, så den fremstår naturligt i
området, og indgår som en naturlig forlængelse af den eksisterende støjvold ved Julemosegård.
Ubebyggede arealer skal ved beplantning og befæstelse gives
et ordentlig udseende. Arealerne må ikke anvendes til oplag
eller til placering af både, uindregistrede campingvogne og
lign. Oplag af affald og andet materiale skal afskærmes mod
omgivelserne.
Forsyning
Vand
Lokalplanområdet forsynes fra Uggeløse Vandværk.
Spildevand
Lokalplanområdet ligger under Lynge Renseanlæg.
Varmeforsyning
Der gives frihed til at anvende individuelle opvarmningsmuligheder.
Affald
Bestemmelser for affald er reguleret af gældende affaldsregulativer.
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FORHOLD TIL ANDEN
PLANLÆGNING OG LOVGIVNING
Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)
Fingerplan 2013 har opdelt hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde (”håndfladen”), 2.
det ydre storbyområde (”byfingrene”), 3. de grønne kiler og 4.
det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder
og landområder.
Området grænser op til Transportkorridoren og placerer sig i
det ydre storbyområde, hvor der alene kan ske byudvikling af
lokal karakter.
Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsbeboelse i
byzone omfatter ikke intensive byfunktioner, hvorfor lokalplanen vurderes i overensstemmelse med fingerplanen.

1 km

Fingerplan 2013.
Lokalplanområdet er

Allerød Kommuneplan 2013
Boligområderne i Lynge-Uggeløse er overvejende bebygget
med åben-lav bebyggelse, der er dog enkelte områder med
tæt-lav bebyggelse.

beliggende i Lynge
sydvest for Lillerød
bymidte.

Området er udpeget som byudviklingsområde i kommuneplanen, hvor der gives mulighed for at placere op til 150 boliger.
Rammer for lokalplaner
Lokalplanområdet indgår i kommuneplanen i rammen LU.B.11:
LU.B.11 - Nyt boligområde ved Julemosegård:
Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed
for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner,
som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold
til omgivelserne.
Områdets zonestatus ændres med lokalplanens vedtagelse
fra landzone til byzone.

Kommuneplan 2013.
Lokalplanområdet

I kommuneplanens lokalplanrammer må bebyggelsesprocenten højst være 30% for det samlede rammeområde under ét.

Lokalplan 3-390, Byområde ved Julemosegård, Lynge

er udpeget til
byudviklingsområde.

29

Allerød Kommune

Det skal sikres, at boligområdet ikke belastes med et støjniveau over de til en hver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.
Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013
LU.B.11

Eksisterende lokalplan
En mindre del af lokalplanområdet (del af matr.nr. 15a) er omfattet af den eksisterende lokalplan 332 for et Natur- og fritidsområde i Lynge. Lokalplan 332 aflyses for det område, der
er omfattet af lokalplan 3-390 med den endelige vedtagelse
og offentlige bekendtgørelse af denne.

Rammeområdet
LU.B.11. Afgrænsning
af rammeområdet er

Allerød Spildevandsplan 2013-2016
Lokalplanområdet er omfattet af tillæg 1 til Allerød Kommunes
spildevandsplan 2013-2016, hvilket er vedtaget af Allerød
Byråd den 18. december 2014. Her forskrives at der kloakeres
for husspildevand og vejvand, at tagvand skal ledes til faskiner og lignende, samt at vejvand ledes via bassin til recipient.

sammenfaldende med
lokalplanområdet,
hvilket er markeret med
orange.

Lokalplanområdet.
Fra “tillæg 1 til
Allerød Kommunes
Spildevandsplan 20132016”.

Lokalplan 3-390, Byområde ved Julemosegård, Lynge

30

Allerød Kommune

Lokalplanområdet ligger under Lynge Renseanlæg og skal kloakeres efter separatprincippet.

Naturbeskyttelse
Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter, som
er listet på EU-habitatdirektivets bilag IV. Nærmeste Natura
2000-områder er Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov
ca 1 km syd for området. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil
påvirke det naturbeskyttede område.
I lokalplanområdets midte ligger en sø, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at der ikke må ændres på tilstanden i eller omkring søen. Det vil sige, at der ikke
må udsættes fisk eller andre dyr i søen, etableres springvand,
terrasser, andehuse i søerne eller ændres på brinkernes udformning uden at ansøge Allerød Kommune om tilladelse.
Det planlægges at den eksisterende § 3 sø omdannes til regnvandsbassin for området, og skal håndtere rensningen af vand
fra veje, vandepladser og parkeringsarealer. Dette kræver en
tilladelse fra Naturbeskyttelseslovens § 3.
Der er indenfor lokalplansområdet registret et rørlagt vandløb, der løber fra Gladgårdsvænge og ind på Julemosegårds
arealer. Dette vandløb påtænkes at benyttes til afledning af
vand fra regnvandsbassinet og videre til recipient. Vandløbet
er privat. Vandløbs udformning og placering må ikke ændres
uden en forudgående godkendelse fra kommunen.

Jordforureningsloven
Der har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for
Julemosegård, været indgivet forspørgelse til Region
Hovedstaden omkring muligheden for at etablere støjvold
mod Slangerupvej, på arealer der tidligere har været omfattet
tilladelse til indvinding af råstoffer.
Der har tidligere været givet tilladelse efter Råstofloven til udvindelse af råstoffer på matriklerne 15i, 15k og 15a. Områder
der tidligere har været omfattet en råstoftilladelse er som udgangspunkt omfattet af jordforureningslovens § 52 om forbud
mod deponering af jord.
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Byggeri og anlægsarbejder på arealer, som tidligere har været
genstand for råstofindvinding efter reglerne i råstofloven og
hvor indvindingen er afsluttet, vil ikke være omfattet af forbuddet i jordforureningslovens § 52 i den udstrækning byggeriet ikke omfatter modtagelse af jord, som kommer fra områder uden for det areal der er omfattet af den pågældende gravetilladelse. Endvidere vil tilførsel af udefrakommende rene
sand- og grusmaterialer til f.eks. vejformål ikke være omfattet
af forbuddet i § 52.
Jordforureningslovens § 52 om forbud mod deponering gælder alene arealer, hvor der konkret har fundet råstofindvinding sted efter reglerne i råstofloven.

Luftfoto april 1997,
der viser de
opgravede arealer i
lokalplansområdet.

Matrikel 15i Uggeløse By, Uggeløse har tidligere været
genstand for råstofindvinding efter reglerne i råstofloven og
de berørte dele af matriklen er efterfølgende opfyldt i henhold
til dispensation af 1. december 1997 fra Frederiksborg Amt.
Konkret råstofindvinding har kun fundet sted på den nordlige
dele af matriklen og ikke på selve det areal, hvor Julemosegård
er beliggende, og hvor der ønskes etablering af støjvolde ved
anvendelse af udefrakommende jord.
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Matrikel 15a Uggeløse By, Uggeløse har tidligere været genstand for råstofindvinding efter reglerne i råstofloven og de berørte dele af matriklen er efterfølgende opfyldt uden den fornødne dispensation fra tilsynsmyndigheden. Med dispensation af 22. marts 2013 har Region
Hovedstaden lovliggjort denne konkrete deponering.
Fornyet tilførsel af udefrakommende jord vil forudsætte dispensation fra forbuddet i jordforureningslovens § 52.
Det skal oplyses, at matriklen er beliggende i et område med
særlige drikkevandsinteresser og indgår i Lynge Grugravområdet. Natur- og Miljøklagenævnet har i en tidligere afgørelse fundet, at den naturlige grundvandsbeskyttelse ved
Lynge Grusgrav var så begrænset, at vilkårene for dispensation til deponering af udefrakommende jord efter bestemmelserne i jordforureningslovens § 52 stk. 3 ikke var opfyldt.
Etablering af en støjskærm som ikke indebærer tilførsel af
udefrakommende jord, ikke vil være omfattet af forbuddet i
jordforureningslovens § 52.
Jordforurening
Lokalplanområdet bliver i dag anvendt som hestepension,
hvilket ikke giver anledning til nogen forureningsklassificering.
Bygningerne har i 1920’erne været anvendt som maskinforsøgsstation og i 1950’erne som opmagasinering af veteranbiler ect.
På arealet er der beliggende en § 3 sø der har været anvendt
til udledning af spildevand.
Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening, skal gravearbejdet standses, jf.
lovens § 71 og kommunenes miljømyndighed kontaktes.
Ved opførelse af nye boliger på arealer, hvor anvendelsen ændres til bolig, skal ejeren eller brugeren sikre, at det øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet.
Alternativt skal ejeren eller brugeren sikre, at der er etableret
en varig, fast belægning jf. jordforureningslovens § 72 b.
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Grundvand
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende
stoffer til grundvandet. Det anbefales derfor at der ikke anvendes kemiske ukrudts- eller sprøjtemidler, pesticider eller
forekommer anden form for forurening, som ved nedsivning
kan forurene grundvandet.
Området er desuden udpeget som NFI-område (nitratfølsomme indvindingsområde).
Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til
Uggeløse Vandværk og er omfattet af enhver tids gældende
indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Allerød.
Der er en gammel ubenyttet brønd på gårdspladsen af
Julemosegård. Eventuel sløjfning af brønden skal foretages
efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 om
udførelse og sløjfning af brønde og boringer på land sådan, at
stedet i al fremtid er tilstrækkeligt tæt til, at der ikke kan ske
en forurening af grundvandet.

Vejbyggelinie
Ved Slangerupvej gælder en tinglyst vejbyggelinie, beliggende
20 meter fra midten af vejen. Dette areal er reserveret til
fremtidig udvidelse af Slangerupvej, hvilket betyder, at der
inden for arealet omfattet af vejbyggelinien hverken må opføres ny bebyggelse, foretages væsentlige ændringer af eksisterende bebyggelse samt indrettes andre anlæg af blivende
karakter.
Allerød Kommune er efter kommunalreformen vejmyndighed
for Slangerupvej og kan derfor give dispensation til vejbyggelinien efter en konkret ansøgning.

Vejbyggelinie 20 m fra
midten af Slangerupvej
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Museumsloven
Der har ved tidligere udgravninger i området op til lokalplanområdet, været flere arkæologiske fund fra både jernalderen
og stenalderen.
Inden påbegyndelse af grave- og anlægsarbejde skal der udarbejdes aftale med Nordsjællands Folkemuseum i Hillerød
der har udtrykt interesse for de dele af området der ikke har
været benyttet til råstofudvinding.
Der må ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Nordsjællands Folkemuseum i Hillerød
har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske
undersøgelser på ejendommen.
Skulle der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standses og Nordsjællands Folkemuseum tilkaldes for besigtigelse,
jf. Museumsloven.

Servitutter
Følgende byrder er ifølge tingbogen tinglyst på matr. nr. 15k,
15i og 15a, alle Uggeløse By, Uggeløse:
matr. nr. 15k og 15i:
• 23.05.2000 Dok ang overkørsler mv
matr. nr. 15a:
• 11.02.1953 Dok om afvanding mv
• 08.03.1967 Dok om adgangsbegrænsning mv
• 19.03.1969 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
• 07.11.1970 Dok om byggelinier mv
• 23.11.1986 Overenskomst med Farum Sten- & Gruskompagni
• 15.02.1989 Dok om grusgrav mv
• 09.01.1998 Dekl om fjernelse af udendørs serveringsareal
Følgende tinglyste byrder aflyses med lokalplanen:
09.01.1998 Dekl om fjernelse af udendørs serveringsareal og
23.11.1986 Overenskomst med Farum Sten- og Gruskompagni
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Miljøbeskyttelse (støj)
Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt
muligt undgåes.
Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder. De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens
vurdering er miljø- og sundhedsmæssig acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en
mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og
støjen forventes ikke at have helbredseffekter.
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er i boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58 dB.
I 2009 blev der foretaget støjberegninger på kommunens
overordnede vejnet, herunder Slangerupvej.
Beregningerne viser, at en større del af udstykningerne i lokalplanområdet vil blive belastet af støj højere end 58 dB fra
trafikken på Slangerupvej. Der skal derfor laves de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger ud mod vejen, inden ny
Signatur bebyggelse
Søg Stort kort
tages i brug.
+
Enter a location

Se kode
Interaktivt- og statisk kort
Url til kort
Url til kort med menu
Lag
Afgraensning

58-63 dB
63-68 dB
68-73 dB
> 73 dB

Vejtrafikstøj, beregning
2009
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MILJØVURDERING
Efter miljøvurderingsloven har myndigheder pligt til at
miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne
for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan påvirke
miljøet væsentligt. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et
miljøbegreb, der i miljøvurderingsloven defineres bredt. Det
omfatter for eksempel befolkningens sundhed, påvirkning
med støj, påvirkning af flora og fauna samt forhold vedrørende
landskab og kulturmiljø.
I forbindelse med udarbejdelsen af udkast til lokalplanen er
der foretaget en miljøvurdering, omhandlende de påvirkninger
af miljøet, som kan ske ved realisering af boligområdet ved
Julemosegård. Miljøvurderingen er foretaget sideløbende
med udarbejdelsen af lokalplanen, så der i planforslaget er
taget hensyn til miljøforhold, der er vurderet at kunne blive
væsentligt påvirket af en given udvikling.
Der er i miljørapporten foretaget vurderinger, der relaterer sig
til følgende miljøforhold:
•
•
•

Landskab og bymiljø,
trafik og transport samt
vand og jordforhold.

I lokalplanen er der på baggrund af miljøvurderingen
indarbejdet en række foranstaltninger, der enten kan
begrænse, opveje eller forbedre miljøindvirkningen. Samlet
set vurderes lokalplanen derfor at kunne gennemføres uden
væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljørapporten er udarbejdet som selvstændigt dokument,
der følger lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige
høring.
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Bilag: 6.1. Matas naboorientering med bilag.pdf
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Mødedato: 31. januar 2017 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 3831/17

Bilag: 6.2. Matas svar på naboorientering fra Engholm Parkvej 4.pdf
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017
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Bilag: 7.1. Bilag 1 Byggesagsstistik
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017
Mødedato: 31. januar 2017 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 4045/17

Bilag 1
Statistik for byggesager 2016
Indledning:
Statistikken indeholder antal modtagne og afgjorte sager i 2016. Sager der indkom før 2016 og er blevet
afgjorte i 2016 fremgår ikke i antal modtagne sager. Sager der indkom i 2015, men ikke var afgjorte ved
årsskiftet til 2016 fremgår ikke af antal afgjorte sager.
Sagsantal:
Der blev modtaget 725 sager i 2016. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2015 blev modtaget 701
sager.
Der blev afgjort 578 sager i 2016. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2015 blev afgjort 439 sager.

Tabel 1 viser, hvordan sagerne fordeler sig på sagstyperne.

Tabel 1
Enfamiliehuse
Kat. 1.3.1

Antal modtaget sager i 2016

Antal afgjorte sager i 2016

130

103

Simple konstruktioner,
herunder rækkehuse
Kat. 1.3.2

21

14

Erhverv, institutioner,
etagebyggeri m.m.
Kat. 1.3.3

50

38

Anmeldelser småhuse

55

39

Anmeldelser
Øvrige

4

4

Nedrivning

22

21

Diverse sager

403

325

Landzonetilladelser

40

34

725

578

Antal sager
i alt

Forskellen i antal afgjorte sager og modtagne sager er bl.a. at nogle sager annulleres inden afgørelse, f.eks.
hvis ansøger trækker ansøgningen tilbage. Desuden er der henover årsskiftet sager, som er under
sagsbehandling (internt/eksternt). Derudover er der sager, hvor kommunen afventer materiale fra ansøger.
Dispensationer / tilladelse til at overskride byggeretten:
Der er i 2016 meddelt 41 dispensationer /tilladelser til at overskride byggeretten. Til sammenligning kan det
oplyses, at der i 2015 blev meddelt 106 dispensationer /tilladelser til at overskride byggeretten
Der er i 2016 meddelt 3 afslag på dispensationsansøgninger/ afslag til at overskride byggeretten.
I tabellen er det vist, hvordan sagerne fordeler sig.
Dispensationer
Antal

27

Overskridelse af byggeretten
14

Høringer:
Der er i forbindelse med årets byggesager foretaget 25 naboorienteringer, partshøringer og høringer af
eksterne parter (f.eks. skovejer). Til sammenligning blev der i 2015 blev foretaget 87.
Landzonetilladelser:
Der er i 2016 meddelt 32 landzonetilladelser i alt. I 2015 blev der meddelt 11 landzonetilladelser.
Udvalgsbehandling:
I 2016 er 11 sager forelagt Teknik- og Planudvalget. 6 sager var landzonesager.
Sagsbehandlingstider:
Alle sagsbehandlingstider er opgjort i kalenderdage på tabellen på næste side. Dvs., at der ikke er fratrukket
weekender, helligdage og rådhusets lukkedage. Tiderne er beregnet for sager, der er modtaget og afgjort i
2016.
Sagsbehandlingstiden i kolonne 1 i Tabel 2 er opgjort som den gennemsnitlige forskel mellem datoen for
byggesagens afgørelse (tilladelse eller afslag) og datoen for modtagelse af fyldestgørende materiale. Vi
regner således den egentlige sagsbehandlingstid fra den dag vi modtager det sidste, nødvendige materiale
for byggetilladelsens færdiggørelse.
Sagen vil typisk have været ”i gang” i længere tid, se kolonne 2 i tabellen. Især ved større sager vil der være
en del korrespondance og telefonsamtaler undervejs i sagsforløbet, og sagsbehandlingen foregår således
løbende. Der udarbejdes mangelskrivelser, og ”bolden” ligger i perioder hos ansøger, som skal fremsende
supplerende materiale jf. mangelskrivelse(r). Tiden i kolonne 1, afspejler således den tid sagsbehandleren
har brugt efter at alt nødvendigt materiale foreligger. Tiden i kolonne 2 viser hele tidsforløbet og vil være det,
som borgeren/ansøgeren oplever.
I sagsbehandlingstiderne indgår den tid der er medgået til diverse høringer, udvalgsbehandling og lignende i
sager, hvor dette er relevant. Undtaget herfra, er sager hvor det sidste nødvendige materiale først
fremsendes når høringer eller lign. er afsluttet. Det er et typisk billede, at sagerne med de længste
sagsbehandlingstider ofte indeholder udvalgsbehandling, landzonetilladelser eller dispensation.

Tabel 2 viser de gennemsnitlige sagsbehandlingstider. Det skal bemærkes, at sagernes omfang er meget
varierende. Et byggeri af eksempelvis en større erhvervsejendom er naturligvis mere tidskrævende end en
mindre indvendig ombygning, som tæller lige så meget i statistikken.

Tabel 2

Enfamiliehuse
Kat. 1.3.1

Kolonne 1: Nettotid

Kolonne 2: Bruttotid

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid
fra fyldestgørende materiale er
modtaget til afgørelse.

Gennemsnitlig
sagsbehandlingstid fra
ansøgningen er modtaget til
afgørelse inkl. mangelskrivelser,
høringer, udvalgsbehandling m.v.

Opgjort i kalenderdage

Opgjort i kalenderdage

Nybyggeri

18

45

Til- og
ombygning

13

40

46

84

26

53

35

62

26

68

44

64

31

52

13

26

12

24

17

26

ingen

ingen

6

22

Nybyggeri
Simple
konstruktioner,
herunder
rækkehuse
Kat. 1.3.2

Til- og
ombyging
Nybyggeri

Erhverv,
institutioner,
Kat. 1.3.3
Til- og
ombygning
Nybyggeri
Etagebyggeri
Kat. 1.3.3
Til- og
ombygning
nybyggeri
Anmeldelser
småhuse
Til- og
ombygning
Nybyggeri
Anmeldelser
Øvrige

Nedrivning

Til- og
ombygning

Diverse sager

15

24

I ca. 11 % af byggesagerne har kommunen fremsendt en mangelskrivelse. Procenten er beregnet ud fra
hvor mange mangelskrivelser, der er fremsendt i forhold til modtagne sager i 2015. Dette forlænger
sagsbehandlingstiden i kolonne 2.

Bilag: 7.2. Bilag 2 Grafer antal sager
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017
Mødedato: 31. januar 2017 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 6668/17

Antal indkomne byggesager fra
2012 - 2016
750
700

725

701
653

650
600

575

550
500

519
2012

2013

2014

2015

2016

Antal sager

Enfamiliehuse & rækkehuse
2012 - 2016
170
160
150
140
130
120
110
100
90

170
151
131

125

98
2012

2013

2014

2015

2016

Antal sager

Erhverv, institutioner, etagebyggeri mm.
2012 - 2016
70
65
60
55

64
57

50
45
40
35

50

47
39
2012

2013

2014
Antal sager

2015

2016

Anmeldelser småhuse
2012 - 2016
60
55

54

50

55

53

52

45
40
35
30

36
2012

2013

2014

2015

2016

Antal sager

Diverse sager
Forespørgsler og forhåndsdialog
2012 - 2016
410
390

386

370

368

350

333

330
310
290
270

403

297
2012

2013

2014

2015

Antal sager

Fordeling af sager i 2016

Enfamiliehuse & rækkehuse
Erhverv, institutioner, etagebyggeri mm.
Anmeldelser småhuse
Diverse (forespørgsler & forhåndsdialog)

2016

Bilag: 7.3. Bilag 3 Grafer sagsbehandlingstider
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017
Mødedato: 31. januar 2017 - Kl. 7:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 8268/17

Grafisk fremstilling af sagsbehandlingstider for diverse sagstyper for årene 2013 - 2016
De angivne sagsbehandlingstider er gennemsnitligt tidsforbrug fra kommunen har modtaget
fyldestgørende materiale til der er truffet en afgørelse. Dvs. nedenstående statistik er opgivet i nettotider.
Alle sagsbehandlingstider er opgjort i kalenderdage. Dvs., at der ikke er fratrukket weekender, helligdage og
rådhusets lukkedage.

Sagsbehandlingstider
Enfamiliehuse fra 2013 - 2016
45
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43
33
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32
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20

18

15
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13
2013

2014

Enfamiliehuse (nybyggeri)

2015

2016

Enfamiliehuse (til og ombygninger)

Statslige servicemål: Maksimalt 40 dage (netto).

Sagsbehandlingstider
Rækkehuse 2013 - 2016
80

79

70

63

60
50

52

46

40
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10

11
2013

19
2014

Rækkehuse (nybyggeri)

Statslige servicemål: Maksimalt 40 dage (netto).

26
13
2015

2016

Rækkehuse (til & ombygning)

Sagsbehandlingstider
Erhverv og institutioner 2013 -2016
60
51

50
40
30

39
33

35

30

27

20
10

26

15
2013

2014

2015

Erhverv og institutioner (nybyggeri)

2016

Erhverv og institutioner (til og ombygning)

Statslige servicemål: Maksimalt 50 - 60 dage (netto).

Sagsbehandlingstider
Etagebyggeri 2013 - 2016
90

90

80
70
60

62

62

50

44

40
30
12

10
0

31

29

20

2013

2014

Etagebyggeri (nybyggeri)

2015

Ingen sager

2016

Etagebyggeri (til & ombygning)

Statslige servicemål: Maksimalt 50 - 60 dage (netto).

Sagsbehandlingstider
Anmeldelser småhuse 2013 - 2016
35
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7

2014

Anmeldelser (nybyggeri)

2015

2016

Anmeldelser (til & ombygning)

Statslige servicemål: Maksimalt 14 dage (netto) medmindre der indgår dispensationer el. lignende.

Sagsbehandlingstider
Nedrivning 2013 - 2016
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Nedrvning

Statslige servicemål: Maksimalt 14 dage (netto) medmindre der kræves tilladelse efter anden
lovgivning.

Sagsbehandlingstider
Diverse sager 2013 - 2016
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9
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Diverse sager

Diverse sager er eksempelvis forhåndsdialog og principielle forespørgsler. Denne type
sager er udtryk for kommunens serviceniveau overfor borgere og virksomheder, der
ønsker kommunens umiddelbare stillingtagen til deres projekter.

