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PLANENS STATUS

Vedtaget

Poli sk behandling
Lokalplan 3‐350 er vedtaget af byrådet den 20. september 2022
Lokalplan 3‐350 er offentligt bekendtgjort den 5. oktober 2022

Lokalplanens offentlige fremlæggelse
I forbindelse med den poli ske behandling af nærværende lokalplan, har lokalplanforslaget været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 29.
marts 2022 l den 24. maj 2022

Lokalplanens retsvirkninger
Ved offentliggørelse af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kra , se lokalplanens § 12.

Klagevejledning
Lokalplanen kan påklages 4 uger fra offentliggørelsen. Se klagevejledningen under 'Øvrige bilag'. 

HVAD ER EN LOKALPLAN?

Byrådet kan efter Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018) 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 henhold til Planlovens § 24. Ved
offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft.

I perioden hvor planen er offentligt fremlagt, 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 § 12 i
lokalplanbestemmelserne.
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REDEGØRELSE

I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold. I
redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen og
lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden
lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.

Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrund
Allerød Kommunes Økonomiudvalg besluttede den 25. juni 2020 at igangsætte udarbejdelsen af et
forslag til en ny lokalplan for virksomheden WSA. Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan er at
bringe overensstemmelse mellem den planmæssige anvendelse og den aktuelle anvendelse inden for
området, samt et ønske fra ejeren af lokalplanområdet om at udvide den eksisterende
produktionsvirksomhed.

Den ønskede udvidelse af virksomheden er i overensstemmelse med den gældende lokalplan for så
vidt angår omfanget og placeringen af ny bebyggelse, men da den aktuelle anvendelse i området ikke
kan rummes inden for den gældende lokalplans anvendelseskategorier udarbejdes en ny lokalplan.
Lokalplanen bringer overensstemmelse mellem den planmæssige anvendelse og den aktuelle
anvendelse inden for området, samt skaber mulighed for den ønskede udvidelse af virksomheden.
Derudover muliggør lokalplanen opstilling af elproducerende vedvarende energianlæg inden for
lokalplanområdet.

Formål
Det er lokalplanens formål at fastholde og videreudvikle erhvervsområdet ved at give mulighed for en
udvidelse af den eksisterende produktionsvirksomhed.

Derudover har lokalplanen til formål at sikre, at der udlægges areal til et beplantningsbælte mod det
åbne land for at formidle overgangen fra erhvervsområde til åbent land.

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

Lokalplanplanområdet ligger nord for Vassingerød Erhvervsområde og er en del af det eksisterende
erhvervsområde Vassingerød Nord. Mod øst er lokalplanområdet afgrænset af Gl. Vassingerødvej, og
mod nord og vest grænser området op mod det åbne land. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af
Nymøllevej.
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EKSISTERENDE FORHOLD

Områdets størrelse og zonestatus

Lokalplanområdet udgør ca. 21,9 ha. og er i dag omfattet af Lokalplan 349, Vassingerød Nord, vedtaget
i 2007, som udlægger området til erhverv i miljøklasse 5-7.

For en af matriklerne, som denne lokalplan omfatter, gælder desuden Lokalplan 3-349A, Vindmølle i
Vassingerød Nord, vedtaget i 2010, som udlægger areal til en vindmølle. Arealet omfattet af Lokalplan
3-349A er ikke omfattet af nærværende lokalplan, og denne fastholdes dermed i sin nuværende form.

Størstedelen af lokalplanområdet ligger i byzone mens den vestligste del af området ligger i landzone.
Det resterende areal i landzone overføres til byzone ved vedtagelse af lokalplanen.

 

Områdets nuværende anvendelse

Området anvendes i dag af produktionsvirksomheden, WSA, der producerer høreapparater, og som har
til huse i et markant, samlet bygningskompleks med flere, større parkeringsarealer omkring. Herudover
ligger der en enkelt bolig i lokalplanområdets østlige del. Boligen fungerer som en portnerbolig, der er
tilknyttet virksomheden, da virksomhedens forsvarlige drift kæver, at der uden for normal arbejdstid er
en person (vagtmand eller portner) i virksomhedens umiddelbare nærhed, så vedkommende med kort
varsel kan træde i funktion af sikkerhedsmæssige årsager.
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Bebyggelsen er omgivet af større grønne områder, der fremstår som en kombination af tætklippede
græsarealer, eng, sø, vandløb og beplantningsbælter. Derforuden er der etableret vådområder til
håndtering af regnvand fra eksisterende bygning. Herudover er der inden for området flere stiforløb
gennem de grønne områder. Vassingerødløbet løber igennem lokalplanområdet og blev i 2009/2010
åbnet på grunden. Vandløbet fungerer dels som afledningskanal af vand fra Farremosen og dels som
stuvningsbassin. Vassingerødløbet er et offentligt vandløb og omfattet af Regulativ for Vassingerødløbet
og sideløb (1994).

Virksomheden har vejadgang fra Nymøllevej, mens boligen har vejadgang fra Gammel Vassingerødvej.

WSA er en produktionsvirksomhed og er en af verdens største producenter af høreapparater.
Hovedkvarteret på Nymøllevej rummer bl.a. teknisk produktion, produktudvikling, lager og forsendelse,
samt virksomhedens administration mv.

Virksomheden indeholder forskellige typer af produktion, herunder plaststøberi, metalstanseri,
gummistøbning, spoleproduktion, custom skalproduktion samt wafterhåndtering og tykfilmsproduktion.
Derudover rummer virksomheden automatisk elektronikmontage, lager, slutmontage, samt
kvalitetskontrol og forsendelse til hele verden.

Virksomheden indeholder desuden en udviklingsafdeling som omfatter både produktudviklingen, samt
udvikling af produktionsudstyr og automatisering, herunder udvikling og fremstilling af plaststøbeforme
på eget formværksted, samt udvikling og produktion af produktionsrobotter på eget produktionstekniske
værksted.

 

Omkringliggende områder

Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger et erhvervsområde for virksomheder i miljøklasse 4-7, og
længere mod øst ligger erhvervsområdet ved Farremosen, som muliggør virksomheder i miljøklasse 4-
7. Begge områder er både i kommuneplanen og i Fingerplan 2019 udlagt til virksomheder med særlige
beliggenhedskrav og er lokalplanlagte.

Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger et større areal ved Lynge grusgrav, som er udlagt til
rekreativt område. Mod nord grænser lokalplanområdet op til Vassingerød Mosaiklandskab, der er
kendetegnet ved at være et ujævnt småbakket landskab med dødisrelief og stor variation. Inden for
dette område, ligger flere boliger i form af gårde.

LOKALPLANENS INDHOLD

Områdets anvendelse

Lokalplanen fastlægger at området kun må anvendes til erhvervsformål i form af teknisk produktion,
lager- og montageformål, produktionstekniske værksteder og faciliteter til forskning og udvikling samt
administration. Herudover må der etableres tilhørende funktioner, såsom adgangsveje, parkering, stier,
anlæg til regnvandshåndtering, haveanlæg og lign. Virksomheder skal være klassificeret inden for
klasse 1 til 4 jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne.

Anvendelsen er yderligere specificeret på hvert byggefelt for at zonere anvendelsen i forhold til
omgivelserne. Den eksisterende bebyggelse og den kommende bebyggelse vest for den eksisterende
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bebyggelse må anvendes til erhvervsbebyggelse inden for klasse 1-4, mens den kommende
bebyggelse mod øst alene må være erhvervsbebyggelse inden for klasse 1-2.

Inden for lokalplanområdet findes en eksisterende portnerbolig. Portnerboligen er tilknyttet den
eksisterende virksomhed og lokalplanen fastlægger at boligformålet også fortsat skal være knyttet op
på den primære anvendelse til erhverv. Boligen må desuden anvendes til de øvrige anvendelser, der er
muliggjort med lokalplanen.

Der må ikke opføres eller indrettes øvrige boliger inden for lokalplanområdet.

Inden for lokalplanområdet må der desuden etableres over- og underjordiske anlæg til håndtering af
regnvand.

 

Ny bebyggelses udformning, placering og udseende

Den eksisterende bebyggelse har et markant arkitektonisk udtryk. Lokalplanen muliggør, at en udvidelse
kan bygge videre på denne arkitektur ved at bruge materialer som aluminiumsplader og glas. Formålet
er at den kommende, samlede bebyggelse fortsat fremstår som en arkitektonisk enhed.

På kortbilag 4 er vist et forslag til en mulig disponering af en udvidelse. Forslaget viser en gentagelse af
den eksisterende bebyggelses form, men i en mindre skala. Tilbygningen imiterer det eksisterende,
men underordner sig samtidig, så det fortsat er den eksisterende hovedbygning, der fremstår mest
markant.

På kortbilag 5 er vist et principsnit, hvoraf det fremgår at udvidelsen med sine maksimalt 15 meter også
vil være lavere end den eksisterende hovedbygning.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere op til 40.000m  elproducerende vedvarende energianlæg på
terræn og på bygninger, som skal skabe bedre forudsætninger for energibesparelser og en CO2
neutral energiforsyning i overensstemmelse med Allerød Kommunes Natur- klima og miljøpolitik 2030,

Det er desuden hensigten at ny bebyggelse og nye have- og parkeringsanlæg fremviser
erhvervsarkitektur af høj kvalitet tilpasset områdets landskab.

Lokalplanen regulerer bebyggelsens omfang og placering via fastlæggelse af byggefelter og
maksimale bygningshøjder, samt krav om afstand til omgivelserne.  

Lokalplanens byggefelter er placeret i en afstand af min. 75 meter fra Nymøllevej. Dette skal sikre, at
opførelse af ny bebyggelse inden for lokalplanområdet ikke vil påvirke det eksisterende
erhvervsområde syd for Nymøllevej på en måde så udviklingsmulighederne i dette erhvervsområde vil
blive begrænset. 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om skiltning, som tager udgangspunkt i den skiltning, der
allerede findes på området.

Infrastruktur og parkering

Virksomheden har vejadgang fra Nymøllevej, mens den eksisterende portnerbolig har vejadgang fra
Gammel Vassingerødvej. Fra lokalplanområdet skal der desuden sikres vejadgang til vindmøllen inden
for matrikel nr. 3u, Vassingerød By, Uggeløse. 

Cyklister og gående har ligeledes adgang fra hhv. Nymøllevej og Gammel Vassingerødvej. Internt i
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området findes flere eksisterende stier, som forbinder området.

Ved opførelse af ny bebyggelse fastsætter lokalplanen en parkeringsnorm for biler på maks. én plads
for hver 100 m² etageareal til produktions- og industriformål og maks. 1 plads for hver 75 m² etageareal
til kontorformål og lignende.

Begrænsningen af antallet af parkeringspladser har til hensigt at medvirke til at reducere biltrafikken til
og fra virksomheden. Dette er nærmere uddybet i lokalplanens afsnit om forhold til anden lovgivning.

Lokalplanen fastsætter desuden krav om cykelparkering svarende til minimum én plads for hver 200 m2
etageareal. Cykelparkering skal anlægges, således at den er let tilgængelig for brugerne og i
umiddelbar nærhed af indgangspartier. 

 

Ubebyggede arealer

For at markere overgangen fra lokalplanområdet til det omkringliggende åbne landskab fastlægger
lokalplanen udlæg til beplantningsbælter mod omgivelserne.

Mod det åbne land er hovedhensynet at begrænse indkig til lokalplanområdet, og dermed skabe en
blødere overgang mellem erhvervsområdet og landskabet. Beplantningsbæltet mod det åbne land
udlægges i en bredde af minimum 10 meter hvor bæltet ikke konflikter med fx naturbeskyttelsesloven,
mens beplantningsbæltet langs Nymøllevej og den sydvestlige del langs Kærhøjgårdsvej udlægges i en
bredde på 5 meter. Beplantningsbælterne kan også etableres som beplantede jordvolde.

Øvrige ubebyggede, ubefæstede arealer, der ikke anvendes til regnvandshåndtering, stier,
vandelementer, beplantningsbælter eller lign. suppleres evt.  med en beplantning af hjemmehørende
arter og arealerne skal plejes for at sikre at de fremstår lysåbne og til gavn for biodiversiteten.  

Der må ikke uden tilladelse foretages ændringer i tilstanden af de arealer som er registreret som
beskyttet eng og beskyttet sø i henhold til naturbeskyttelseslovens §3.

Det eksisterende regnvandsbassin umiddelbart vest for den eksisterende bebyggelse, har en størrelse
der gør, at det er registreret som beskyttet sø i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Dette
regnvandsbassin ligger inden for de udlagte byggefelter, og i forbindelse med udarbejdelsen af
lokalplanen er der derfor ansøgt om tilladelse til at nedlægge det eksisterende regnvandsbassin med
henblik på at kunne udnytte det udlagte byggefelt. Allerød Kommune har behandlet ansøgningen, og har
efterfølgende meddelt tilladelse til denne nedlæggelse under forudsætning af, at der inden for
lokalplanområdet etableres erstatningsnatur i størrelsesordenen 1:2 i forhold til det areal der
nedlægges. Tilladelsen gælder i 3 år fra den er meddelt.

Beplantning i en afstand af 15 meter langs de beskyttede søers syd- og vestside må ikke overstige en
højde på 1,5 m.

Der må inden for lokalplanområdet laves den nødvendige støjafskærmning i form af jordvolde udformet
som et beplantet bakkelandskab.
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FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

FINGERPLAN 2019

Fingerplan 2019

Fingerplan 2019 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 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.

 

Landsplandirektiv for areal til virksomhed i Allerød Kommune

Sideløbende med lokalplanforslaget, er der udarbejdet forslag til landsplandirektiv for areal til
virksomhed i Allerød Kommune, som sendes i høring samtidigt med lokalplanforslaget.
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Lokalplanområdet indgår i dag i det øvrige hovedstadsområde, hvor byudvikling og byomdannelse skal
være af lokal betydning jf. Fingerplanens bestemmelser.

Eksisterende virksomhed er vurderet til at være en virksomhed af national interesse, og har en størrelse
og et opland, der overskrider Fingerplanens definition af en virksomhed af lokal betydning. Formålet
med landsplandirektivet er således at sikre virksomhedens udviklingsmuligheder ved at bringe
overensstemmelse mellem Fingerplanen og virksomhedens nuværende placering.

Endelig bekendtgørelse af landsplandirektivet vil ophæve og erstatte Fingerplanens bestemmelser for
lokalplanens område, som derefter vil indgå i det ydre storbyområde, hvor byudvikling og
byomdannelse skal være af regional betydning.

Udnyttelsen af rammerne i landsplandirektivet forudsætter, at den kommunale planlægning indeholder
en redegørelse for, hvordan kommunen vil arbejde for at sikre trafikale effekter svarende til i det
stationsnære kerneområde.

Virksomheden har i den forbindelse udarbejdet en mobilitetsanalyse, hvori der er udpeget mobilitetsmål
med henblik på at opnå trafikale effekter svarende til i det stationsnære kerneområde. I analysen er det
beskrevet, hvilke konkrete mobilitetsinitiativer virksomheden vil arbejde med, og hvilken effekt
initiativerne forventes at have. Lokalplanen indeholder derudover bestemmelser om bilparkering, der har
til formål at understøtte mobilitetsinitiativerne.

Lokalplanen kan først vedtages i forbindelse med endelig udstedelse af landsplandirektivet.

 

Mobilitetsanalyse og mobilitetsmål

På grundlag af de undersøgelser der er foretaget i mobilitetsanalysen, herunder analyser af de
eksisterende medarbejderes transportvaner, udtræk fra Transportvaneundersøgelsen udleveret af
Erhvervsstyrelsen (nu Bolig- og Planstyrelsen), samt sammenligninger med lignende virksomheder med
identiske medarbejdersammensætning mv., fastsætter mobilitetsundersøgelsen et mobilitetsmål for
WSA/Widex på en bil-andel på 68-70%.

Dette betyder at målet er, at maks. 68-70% af virksomhedens fremtidige medarbejdere vil benytte bilen
i transporten til og fra arbejde. Dette mobilitetsmål er ca. 10% point under den nuværende bil-andel på
WSA/Widex. Mobilitetsmålet vil udgøre pejlemærket for de tiltag og tilhørende virkemidler som
igangsættes.

Allerede igangsatte mobilitetstiltag
Siden transportvaneundersøgelsen er blevet lavet, har WSA/Widex allerede implementeret en række
initiativer til at motivere medarbejderne mod en mere bæredygtig transportform:

WSA/Widex har etableret flere cykelparkeringspladser i kælderen, med direkte adgang for forbedrede
bade-/omklædningsfaciliteter.

På baggrund af dialog mellem WSA og Allerød Kommune er der blevet etableret cykelinfrastruktur på
Farremosen, i form af en ”2-1 vej” med reserverede cyklistarealer i begge vejsider. Allerød Kommune
er bygherre på dette projekt, som blev realiseret i eftersommeren 2020.

WSA/Widex har i sommeren 2020 indgået aftale med FDM vedr. ny samkørsels-app, som gør det nemt
for medarbejdere at finde samkørsel inden for snævre tidsintervaller.
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Der er i den mellemliggende periode siden 2018 justeret på ankomst- og afgangstider mellem S-tog og
bus på Allerød Station, således der i dag potentielt kun er ca. 4 min ventetid mellem de to
transportformer.

Endvidere har Allerød Kommune etableret flere højklassede cykelparkeringspladser ved Allerød Station,
med det formål at motivere til øget brug af cykel som til-/frabringertransport til Allerød Station.

Parkeringsnorm

Lokalplanen indeholder bestemmelser om et maksimalt antal bilparkeringspladser samt et minimum
antal af cykelparkeringspladser til ny bebyggelse.

Parkeringsnormen vurderes at være et effektivt virkemiddel i forhold til at påvirke medarbejdernes
transportvaner i en mere bæredygtig retning. Lokalplanen fastsætter derfor en forholdsvis restriktiv p-
norm i forhold til hvad der ellers er praksis i Allerød Kommune:

Der kan udlægges bilparkering svarende til maksimum én p-plads for hver 100 m2 etageareal til
produktions- og industriformål.
Der kan udlægges bilparkering svarende til maksimum én p-plads for hver 75 m2 etageareal til
kontorformål og lignende.

Den forventede fremtidige fordeling på kontor og produktion/industri er ikke kendt, og da normen for
kontor giver det største antal p-pladser og dermed potentielt mest biltrafik, er der i analysen i det
følgende kun set på muligt kontorbyggeri. Udvidelse med produktion/fremstilling vil dog lede til de
samme konklusioner.

Virksomhedens bygninger i dag indeholder ifølge BBR 24.876 m2 etageareal med anvendelse
”Bygning til kontor”. Virksomheden har 1.100 ansatte.

Der er på nuværende tidspunkt anlagt 799 parkeringspladser inden for lokalplanområdet, hvilket svarer
til 1 p-plads pr. 31 m2. Med den fastsatte p-norm i lokalplanen på 1 p-plads pr. 75 m2 ville der kun være
332 p-pladser - der er således i dag et stort overskud af p-pladser i forhold til den foreslåede norm.

46 p-pladser er reserveret bl.a. til besøgende, og 753 pladser kan således anvendes til parkering for de
ansatte. Den reelle brug præ Corona var 50 pladser mindre – dvs. 703 pladser og post Corona 75
pladser mindre, dvs. 678 p-pladser.

Parkeringsbehovet med den nuværende transportmiddelfordeling vurderes således at være 0,64 p-
plads pr. ansat præ Corona og 0,62 p-plads pr. ansat post Corona.

WSA har aktuelle planer om udvidelse på ca. 15.000 etagemeter og 350 nye ansatte. Lokalplanens
bestemmelser muliggør dog op til i alt 100.000 etagemeter svarende til ca. 75.000 etagemeter
nybyggeri.

Opførelse af ny bebyggelse vil aktivere lokalplanens parkeringsnormer, som da vil gælde for
bebyggelsen i planområdet som helhed.  Allerede eksisterende p-pladser, kan ikke kræves nedlagt, da
anvendelsen af disse betragtes som fortsat lovlig anvendelse.
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Da der allerede i dag er et stort overskud af parkering i forhold til den foreslåede norm, vil der først
kunne etableres flere p-pladser, hvis der nybygges mere end 35.000 etagemeter kontorbyggeri. Indtil
da vil de eksisterende 799 p-pladser være mere end p-normens tilladte antal.

Med en forventet udbygning på ca. 15.000 nye etagemeter, vil der således ikke kunne etableres flere p-
pladser.

Med en forventning om nogenlunde det samme antal ansatte pr. etageareal og også et fremtidigt behov
for p-pladser til besøgende mv. på 46 pladser, så kan antallet af p-pladser til rådighed pr. medarbejder
ved forskellige størrelser af nybyggeri opgøres som følger:
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Der er som nævnt i dag 0,68 p-plads/medarbejder, men da ikke alle p-pladser benyttes, er behovet reelt
kun 0,64 p-pladser/medarbejder præ Corona og 0,62 p-pladser/medarbejder post Corona.

Frem til 35.000 etagemeter nybyggeri fastholdes antallet af p-pladser på 799, men da antallet af
medarbejdere vil stige, så falder antallet af p-pladser/medarbejder. Ved mere end 35.000 etagemeter
nybyggeri vil p-normen tage fuldt over og antallet af p-pladser pr. medarbejder vil være fast uanset
størrelsen af udbygningen.

Ved den forventede udbygning på 15.000 etagemeter vil parkeringsforsyningen falde til 0,52 p-
pladser/medarbejder. Sammenlignet med post Corona-behovet på 0,62 p-pladser/medarbejder er der
altså tale om et parkeringstilbud, som er 16% mindre end behovet.

Ved en udbygning på 35.000 etagemeter eller mere vil parkeringsudbuddet falde til 0,35 p-
pladser/medarbejder, som er 44% mindre end behovet.

Med de angivne p-normer, vil parkeringsforsyningen ved en udvidelse på 15.000 etagemeter blive
reduceret med 16% i forhold til det nuværende behov for p-pladser pr. medarbejder.

Med en fuld udbygning til lokalplanens maksimum på 100.000 etagemeter vil parkeringsudbuddet blive
reduceret med 44% i forhold til det nuværende behov for p-pladser pr. medarbejder.

Da der ikke er alternative parkeringsmuligheder i nærheden, vurderes det, at de manglende p-pladser vil
betyde omtrent lignende reduktioner i mængden af bilbrugere. Måske vil mængden af samkørsel øges
noget, men mængden af biler vil blive reduceret.

Med en parkeringsforsyning, som er 16-44% under det nuværende behov, vurderes det at være
realistisk at nå mobilitetsmålet som er ca. 10%-point under den nuværende bil-andel på WSA.

Det vurderes således, at de foreslåede p-normer kan sikre, at mobilitetsmålet opnås.
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Yderligere mobilitetsinitiativer for opfyldelse af mobilitetsmål
Der er foreslået en række initiativer for at få overflyttet en del af medarbejderstaben fra bilen til mere
bæredygtige transportformer. For hvert initiativ er der lavet en vurdering af det enkelte
overflytningspotentiale.

Størrelsesordnerne for overflytnings- og reduktionspotentialerne er baseret på en ”partiel vurdering” af
det enkelte mobilitetsinitiativ, idet initiativerne sigter mod forskellige målgrupper, både geografisk og
adfærdsmæssigt. Der vil sandsynligvis være et vist overlap mellem mobilitetsinitiativerne, f.eks. vil nogle
medarbejdere være i målgruppen for flere af initiativerne. Dette er der til dels taget højde for i
vurderingerne af de enkelte overflytningspotentialer, der – som tidligere nævnt – er udført på et
konservativt skøn. På den baggrund vurderes det samlede overflytningspotentiale at ligge i den lave
ende af intervallet, når disse summeres op.

Samlet set vurderes mobilitetsinitiativerne at resultere i en samlet overflytning på 15-20 %, uden den
”game changer”, der ligger i muligheden for hjemmearbejde som følge af Corona-pandemien. Dette
svarer til, at bilandelen kan forventes at falde fra de nuværende ca. 79 % til 59-64 %. Medtages det
”passive” tiltag i form af muligheden for hjemmearbejde, forventes bil-andelen at falde yderligere til
omkring 55 %, totalt set for medarbejderstaben.

Som følge af overflytningen til mere bæredygtige transportformer vil mobilitetsinitiativerne ligeledes
bidrage til en CO2-reduktion fra transporten.

Som opfølgning på mobilitetsanalysen og landsplandirektivet har WSA udformet en erklæring omkring
konkrete initiativer som igangsættes parallelt med gennemførelse af lokalplanen, så det sikres, at
mobilitetsmålet kan opnås.
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Den samlede mobilitetsanalyse kan ses under "Øvrige bilag".

ALLERØD KOMMUNEPLAN

I Allerød Kommuneplan 2021 er lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne LU.E.03 -
Vassingerød Nord. I henhold til rammebestemmelserne må lokalplanområdet anvendes til lettere
industri, lager- og værkstedsvirksomhed, administration og offentlige virksomheder samt enkelte boliger
i tilknytning til virksomhederne.

Der er inden for rammen mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 1-5. Ved lokalplanens
udarbejdelse skal der fastlægges en zonering af området med minimumsafstande til de forskellige
virksomhedsklasser og forureningsfølsom anvendelse.

 

Hovedstruktur, erhvervsliv

Planlægningen skal fremme at erhvervslivet også fremover trives i Allerød. Erfaringerne viser at dette
opnås bedst gennem en planlægning, der er fleksibel, robust og som kan tilpasses de enkelte
virksomheders ønsker og behov.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser der er i overensstemmelse med kommuneplanrammen og
retningslinjerne for erhverv, og fastlægger herunder, at der alene må etableres virksomheder inden for
virksomhedsklasse 1-4, hvilket er en skærpelse af kommuneplanrammens muligheder. Dette gøres for
at zonere området i forhold til de omkringliggende områder, herunder særligt de eksisterende boliger
nord, vest og øst for lokalplanområdet, samt at etablere en hensigtsmæssig overgang til
erhvervsområdet syd for Nymøllevej. Lokalplanen sikrer desuden afstand til det eksisterende
erhvervsområde syd for Nymøllevej så en udnyttelse af det aktuelle lokalplanområde ikke vil medføre
reducerede udviklingsmuligheder i det eksisterende erhvervsområde.

Lokalplanen vurderes dermed at være i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.
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Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan 349, Vassingerød Nord, vedtaget i 2007, som
udlægger området til erhverv i miljøklasse 5-7. Denne lokalplan ophæves for det område som er
omfattet af nærværende lokalplan.

SPILDEVANDSPLAN FOR ALLERØD KOMMUNE

Lokalplanområdet er i spildevandsplanen omfattet af kloakopland NF1, der er spildevandskloakeret.
Dette indebærer, at regnvand skal håndteres på egen grund.

Regnvand fra tagarealer og lignende kan afledes til nedsivning, udledes til vandområde eller opsamles
til vandingsformål eller lignende.

Nedsivning kan enten ske i underjordiske faskiner eller ved udledning på jordoverfladen.

Hvis regnvand ledes til nedsivning eller udledes til et vandområde, skal der søges om tilladelse ved
Allerød Kommune.

Der kan ikke gives tilladelse til nedsivning af vand fra tage, tagrender og nedløbsrør som indeholder
zink, kobber eller bly, og derfor fastsætter lokalplanen, at disse materialer ikke må anvendes som tag-
og facadematerialer.

Regnvand fra trafikbelastede områder som veje og parkeringspladser skal renses inden nedsivning
eller udledning.
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Kortudsnit som viser kloakoplande.

KLIMATILPASNING

Allerød Kommune arbejder med klimatilpasning, og i den sammenhæng er oplandet omkring
Vassingerødløbet en af kommunens prioriteter. Allerød Kommune har i samarbejde med Novafos
gennemført en robusthedsanalyse af Vassingerødløbet. Analysen viser at vandløbet er væsentligt
hydraulisk belastet. Det forventes at Novafos i de kommende år iværksætter tiltag for at aflaste
vandløbet fx ved at tilbageholde vand i oplandet til Vassingerødløbet.  

PRODUKTIONSERHVERV OG VIRKSOMHEDER MED
SÆRLIGE BELIGGENHEDSKRAV

Området ved Farremosen, umiddelbart øst for lokalplanområdet, samt erhvervsområdet umiddelbart
syd og sydvest for Nymøllevej, er udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
Mulighederne i lokalplanen er tilpasset den konkrete beliggenhed og vil ikke påvirke
produktionsvirksomhedernes drift eller udvikling.
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FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING

NATURBESKYTTELSE

Inden for lokalplanområdet ligger to søer og et engareal, som er omfattet af § 3 i
naturbeskyttelsesloven.

Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af arealer som er registreret som beskyttede i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3 uden særlig tilladelse.

Det eksisterende regnvandsbassin, umiddelbart vest for den eksisterende bebyggelse, har en størrelse
der gør, at det er registreret som beskyttet sø i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Dette
regnvandsbassin ligger inden for de udlagte byggefelter, og i forbindelse med udarbejdelsen af
lokalplanen er der derfor ansøgt om tilladelse til at nedlægge det eksisterende regnvandsbassin med
henblik på at kunne udnytte det udlagte byggefelt. Allerød Kommune har behandlet ansøgningen, og har
efterfølgende meddelt tilladelse til denne nedlæggelse under forudsætning af, at der inden for
lokalplanområdet etableres erstatningsnatur i størrelsesordenen 1:2 i forhold til det areal der
nedlægges. Tilladelsen gælder i 3 år fra den er meddelt.

Lokalplanen fastlægger desuden, at der ikke må være høj beplantning langs de beskyttede søers syd-
og vestside. Dette er for at gavne søernes tilstand.

NATURA 2000

Efter Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383 af 26/11/2016) har Allerød
Kommune vurderet at planen ikke kan skade Internationale beskyttelsesområder (Habitat og
Fuglebeskyttelsesområder).

BILAG IV

Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre skade på yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, (eller ødelægge
de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

JORDFORURENINGSLOVEN

Der er ikke registeret forurenede arealer inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er ikke omfattet
af områdeklassificering, idet jorden på baggrund af tidligere arealanvendelse ikke vurderes at være
lettere forurenet. Jordflytninger fra lokalplanområdet er således ikke anmeldepligtigt medmindre der
konstateres tegn på forurening.
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Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening skal
gravearbejdet standses, jf. jordforureningslovens § 71 og kommunens miljømyndighed kontaktes.

GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Lokalplanområdet ligger inden for et areal med særlige drikkevandsinteresser. Der skal derfor sikres en
tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet vandressource til dækning af det fremtidige behov for vand af
drikkevandskvalitet. Det skal sikres at der ikke sker forurening af grundvandet ved placering af nye
aktiviteter eller anlæg.

Lokalplanen sikrer at bygningsdele der påvirkes af regn (tage, tagrender, inddækninger, facader mv.)
ikke må opføres med zink, kobber, bly eller andet materiale, der indeholder miljøskadelige stoffer, der
kan nedsive til jord og grundvand.

MUSEUMSLOVEN

Der må ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Museum
Nordsjællands har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske undersøgelser på
ejendommen.

Eventuelle spor vil være at anse for skjulte fortidsminder i lovens forstand og er beskyttede af
Museumslovens kap. 8, § 27.

Skulle der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign.,
skal arbejdet standses og Museum Nordsjællands tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven.

MILJØBESKYTTELSE

Ved planlægning af støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal området udformes på en
måde der sikrer, at støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer af områder. De
vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er
miljømæssigt og sundhedsmæssigt 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.

BYGGE OG BESKYTTELSESLINJER

Inden for lokalplanområdet er der tinglyst flere deklarationer om byggelinjer.

Der er tinglyst byggelinjer langs Nymøllevej på hhv. 15 og 25 meter fra vejens midte plus et tillæg, hvis
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vejen er hævet over ejendommen. Der gælder desuden en byggelinje for Kærhøjgårdsvej på 9 meter
fra vejens midte. Byggelinjerne fremgår af kortbilag 2.

Lokalplanen respekterer byggelinjerne da byggefelterne er placeret uden for byggelinjearealerne.
Byggelinjerne er desuden overvejende er placeret inden for arealer der i lokalplanen er udlagt til
beplantningsbælter, og hvor inden for der ikke må etableres bebyggelse eller anlæg.

OBSERVATIONSZONE FOR
GASTRANSMISSIONSANLÆG

Den sydvestlige del af arealet overlappes delvist af observationszone for gastransmissionsanlæg.
Forhold omkring planlægning for ændret anvendelse af arealer og bygninger i denne zone reguleres af
CIR 183 af 26/11-1984. Der må ikke opføres bygninger til ophold for mennesker, eller indrettes større
udendørs opholdsarealer, hvor mange personer jævnligt kan forsamles i det pågældende område.

Ved eventuel senere udbygning inden for observationszonen forudsætter dette en fornyet granskning af
planer for anvendelse af arealer og bygninger. Ændret planlægning, som kan medføre øget
personophold inden for observationszonen, forudsætter et lokalplanstillæg eller ny lokalplan, hvor
ledningsejer for gastransmissionsanlægget (pt. Energinet) og Energistyrelsen er høringsberettiget.
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Bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.

Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke etableres
forhold, der er i strid med lokalplanen.

Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.

Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

1.1

Lokalplanen har til formål at sikre: 

at områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af virksomhed inden for
miljøklasse 1-4,
at området kan vejbetjenes fra Nymøllevej og Gl. Vassingerødvej,
at der udlægges areal til et beplantningsbælte mod det åbne land for at markere
overgangen fra erhvervsområde til åbent land

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1 Afgrænsning

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikler:

25p og 25s, Lynge By, Lynge

8b, Vassingerød By, Uggeløse,

Del af matrikel nr. 3u, Vassingerød By, Uggeløse,

2.2 Zonestatus

Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres det
på kortbilag 1 viste område fra landzone til byzone.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1 Anvendelse

Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål i form af teknisk produktion, lager- og
montageformål, produktionstekniske værksteder og faciliteter til forskning og udvikling samt
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administration.

Virksomheder skal være klassificeret inden for klasse 1 til 4 jf. Miljøministeriets Håndbog
om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne.

I Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning anbefales følgende
afstandsklasser.

Der opereres med 7 klasser og disse klassers anbefalede afstand til boligområder:

Klasse 1: Der er 0 meter mellem erhverv og boliger og omfatter erhverv med
forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik.

Klasse 2: Der er minimum 20 meter mellem erhverv og boliger og omfatter erhverv
med bogbinderi, elektronikværksteder og f.eks. laboratorier.

Klasse 3: Der er minimum 50 meter mellem erhverv og boliger og omfatter erhverv
med håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder.

Klasse 4: Der er minimum 100 meter mellem erhverv og boliger og omfatter
levnedsmiddelfabrikker og mindre overfladebehandlende virksomheder, herunder
autolakkerier.

3.2

Inden for byggefelt 1 (den eksisterende erhvervsbebyggelse) og byggefelt 2 må der kun
opføres erhvervsbebyggelse i miljøklasse 1-4, jf. kortbilag 3.

Inden for byggefelt 3, må der kun opføres erhvervsbebyggelse i miljøklasse 1-2, jf.
kortbilag 3.

3.3

Inden for lokalplanområdet findes en eksisterende portnerbolig, som angivet på kortbilag 3.
Boligformålet er knyttet op på den primære anvendelse til erhverv, hvilket det også
fremadrettet skal være. Bygningen kan ligeledes anvendes til de øvrige anvendelser, der er
muliggjort med lokalplanen, jf. § 3.1.

Der må ikke etableres eller indrettes yderligere boliger inden for lokalplanområdet.

§ 4 UDSTYKNING

4.1
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Der må ikke foretages udstykning, arealoverførsel eller andre matrikulære forandringer.

§ 5 VEJE, STIER OG PARKERING

5.1 Vejadgang

Lokalplanområdet har vejadgang fra Nymøllevej og Gammel Vassingerødvej som vist på
kortbilag 3.

Fra lokalplanområdet skal der desuden sikres vejadgang til vindmøllen, som er beliggende
inden for matrikel nr. 3u, Vassingerød By, Uggeløse, men uden for lokalplanområdet. 

5.2 Bilparkering

Der kan udlægges bilparkering svarende til maks. én p-plads for hver 100 m  etageareal til
produktions- og industriformål.

Der kan udlægges bilparkering svarende til maks. én p-plads for hver 75 m  etageareal til
kontorformål og lignende.

Den fastsatte parkeringsnorm angiver en maksimumsnorm for antallet af
bilparkeringspladser med henblik på at understøtte de beskrevne mobilitetsinitiativer
og -mål som fremgår af redegørelsesafsnittet Mobilitetsanalyse og mobilitetsmål.

5.3 Cykelparkering

Ved etablering af ny bebyggelse skal der etableres cykelparkering svarende til minimum én
plads for hver 200 m2 etageareal.

Cykelparkering skal anlægges, således at den er let tilgængelig for brugerne og i
umiddelbar nærhed af indgangspartier. 

§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

6.1 Elproducerende vedvarende energianlæg

Der kan opstilles elproducerende vedvarende energianlæg på terræn på arealer, der ikke er
udpeget som natur beskyttet i hh. til naturbeskyttelsesloven, samt natur og
beplantningsbælter jf. kortbilag 2 og 3.

Der må opstilles maks. 40.000 m  elproducerende vedvarende energianlæg på terræn.
Anlæg på terræn skal opstilles i klynger på maks. 2000 m  per klynge.

Elproducerende vedvarende energianlæg og tilhørende tekniske installationer på terræn
må  etableres i en højde på maks. 4 meter.

Elproducerende vedvarende energianlæg medregnes ikke i bebyggelsesprocenten,

2

2

2

2
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jf. BR18 kap. 23, forudsat at det ikke har karakter af en overdækket bebyggelse.

6.2

Elproducerende vedvarende energianlæg kan indgå som bygningselementer på tage og i
facader og opsættes direkte i plan med overflade på tagflader eller i facader, således at
elementerne indgår som husets andre bygningselementer i overfladen.

Der kan dog opsættes fritstående konstruktioner til elproducerende vedvarende
energianlæg på flade tage, såfremt de afskærmes så de ikke er synlige fra offentlig vej.

6.3 Materialer i bygningsdele der påvirkes af regn

Bygningsdele der påvirkes af regn (tage, tagrender, inddækninger, facader mv.) må ikke
opføres med zink, kobber, bly eller andet materiale, der indeholder miljøskadelige stoffer,
der kan nedsive til jord og grundvand.

6.4 Støjafskærmning

Der må inden for lokalplanområdet laves den nødvendige støjafskærmning i form af
jordvolde udformet som et beplantet bakkelandskab.

Eventuelle jordvolde må kun udføres med overskudsjord fra grunden.

6.5 Regnvandshåndtering

Der skal etableres overjordiske anlæg til håndtering af regnvand inden for arealer udlagt til
regnvandshåndtering jf. kortbilag 3.

Overjordiske anlæg skal etableres som regnvandssøer kombineret med evt. regnbede,
kanaler, vandløb eller lign. og gives et naturligt udtryk, således at anlæggene syner som en
naturlig del af de øvrige ubebyggede arealer.

 

Der kan ved behov etableres underjordiske anlæg til håndtering af regnvand.

Anlæg til regnvandshåndtering må ikke etableres inden for arealer, der er beskyttet i
henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3, medmindre arealerne indgår som en del af
regnvandshåndteringen.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1 Bebyggelsens placering

Ny erhvervsbebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 3 angivne byggefelter.

Vassingerødløbet løber igennem lokalplanområdet. Bygninger, bygværker, faste

Lokalplan 3-350 for en virksomhed i Vassingerød Nord

Allerød kommune Side 28



hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden
vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8
m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte, jf. § 7.2 i
Regulativ for Vassingerødløbet og sideløb, Kommunevandløb nr. 2

7.2 Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocenten for ejendommen må ikke overstige 50, jf. beregningsreglerne
fastsat i bygningsreglementet BR18, kap. 23.

Bygningernes rumfang må ikke overstige 3 m³ pr. m² beregnet ud fra grundens areal og
målt fra naturligt terræn.

7.3

Ny erhvervsbebyggelse må ikke etableres med en bygningshøjde over 15 meter over
naturligt terræn. Mindre dele af bebyggelsen, såsom tekniske anlæg og antennemaster, kan
dog gives en større højde, såfremt særlige hensyn til anlæggets indretning og drift
nødvendiggør det.

Højden på mindre bygninger såsom miljøstationer, overdækket cykelparkering,
transformatorstationer og lignende må ikke overstige 3 meter.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Facader på ny erhvervsbebyggelse må kun fremstå i aluminiumsplader, træ, beton og glas
og skal opføres med samme materialemæssige og arkitektoniske udtryk som den
eksisterende erhvervsbebyggelse inden for lokalplanområdet.

Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende og må højst have glanstrin 30.
Vinduer, glaspartier, solceller og lignende er undtaget.

8.2 Skiltning på bebyggelse

Der kan etableres skiltning på bygningens tag i form af påmalede bogstaver eller anden
skiltning, som er plan med bygningens tagflade.

8.3 Fritstående skilte

Der kan opstilles én pylon op til 8 meter høj og 2,5 meter bred, som reklamerer for den
pågældende virksomhed.

Der kan desuden opsættes henvisningsskilte, som er maksimalt 4 meter høje og 2 meter
brede.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1 Beplantning
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Ubebyggede, ubefæstede arealer, der ikke anvendes til regnvandshåndtering, stier,
beplantningsbælter eller lign. skal etableres med beplantning.

Beplantning i en afstand af 15 meter langs syd- og vestsiden af søer, der er registreret som
beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens §3, må ikke overstige en højde på 1,5 m,
for at fremme solindstråling til syd- og vestvendt søbred.

Beplantning inden for området skal primært være af hjemmehørende urter, buske og
træer med henblik på at fremme biodiversiteten.

9.2 Beplantningsbælter

Langs størstedelen af lokalplanområdets afgrænsning mod det åbne land udlægges et 10
meter bredt beplantningsbælte som vist på kortbilag 3. Beplantningsbæltet skal etableres
med hjemmehørende træer som benved, hassel, fuglekirsebær, rød kornel, kvalkved,
æblerose, hunderose, slåen, tørst, vrietorn, vild æble, hyld, , hvidtjørn, avnbøg og/eller
skovfyr. De mest lystkrævende placeres yderst i beplantningsbæltet. Beplantningsbæltet
kan udføres på en jordvold med en maksimal højde på 5 meter og beplantningen skal
fremstå tæt, så det markerer en overgang fra erhvervsområde mod nærmeste naboer og
det åbne land.

9.3

Langs Nymøllevej og langs Kærhøjgårdsvej mod sydvest, udlægges et 5 meter bredt
beplantningsbælte, som vist på kortbilag 3. Beplantningsbæltet skal etableres med
hjemmehørende træer som lærk, hyl, birk, tjørn eller fyr. Beplantningsbæltet kan udføres på
en jordvold med en maksimal højde på 5 meter og beplantningen skal fremstå tæt, så det
markerer en overgang fra erhvervsområde mod nærmeste naboer og det åbne land.

Hjemmehørende træer som fuglekirsebær, avnbøg, skovfyr og hassel vil pga. deres
størrelse ikke være egnede i et beplantningbælte med en bredde på 5 m.

9.4

Ved opstilling af elproducerende vedvarende energianlæg jf. § 6.2 skal der udlægges et 2
meter bredt beplantningsbælte omkring arealet. Beplantningsbæltet skal etableres med
hjemmehørende træer som  Lærk, Hyl, Birk, Tjørn eller Fyr. Beplantningen skal opnå en
højde på minimum 4 meter og skal fremstå tæt, så det afskærmer for indblik til
energianlæggene og ikke giver anledning til blændingsgener.

Hjemmehørende træer som avnbøg og skovfyr vil ikke være egnede omkring
solcelleanlæg på terræn, da de vil skygge for solcellerne. Slåen og æblerose er
ligeledes uegnede omkring solcelleanlæg, da de næppe når en højde på 4 meter.
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9.5 Terrænregulering

Der må inden for lokalplanområdet foretages terrænregulering på maks. +/- 0,5 meter i
forhold til naturligt terræn.

§ 10 BETINGELSER FOR IBRUGTAGNING

10.1 Cykelparkering

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret de til bebyggelsen hørende andel
af cykelparkeringspladser jf. § 5.3.

10.2 Beplantningsbælter

Ny bebyggelse på ejendomme, hvor der skal etableres beplantningsbælter, må ikke tages i
brug før der er etableret de i §§ 9.2 og 9.3 nævnte beplantningsbælter.

Beplantningen skal senest være etableret førstkommende plantesæson efter
ibrugtagning af det opførte byggeri.

§ 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

11.1 Aflysning af lokalplaner

Ved den offentlige bekendtgørelse af lokalplan 3-350 ophæves Lokalplan nr. 349 for det
område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

11.2 Aflysning af servitutter og deklarationer

Der aflyses ingen servitutter.

 

§ 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

12.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er
omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun 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.

12.2

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.
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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).

12.3

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen,
fortrænges af denne.

12.4

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge- og planlovgivningen.

Lokalplan 3-350 for en virksomhed i Vassingerød Nord

Allerød kommune Side 32



Kortbilag 1
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Kortbilag 2
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Kortbilag 3
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Kortbilag 4
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MILJØSCREENING

Hvad er en miljøscreening?

Ifølge "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter" (Lovbekendtgørelse
nr. 448 af 10. maj 2017) skal der laves miljørapporter for planer, som omhandler store og
miljøbelastende projekter listet i lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt
naturbeskyttelsesområde. For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun
indeholder mindre ændringer, kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig
indvirkning på miljøet.

Det vurderes gennem en miljøscreening af en række miljøparametre, om planen kan få en væsentlig
indvirkning på miljøet. Det kan være både negative og positive miljøkonsekvenser. Ifølge loven skal
vurderingen kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuelle
og gængse metoder, og til planens detaljeringsgrad.

Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne.
Hvis konklusionen er, at der er tale om væsentlig indvirkning på miljøet, fastlægges det nærmere indhold
af en egentlig miljørapport i samarbejde med de berørte myndigheder. Denne afgrænsning (scoping) vil
i så fald være indarbejdet i miljøscreeningen ved en uddybning af de relevante emner.

 

Miljøvurderingsscreening

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af denne lokalplan foretaget en screening i

henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter"
(Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017). Se screeningsskema på efterfølgende sider.

Lokalplanen vurderes at være omfattet af lovens § 8 stk. 2, nr. 1, idet den kun fastlægger anvendelsen
af mindre områder på lokalt plan. Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 3, pkt. 1 og 2.

 

Afgørelse

Allerød Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at forslaget til lokalplan 3-350, ikke vil
medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10 og ud fra de relevante kriterier, som er
oplistet i miljøvurderingslovens bilag 3.

Baggrunden for ikke at udarbejde miljøvurdering er, at lokalplanen fastlægger anvendelsen af et
afgrænset eksisterende erhvervsområde og kun angiver mindre ændringer i det eksisterende
plangrundlag, samt at planen via dens bestemmelser sikrer, at planlægningen ikke får væsentlig
indvirkning på miljøet.

Det er samtidigt vurderet, at planen ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområder, og at der
ikke er behov for en konsekvensvurdering efter Habitatdirektivets artikel 6.3.

Afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering, er offentliggjort sammen med offentliggørelsen af
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lokalplanforslaget.

Den nærmere redegørelse for afgørelsen fremgår af screeningsskemaet under "Øvrige bilag".

Allerød Kommunes afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt kan påklages til planklagenævnet, jf.
miljøvurderingslovens § 48. Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt
dvs. senest den 26. april 2022 via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
naevneneshus.dk.
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ØVRIGE BILAG

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner bliver der ofte lavet baggrundsmateriale, hvor kun dele
eller konklusionen bliver brugt i selve lokalplanen. Det kan fx være støjberegninger, geotekniske rapporter
eller skyggediagrammer.

Herunder kan du se noget af det baggrundsmateriale, der er produceret til denne lokalplan.

Bilag herunder er ikke en del af lokalplanen. De ligger som en service til læseren, da vi løbende vil
forbedre de muligheder, du har for at hente oplysninger om lokalplaner og deres tilblivelse.

I henhold til Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 i LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 kan kun retlige spørgsmål
påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige
tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort,
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.
Du logger på Klageportalen med NemID/MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Allerød
Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,-
kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Allerød Kommune. Hvis Allerød Kommune
fastholder afgørelse, sender Allerød Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen.
Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden
er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til Allerød Kommune. Allerød Kommune videresender herefter
din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at
blive fritaget på https://naevneneshus.dk.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for
modtagelsen af afgørelsen.
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WSA Mobilitetsanalyse efter granskning.docx 

 

1 Indledning 
WSA ønsker at udvide sine faciliteter på sitet Nymøllevej 6 i Lynge, Allerød Kom-

mune.  

Erhvervsstyrelsen og Erhvervsministeriet oplyser, at dette kræver et landsplandi-

rektiv. Som grundlag for et landsplandirektiv har Erhvervsstyrelsen krævet en 

analyse af virksomhedens transport og mobilitet. Erhvervsstyrelsen har i notat af 

2/6 2020 angivet forventninger hertil, ift. omfang og indhold. Erhvervsstyrelsen 

ønsker at få dokumenteret virkemidler, som kan bidrage til at sikre trafikale effek-

ter svarende til ”stationsnære områder”. Det vil sige, at der tilvælges bæredygtige 

transportformer på bekostning af privatbilisme. 

NIRAS har for WSA udarbejdet en mobilitetsanalyse, som dokumenteres i nærvæ-

rende notat. I notatet redegøres for følgende: 

 Eksisterende transportmæssige forhold relateret til WSA, dvs. både infrastruk-

tur og medarbejdernes transportadfærd, som danner udgangspunktet for mobi-

litetsarbejdet, 

 Perspektivering af transportvaner til virksomheder med lignende medarbejder-

sammensætning og/eller mere stationsnær placering, 

 Forventede udvidelsesplaner for WSA ift. at kunne estimere de mobilitetsmæs-

sige potentialer, 

 Fastlæggelse af mobilitetsmål for WSA, baseret på foreliggende transportad-

færd blandt medarbejderne, samt dialog med Erhvervsstyrelsen, 

 Konkretisering af initiativer og virkemidler – både internt hos WSA og hos eks-

terne aktører - til opfyldelse af mobilitetsmålene, herunder vurdering af de mo-

bilitetsmæssige potentialer. 

Arbejdet er til dels en videreførelse af det arbejde, der i 2018 blev gennemført i 

regi af mobilitetsnetværket ”Moving 30”, som WSA indgår som en aktiv part i. 

”Moving 30” er et forum i Region Hovedstaden for virksomheder, som ønsker at 

fremme tilgængelighed og grøn mobilitet. 

1.1 Grundlag 
Analysen er baseret på følgende grundlag: 

 ”Mobilitetsundersøgelse WSA”, Moving People for WSA, 2017-18 

 Interviews af nøglemedarbejdere i WSA , 

 Opgørelser af belægningsgrader for parkeringsarealer på lokaliteten, 

 Bopælsdata for eksisterende medarbejderstab hos WSA, 

 Trafikdata, indhentet fra tidligere udførte analyser foretaget af NIRAS for Alle-

rød Kommune 

 TU-udtræk for stationsnære områder, leveret af Erhvervsstyrelsen 

Hertil kommer tilgængelige analyser vedrørende transportvaner i virksomheder. 
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2 Udgangspunktet 

2.1 Medarbejdersammensætningen hos WSA 
WSA tæller ca. 1.100 medarbejdere i Lynge. 

Langt hovedparten af disse (ca. 90%) er højt uddannet arbejdskraft, med meget 

høj grad af specialisering inden for medico-teknologi, audiologi mv.  

WSA er den ene ud af tre førende virksomheder på verdensmarkedet inden for hø-

reapparater, som er placeret relativt tæt i de nordsjællandske kommuner: WSA i 

Allerød Kommune, Oticon i Egedal Kommune og GN i Ballerup Kommune. De tre 

virksomheder er sammenlignelige ift. sammensætning af meget højt specialise-

rede medarbejdere med tung teknisk baggrund, oftest ingeniører.  

Medarbejderstaben hos WSA har generelt et meget lavt transportbehov i løbet af 

arbejdsdagen. Til forskel fra f.eks. rådgivende ingeniørvirksomheder, er arbejdet 

meget ”internt rettet” i form af udviklingsprojekter med høj grad af konfidentiali-

tet. Dette giver en minimal udskiftning på p-pladserne i løbet af arbejdsdagen, og 

deraf en minimal belastning af vejnettet, udover turene til/fra arbejdspladsen.  

Undersøgelser viser tydelige sammenhænge mellem indkomstniveau og pendlings-

afstande; jo højere indkomstniveau, jo større pendlingsafstand. Dette skyldes, at 

højt specialiseret arbejdskraft (med højere indkomst) er villige til at pendle læn-

gere for at finde jobs, der passer til deres kvalifikationer.1 

2.2 WSA’ placering i eksisterende infrastruktur 

2.2.1 Vejinfrastruktur 
WSA har en central placering i forhold til det overordnede vejnet. Via Nymøllevej 

er der ca. 1,6 km til Hillerødmotorvejen, med direkte forbindelse til København og 

Hillerød; og ca. 1,8 km til Slangerupvej, med videre forbindelse til Farum og Fre-

derikssundsvej. 

                                                   

1 “Faktaark om transport og indkomst I Danmark”, Transportvaneundersøgelsen 2015. 
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Figur 2.1: Placeringen af WSA, og de omkringliggende veje, samt Allerød Station. 

Nymøllevej udgør en meget central korridor i området, da den gennemskærer 

kommunen fra Slangerupvej i sydvest til Kongevejen i nordøst. Nymøllevej er ud-

lagt som en 2-sporet vej, med kanaliseringsanlæg mod omkringliggende erhvervs-

områder. Vejadgang mod WSA er reguleret i en trebenet rundkørsel.  

Der er på Nymøllevej, i et snit umiddelbart vest for Hillerødmotorvejen, registreret 

en årsdøgntrafik (ÅDT) på ca. 8.400 køretøjer/døgn; hvoraf tung trafik udgør ca. 

14%.2 Spidstimetrafikken i morgenmyldretiden udgør 12% af ÅDT, svarende til ca. 

1.000 køretøjer/timen, begge retninger tilsammen. Hastigheden er registreret til 

ca. 73 km/t, den skiltede hastighed er 80 km/t.3  

Der er i 2019 udført en fremkommelighedsanalyse for vejnettet i Allerød Kom-

mune.4 I analysen blev GPS-data fra køretøjer indsamlet med henblik på at få 

kortlagt mulige trængselspletter i kommunen.  

Resultaterne herfra viser, at fremkommeligheden for biltrafikken på den delstræk-

ning af Nymøllevej, som ligger syd for Hillerødmotorvejen, er rigtig god. Generelt 

er der størst pres på fremkommeligheden i morgenmyldretiden. I nedenstående 

figur vises fremkommeligheden i den mest belastede halvtimeperiode af morgen-

myldretiden, angivet som grad af nedsat rejsehastighed. 

                                                   

2 Trafiktal hentet fra Allerød Kommune 
3 Den skiltede hastighed er netop nedsat til 70 km/t, men dette er sket efter seneste ha-

stighedsmåling. 
4 ”Fremkommelighedsanalyse”, NIRAS for Allerød Kommune, oktober 2019 



 

 

 

WSA  24. februar 2022  www.niras.dk 

7 7 

WSA Mobilitetsanalyse efter granskning.docx 

 
Figur 2.2 Fremkommelighed i morgentrafikken kl. 7:30-8:00. Jo stærkere farve, jo mere trængsel.  

På delstrækningen nord for Hillerødmotorvejen blev registreret trængsel i myldre-

tidsperioderne, hvilket er relateret til signalanlæggene på strækningen. Omsat til 

rejsetid, svarer det til, at en bilrejse på Nymøllevej i morgenmyldretiden, mellem 

Hillerødmotorvejen og Kongevejen i nord, tager omkring 5 minutter, mod ca. 3 mi-

nutter udenfor morgenmyldretiden.  

Allerød Kommune gennemfører pt. en signaloptimering med henblik på at forbedre 

fremkommeligheden. 

2.2.2 Cykelinfrastruktur 
Kortet herunder viser udbredelsen af cykelinfrastruktur i området omkring WSA. 

 

Figur 2.3: Cykelinfrastruktur omkring WSA 

WSA 
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På den sydlige del af Nymøllevej, mellem Hillerødvejen og Slangerupvej, er der 

ikke etableret cykelstifaciliteter. På denne delstrækning afvikles cyklister på køre-

banen. Der foreligger en cykeltrafikregistrering fra 2016, hvor der i begge retnin-

ger tilsammen blev registreret godt 200 cyklister/døgn.  

På Slangerupvej er anlagt cykelsti i begge vejsider. Der foreligger ikke cykeltrafik-

tællinger for denne strækning.  

Efter en løbende konstruktiv dialog mellem WSA og Allerød Kommune omlægges 

Farremosen, som via Lyngevej giver adgang til Allerød Station, i efteråret 2020 til 

en såkaldt ”2-1 vej”, med reserverede arealer for cyklister. Fra Farremosens kob-

ling til Lyngevej og frem til Allerød Station, er der anlagt cykelsti i begge vejsider. 

På Lyngevej er der registreret en cykeltrafik på knap 600 cyklister/døgn, begge 

retninger tilsammen.  

Mellem Farremosen og Gl. Vassingerødvej er anlagt fællessti i eget tracé på nord-

siden af Nymøllevej. Denne er videreført ind over WSA’s areal og frem til cykelpar-

keringsfaciliteterne i nærhed af indgangene. Fællesstien er anlagt af Allerød Kom-

mune, men med økonomisk bidrag fra WSA. 

Allerød Kommune investerer i opgradering af cykelparkeringsfaciliteterne omkring 

Allerød Station i løbet af 2020, bl.a. efter dialog med WSA. Dette indebærer bl.a. 

udvidelse af flere højklassede (sikrede) cykelparkeringspladser, med det formål at 

motivere til øget brug af kollektiv transport.   

2.2.2.1 Kollektiv transport 

Kortet herunder viser udbredelsen af den kollektive transport i området omkring 

WSA. 

 

 
Figur 2.4: Busrute 310R, samt den del af busrute 335, hvor den på ruten mellem Allerød Station og 
Farum Station kører via Nymøllevej forbi WSA 
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Der er anlagt busstoppested på Nymøllevej i frafarterne af rundkørslen. Busstop-

pestederne betjenes af buslinje 335, som kører mellem Hillerød St. og Farum St., 

og også betjener Allerød St. Der er 2 afgange/time/retning i dagtimerne, frem til 

omkring kl. 19, hvorefter der er 1 2 afgang/time/retning.  

Allerød Station er beliggende ca. 5 km fra WSA, og betjenes af S-togslinje A, mel-

lem Hillerød-Solrød Strand. Linje A har 6 afgange/time/retning i dagtimerne.  

Der er potentiel god korrespondance mellem S-tog og buslinje 335 på Allerød Sta-

tion. Dette kræver dog, at brugerne rammer de afgange, hvor skiftetiden mellem 

bus/tog er mindst. I morgenmyldretiden kan skiftetiden reduceres til 3-5 minutter; 

men skiftetiden i eftermiddagsmyldretidsperioden er på 7-8 min. 

Der er et forholdsvis ringe kollektivt transporttilbud (busser) for de medarbejdere, 

som er bosiddende i det vestlige opland, dvs. Roskilde, Jylling, Ølstykke, Slange-

rup mv. Det kollektive transporttilbud for disse medarbejdere medfører flere skift 

mellem buslinjerne, og deraf følgende forholdsvis lang rejsetid. 

2.3 WSA’ interne faciliteter 

2.3.1 Parkering 
Internt på WSA’s område er anlagt 799 p-pladser: 

 Personale Personale el5 Gæster Gæster el HC P-kælder 

Antal  
p-pladser 

630 12 42 2 2 111 

 

Virksomhedens bygninger indeholder ifølge BBR 24.876 m2 etageareal med an-

vendelse ”Bygning til kontor”. De 799 parkeringspladser svarer til 1 p-plads pr. 31 

m2.  

 

Reelt er 46 p-pladser reserveret til besøgende, og 753 p-pladser kan således an-

vendes til parkering for de ansatte.  

 

WSA har gennem en årrække jævnligt udført registrering af belægningsgraden på 

p-arealerne. Registreringen foretages på en hverdag midt i ugen, midt på dagen, 

hvor belægningsgraden er størst.  

Overordnet er belægningsgraden størst i vinterhalvåret, hvor flere kører i bil. I 

vinterhalvåret er der minimum 30 frie p-pladser, men i gennemsnit ca. 50 frie p-

pladser. 6 Generelt er der pres på el-p-pladserne, hvor der i gennemsnit er regi-

streret 1-2 frie el-p-pladser.  

I forbindelse med corona-pandemien har WSA opdateret deres personalehåndbog, 

så medarbejdere tilskyndes til mere hjemmearbejde. Der er udført en registrering 

i slutningen af august 2020 med henblik på at undersøge, hvorvidt dette har haft 

en længerevarende effekt på medarbejdernes transportvaner. Registreringen er 

foretaget i uge 34, hvor normalen har indfundet sig efter ferien. Registreringen vi-

ser, at antallet af frie p-pladser generelt er steget fra de ca. 50 frie p-pladser til 

                                                   

5 Der er forberedt kabling til etablering af yderligere 12 el-ladepladser. 
6 Efter nedlukningen som følge af corona-pandemien er der registreret i gennemsnit ca. 400 

frie p-pladser.  
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ca. 75-80 frie p-pladser. Dvs. den reelle brug post corona er ca. 75 p-pladser min-

dre end udbuddet, svarende til ca. 678 p-pladser.  Dette svarer til 0,62 p-plads pr. 

ansat.  

Den afledte effekt af muligheden for hjemmearbejde kan således tydeligt aflæses 

på medarbejdernes transportvaner. WSA råder ikke over fælles firmabiler, som 

medarbejdere kan anvende i forbindelse med firmarelateret kørsel.7 

2.3.2 Faciliteter for cyklister 
Der er gennem de seneste par år etableret højklassede cykelfaciliteter: 

Der er placeret ca. 100 cykelparkeringspladser i p-kælderen, som tilgås direkte fra 

terræn via rampe. Efter ønske fra medarbejdere er der for nylig etableret bad- og 

omklædningsfaciliteter i kælderen i umiddelbar tilknytning til cykelparkeringen. 

Der er mulighed for at parkere cyklen i aflåst cykelbur.  

Der er i kælderen etableret udtag for el, som el-cyklisterne kan anvende. Herud-

over er der etableret et mindre cykelreparationsværksted, hvor der er mulighed 

for at reparere de gængse skader.  

Belægningsgraden for cykelparkeringen er størst i sommerhalvåret, hvor ca. 50% 

af pladserne er optaget. Der er ikke registreret samme reduceret ”tryk” på cykel-

parkeringspladserne, som er eftervist i registreringen på bilparkeringen i uge 34, 

jf. afsnit 2.3.1. 

2.4 Nuværende transportvaner hos WSA 
Som nævnt blev der primo 2018 udarbejdet en transportvaneundersøgelse blandt 

medarbejderne i WSA. Transportvaneundersøgelsen blev foretaget af ”Moving Pe-

ople”, som er en sammenslutning af DTU, Movia samt rådgivningsvirksomheden 

Gate 21. Transportvaneundersøgelsen bestod af en række spørgsmål, som blev 

sendt ud til samtlige medarbejdere i virksomheden.  

Følgende kortlægning af nuværende transportvaner tager udgangspunkt i det ar-

bejde, som blev udført i 2018. Der foretages en konkret vurdering af de gengivne 

resultater; i hvor høj grad disse vurderes at have ændret sig som følge af den ud-

vikling, som der har været i WSA, og i samfundet generelt henover de 2,5 år, der 

er gået siden undersøgelsen blev lavet. 

2.4.1 Medarbejdernes pendlingsafstand   

Hovedvægten af medarbejderne – en andel på 63% - har en pendlingsafstand på 

mellem 15-40 km mellem bopæl og fra WSA. 37% af medarbejderne hos WSA har 

under 20 kilometer til arbejde.  

Til sammenligning er den gennemsnitlige pendlingsafstand i Region Hovedstaden 

på knap 17 km.8  

                                                   

7 Bortset fra en varebil, som anvendes til mindre varetransport mellem sites i Værløse og 

Lynge. 
8 ”Faktaark om pendling”, Transportvaneundersøgelsen 2015 
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Figur 2.5 Pendlingsafstande for medarbejdere i WSA 

I Figur 2.6 er medarbejdernes bopæle vist i fugleflugtafstand fra WSA. I hver buf-

fer er angivet, hvor stor en (akkumuleret) andel af medarbejderne, som bor inden 

for de enkelte afstande. Det skal bemærkes, at pendlingsafstanden for en stor del 

af København reelt ligger mellem 25-40 km, til trods for at København geografisk 

er beliggende inden for 30 km-cirklen.  

 
Figur 2.6: Medarbejdernes bopælsplacering i regionen 

I nedenstående figur vises bopælskommuner for medarbejderne. Jo mørkere 

farve, jo flere medarbejdere er bosat i de respektive kommuner. Det ses, at der er 

forholdsvis mange bosat nord for WSA, særligt i Gribskov Kommune og Fredens-

borg Kommune; samt i Furesø Kommune. Samlet set er der også en markant an-

del medarbejdere bosat i København og centralkommunerne. 
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Figur 2.7: Medarbejdernes bopælsplacering på kommuneniveau   

Herudover er der nogle medarbejdergrupper tilknyttet WSA, som ikke direkte ind-

går i analysen. Dette omfatter: 

 9 medarbejdere, som er bosiddende i andre end de viste kommuner9 

 59 eksterne medarbejdere, som har større eller mindre permanent tilknytning 

til WSA 

 26 ISS-medarbejdere, som varetager div. facility funktioner hos WSA 

WSA oplyser, at en stor del af de eksterne medarbejdere kommer fra udlandet. De 

eksterne medarbejdere vurderes ikke at være påvirkelige i forhold til transport-

middelvalg, i samme grad som de øvrige medarbejdere, og indgår derfor ikke vi-

dere i analysen.  

De pågældende medarbejdere fra ISS er typisk ufaglærte, eller med jobs, som 

kræver kortere uddannelser. Personer i denne type jobs er typisk ikke villige til at 

pendle lige så langt, som personer med længere uddannelser. Derfor antages det, 

at de ISS-medarbejdere, der er tilknyttet WSA, er bosiddende inden for en radius 

af 20 km fra WSA. 

2.4.2 Transportmiddelvalg  

Medarbejderne hos WSA benytter primært bilen som transportmiddel til arbejde, 

en andel på ca. 79%. Ca. 20% anvender cykel, kollektiv transport eller en kombi-

nation heraf.  

                                                   

9 I henhold til GDPR reglerne kan kommuner, hvor der er færre end tre medarbejdere ikke vi-

ses på figuren. 
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Det bemærkes, at spørgeskemaundersøgelsen er udført sidst på året. Da cyklister 

er væsentligt påvirket af vejret, er der sandsynligvis relativt flere, som cykler til 

arbejde henover forår og sommer, end tilfældet er for efterår og vinter.  

 
Figur 2.8: Transportmiddelvalg for WSA’s medarbejdere   

Valg af transportmiddel i forhold til pendlingsafstand viser, at bilen står for mere 

end ¾ af pendlingen for samtlige pendlingsafstande, jf. figuren herunder. Undta-

get herfor er de medarbejdere, som bor inden for en radius på 5 km fra WSA. Hos 

denne gruppe, som udgør ca. 2% af medarbejderne (20-25 medarbejdere), er det 

næsten ligeligt fordelt mellem cykel og bil.  

Størstedelen af brugerne af den kollektive transport er bosiddende 30 - 40 km fra 

WSA. Inden for denne afstand er både København og Roskilde.  

Figur 2.9: Fordeling af transportmiddelvalg i forhold til pendlingsafstand   
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2.4.3 Ansattes ankomsttidspunkter 
Langt størstedelen af medarbejderne hos WSA har fleksible arbejdstider. Neden-

stående figur viser, hvornår medarbejderne typisk møder ind på arbejde. 

 
Figur 2.10: Typisk mødetidspunkter for medarbejderne hos WSA. 

Størstedelen af de 1.100 medarbejdere (samlet set 70%) hos WSA møder ind i 

tidsrummet mellem kl. 7.30-9.00, med en spids kl. 8.15-8.30. Hermed følger med-

arbejdertrafikken det velkendte pendlingsmønster med tydelige spidsbelastnings-

periode omkring kl. 8.  

2.4.4 Transportbehov i arbejdstiden 
I spørgeskemaundersøgelsen blev også undersøgt transportbehov og -vaner i 

selve arbejdstiden.  

11% af medarbejderne har en eller anden form for transport inden for arbejdsti-

den. Dette er primært relateret til medarbejdere med stabsfunktioner, f.eks. faci-

lity. Transport i arbejdstiden fordeles på transportmidler, som vist på nedenstå-

ende figur. 

 
Figur 2.11: Valg af transportmiddel til transport i arbejdstiden 
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2.5 Vurdering af udviklingen af medarbejdernes trans-

portadfærd fra 2018 til 2020 
Transportvaneundersøgelsen er som nævnt udført i 2018. Der er siden da iværksat 

en række ændringer, som vurderes at have påvirket medarbejdernes transport-

middelvalg frem til i dag.  

2.5.1 Allerede igangsatte initiativer til ændring af transportvaner i 

mere bæredygtig retning 
I forbindelse med transportvaneundersøgelsen i 2018 blev medarbejderne spurgt 

ind til, hvilke initiativer, der kunne køre det mere attraktivt for dem at ændre 

transportmiddelvalg mod en mere bæredygtig transportform.  

I det følgende er dette opdelt på WSA’s tiltag, samt tiltag, hvor det har krævet 

ekstern aktør. 

2.5.1.1 Interne tiltag 

30% af medarbejderne angav, at cykelservice og forbedrede cyklistforhold på ar-

bejdspladsen ville få dem til at cykle mere til/fra arbejde. WSA har i perioden fra 

2018-2020 etableret flere cykelparkeringspladser i kælderen, med direkte adgang 

til forbedrede bade-/omklædningsfaciliteter. WSA (Facility Management) overvåger 

fast behovet for cykelparkering og -service, idet medarbejderne melder ind med 

ønsker og behov. 

48% af medarbejderne angav, at garanteret hjemtransport, hvis samkørsel afly-

ses, kan få dem til at køre med andre i mere udbredt grad. WSA har i sommeren 

2020 indgået en aftale med FDM vedr. ny samkørsels-app, som gør det nemt for 

medarbejdere at finde samkørsel inden for snævre tidsintervaller. Der er planlagt 

en storstilet intern markedsføringskampagne for app’en i september  2020. 

2.5.1.2 Eksterne tiltag 

47% af medarbejderne angav tilbage i 2018, at bedre cykelstier til/fra arbejds-

pladsen ville få dem til at cykle mere. I den mellemliggende periode er der efter 

dialog mellem WSA og Allerød Kommune besluttet at etablere cykelinfrastruktur på 

Farremosen, i form af en ”2-1 vej” med reserverede cyklistarealer i begge vejsi-

der. Dette etableres i efteråret 2020.  

46% af medarbejderne angav, at bedre og tryggere skiftemuligheder mellem bus, 

tog, cykel og bil kunne få dem til at benytte kollektiv transport i højere grad. Siden 

2018 er der justeret på ankomst- og afgangstider mellem S-tog og bus på Allerød 

Station, således der i dag - potentielt - kun er ca. 4 min ventetid mellem de to 

transportformer. Endvidere etablerer Allerød Kommune i efteråret 2020 flere høj-

klassede cykelparkeringspladser (overdækkede og sikrede) ved Allerød Station, 

med det formål at motivere til øget brug af cykel som til-/frabringertransport til Al-

lerød Station.  

2.5.2 Den forventede langvarige effekt af Corona 

Nærværende analyse er udarbejdet i den periode, hvor Danmark er åbnet op igen 

efter nedlukningen i marts-april 2020. 

Nedlukningen har medført, at langt hovedparten af WSA’s medarbejdere har ar-

bejdet hjemmefra, og p-pladserne har haft belægningsgrader langt under 50%.  
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Der har været enorm fokus både fra ledelsens og medarbejdernes side på at op-

retholde produktiviteten i den periode, hvilket er lykkes til fulde. Dette har udmøn-

tet sig i, at personalehåndbogen er suppleret med den bestemmelse, at medarbej-

dere kan arbejde hjemme efter nærmere aftale med nærmeste leder. På grundlag 

af den seneste registrering af parkeringsbelægningen i uge 34 2020, jf. 2.3.1, kan 

effekten af dette allerede ses. Belægningsgraden på p-pladserne er faldet mærk-

bart. 

Det vurderes, at der på en ”ny normal” hverdag vil være en medarbejderstab fy-

sisk på lokaliteten på 65-80% af den fulde medarbejderstyrke. Resten vil arbejde 

hjemmefra.  

Dette resulterer i, at presset på infrastrukturen (og dermed trængslen) generelt er 

reduceret siden undersøgelsen i 2018.  

2.5.3 Opsamlende vurdering af ændringer i transportadfærd  
Det vurderes, at de allerede igangsatte initiativer (forbedrede cyklistforhold, både 

internt og i en omkringliggende cykelinfrastruktur, samt optimering af busforbin-

delsen mod Allerød Station) allerede har med bidraget med en positiv overflytning 

i retning mod mere bæredygtigt transportmiddelvalg.  

Corona-nedlukningen har resulteret i et supplement til personalehåndbogen, såle-

des at den enkelte medarbejder nu kan arbejde hjemmefra (efter nærmere aftale 

med nærmeste leder). Dette har tidligere været et usandsynligt personalegode. 

Muligheden for hjemmearbejde er allerede slået igennem ift. belægningsgraden på 

p-arealerne; hvilket har resulteret i et generelt mindre pres på den omkringlig-

gende vej-infrastruktur, og dermed et positivt fradrag i trængselsniveauet.   

Det vurderes på den baggrund, at de transportvaner, der fremgår af afsnit 2.3, 

formentlig allerede er ændret i en retning af en mere bæredygtig transportform på 

baggrund af de tiltag, WSA har søsat i perioden 2018-2020. 

3 Perspektivering af transportvanerne for 

WSA’s medarbejdere  
Normalt anskues de trafikale effekter af virksomheders lokalisering på baggrund af 

virksomhedens placering ift. stationsnærhed. Stationsnærhed karakteriseres af en 

gangafstand på 6-800 m fra en station.10   

Jo større stationsnærhed, jo højere markedsandel for den kollektive transport og 

jo mindre kørsel i bil. Som tommelfingerregel kan man antage, at stationsnær lo-

kalisering af (kontor-) arbejdspladser medfører, at dobbelt så mange medarbej-

dere benytter kollektiv transport, som hvis virksomheden ikke var placeret stati-

onsnært.  

For WSA er afstanden til Allerød Station ca. 5,5 km. Effekten af stationsnærhed 

må derfor som udgangspunkt betragtes som værende ikke-eksisterende.  

Det er dog ikke den eneste parameter for medarbejderes transportmiddelvalg. 

Stor betydning har også, hvordan tilgængeligheden med bil er til den pågældende 

virksomhed. God tilgængelighed med bil til virksomheden karakteriseres af god 

                                                   

10 Afstandene varierer, afhængigt af, om man er i tæt bymæssig bebyggelse, hvor man er vil-

lig til at gå længere; eller om man er i mere ”åbent land”, hvor man er villigheden til at gå er 

mindre. 



 

 

 

WSA  24. februar 2022  www.niras.dk 

17 17 

WSA Mobilitetsanalyse efter granskning.docx 

opkobling til det overordnede vejnet, samt gratis og tilstrækkelig parkering. Be-

tydningen af den gode tilgængelighed med bil til virksomheden medfører, at den 

kollektive transport konkurrerer på lige fod med bilen, hvis virksomheden er place-

ret stationsnært. Hvis virksomheden ikke er placeret stationsnært og samtidigt har 

god tilgængelighed med bil, er det evident, at bilen er det foretrukne transport-

middel på bekostning af den kollektive transport. 

WSA har en vældig god bil-tilgængelighed, med godt 1 km til Hillerødmotorvejen, 

og et tilstrækkeligt udbud af p-pladser. Effekten af bil-tilgængeligheden er derfor 

stor.  

Ligesom virksomhedens placering ift. stationsnærhed er afgørende, gælder dette 

også for den anden ende af rejsen – nemlig medarbejdernes bopæl ift. virksomhe-

den og det lokale udbud af den kollektive transport. Medarbejdernes bopæl skal li-

geledes have en fornuftig placering ift. højklasset transport, hvis denne skal øges 

på bekostning af biltransport.  

I WSA er medarbejdernes bopæl placeret i et stort geografisk opland, som ikke 

har en ens dækning af højklasset kollektiv transport, jf. Figur 2.7. Mange bor i 

nordsjællandske kommuner, hvor der er relativt dårligere udbud af kollektiv trans-

port, end kommunerne tættere på København. Denne geografiske ”spredning” af 

medarbejderne skyldes primært den højt-specialiserede arbejdsstyrke, hvor villig-

heden til længere pendlingsafstande er stor, jf. afsnit 2.1. 

Der kan dermed forventes, at medarbejderstyrkens bopælsplacering også har en 

reducerende effekt på den kollektive transportandel. 

Der er så vidt vides aldrig foretaget en undersøgelse af transportvaner mellem 

højt-specialiseret arbejdskraft indenfor forskellige brancher. Baseret på vores egne 

erfaringer er der dog en tydelig tendens til, at medarbejdere med højere tekniske 

uddannelser har præference for bilen som transportmiddel, på bekostning af det 

kollektive transportudbud. Denne tendens er tilstede, uanset graden af stations-

nærhed. 

3.1 Sammenligning af transportvaner for stationsnære 

virksomheder 
I det følgende er foretaget en sammenligning af transportvaner inden for ingeniør-

tunge virksomheder, som er lokaliseret mere stationsnært end WSA. Sammenlig-

ningen er foretaget med udgangspunkt i projektet ”By og Bane i hovedstadsområ-

det”, Aalborg Universitet 2017. Heri blev afdækket transportvaner for over 100 

virksomheder i hovedstadsområdet, vidt forskelligt placeret ift. geografi og stati-

onsnærhed.  
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Figur 3.1: Transportmiddelvalg for virksomheder i hovedstadsområdet, forskelligt placeret ift. stati-
onsnærhed  

Der ses en meget tydelig tendens til, at markedsandelen for den kollektive trans-

port er større, jo mere stationsnært virksomheden er placeret. 

Det ses også, at virksomheder, som er placeret stationsnært i kombination med 

god bil-tilgængelighed (f.eks. Oticon), som udgangspunkt har meget høje andele 

af biltransport. Dette tyder på, at graden af bil-tilgængeligheden - og de ansattes 

præferencer - har relativ større betydning, end stationsnærheden i dette ”virksom-

hedssegment”.   

Bemærk, at bilandelen for WSA i 2017, hvor undersøgelsen blev foretaget, var på 

82%. I 2018 blev der i forbindelse med transportvaneundersøgelsen i regi af ”Mo-

ving 30” registreret en bilandel på 79%, jf. Figur 2.8. 
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4 Fremtidige udbygningsmuligheder 
WSA forventer at udbygge faciliteterne på Nymøllevej. Som udgangspunkt ønskes 

faciliteterne udvidet med 30-35% over de næste ca. 10 år, med tilsvarende stig-

ning i antallet af medarbejdere. Der forventes en potentiel udbygning på ca. 

15.000 m2. Det igangværende lokalplanforslag giver dog mulighed for helt op til i 

alt 100.000 etagemeter svarende til ca. 75.000 etagemeter nybyggeri. 

Medarbejderstaben forventes at stige fra ca. 1.100 medarbejdere til ca. 1.450 

medarbejdere over de næste 10 år.   

4.1 Fremtidig parkeringsnorm 
I det lokalplanforslag, som er under udarbejdelse, er p-normen angivet som føl-

ger: 

 Ved etablering af ny bebyggelse skal der udlægges bilparkering svarende til 

maksimum én plads for hver 100 m2 etageareal til produktions- og industrifor-

mål.  

 Ved etablering af ny bebyggelse til kontorformål og lignende skal der udlægges 

areal til bilparkering svarende til maksimum én plads for hver 75 m2 etage-

areal.  

Den forventede fremtidige fordeling på kontor og produktion/industri er ikke 

kendt, og da normen for kontor giver det største antal p-pladser - og dermed po-

tentielt mest biltrafik - er der i analysen i det følgende kun set på muligt kontor-

byggeri. Udvidelse med produktion/fremstilling vil dog lede til de samme konklusi-

oner. 

4.2 Vurdering af transportadfærd for nye medarbejdere 
De ca. 350 nye medarbejdere, som kan forventes ansat i forbindelse med udvidel-

sesplanerne, bliver højt-specialiserede arbejdskraft. En del af dem vil formentlig 

være udlændige, som bosætter sig i Danmark. Transportvanerne for den forøgede 

medarbejderstab vurderes derfor at være direkte sammenlignelig med den trans-

portadfærd, som kan observeres blandt de nuværende medarbejdere.  

4.3 Vurdering af rest-kapacitet i omkringliggende vejnet 
Forudsat, at biltrafikken, som genereres af WSA, i langt overvejende grad er med-

arbejder-relateret, og deraf medfører 2 bilture pr. dag pr. ekstra p-plads; svarer 

dette til en stigning fra i dag ca. 1.500 bilture/døgn til ca. 2.000 bilture/døgn.  

Nymøllevej afvikler i dag i morgenspidstimen ca. 1.000 køretøjer/time, begge ret-

ninger tilsammen, jf. afsnit 2.1. Den trafikale effekt af udbygningen af WSA med-

fører en mer-trafik på ca. 500 bilture/dag, svarede til ca. + 250 indkørende bi-

ler/døgn og + 250 udkørende biler/døgn ift. i dag. Erfaringsvist afvikles medarbej-

dertrafik nogenlunde jævnt over et tidsrum på ca. to timer; hvilket svarer til, at 

der i løbet af én time afvikles + 125 indkørende biler/t i morgenspidstimen. Det 

resulterer i, at trafikbelastningen på Nymøllevej stiger med ca. 12% ift. i dag, sva-

rende til godt 1.100 bilture/time.  

Som tommelfingerregel har en 2-sporet vej en kapacitet på 1.500 biler/spidstime. 

Det vurderes, at den eksisterende rest-kapacitet på Nymøllevej er rigelig stor til at 

kunne afvikle den forventede mer-trafik, uden der forventes at opstå trængselsud-

fordringer.  
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5 Mobilitetsmål for WSA 
Et landsplandirektiv kræver, at WSA dokumenterer virkemidler, som kan bidrage 

til at sikre trafikale effekter svarende til ”stationsnære områder”. Det vil sige, at 

der tilvælges bæredygtige transportformer på bekostning af privatbilisme.  

Udstrækningen af det ”stationsnære område” har Erhvervsstyrelsen fastsat som 

værende det område, der ligger i et cirkelslag på 0-500 m fra en højklasset sta-

tion, og som i Fingerplanen benævnes det ”stationsnære kerneområde”.  

Fastsættelse af mobilitetsmålet for WSA er formuleret på grundlag af to forhold: 

1. Udtræk fra TU-data ang. transportmiddelvalg i stationsnære områder 

2. Transportmiddelvalg fra sammenlignelige virksomheder 

5.1 Transportmiddelvalg i stationsnære områder 
Erhvervsstyrelsen har udleveret et opdateret udtræk fra Transportvaneundersøgel-

sen, som angiver transportmiddelfordelingen som funktion af dels indre/ydre by-

finger; dels afstanden til nærmeste station. WSA er lokaliseret i en af de ”ydre by-

fingre i fingerplanen”. Transportmiddelvalg for denne lokalisering er gengivet i de 

to figurer herunder. Den øverste tabel viser transportmiddelvalg for alle medarbej-

dere i virksomheder som funktion af stationsnærhed; mens den nederste tabel vi-

ser transportmiddelvalg for de 50% højst lønnede medarbejdere (årsindkomst på 

>400.000 kr./år) i virksomhederne. 

De ydre byfingre i fingerplanen 0-500 m 500-1000 m 1-2 km 2-4 km 

Kollektiv trafik (alle) 19% 14% 8% 7% 

Bil (alle) 61% 67% 76% 82% 

Cykel/gang (alle) 20% 19% 16% 11% 

Tabel 5.1 Transportmiddelvalg i virksomheder, som er lokaliseret i Fingerplanens ”ydre byfingre”. 

Udtrækket er for alle medarbejdere, uanset indkomstniveau. 

De ydre byfingre i fingerplanen 0-500 m 500-1000 m 1-2 km 2-4 km 

Kollektiv trafik (top 50%) 11% 8% 3% 4% 

Bil (top 50%) 74% 81% 90% 87% 

Cykel/gang (top 50 %) 15% 11% 8% 9% 

Tabel 5.2 Transportmiddelvalg i virksomheder, som er lokaliseret i Fingerplanens ”ydre byfingre”. 

Udtrækket er alene for de ca. 50% højst lønnede medarbejdere (>400.000 kr./år).  

Af de to figurer ses også den tendens, at højt uddannet arbejdskraft med højt ind-

tægtsniveau, har en større præference for bil-anvendelse – uagtet en meget stati-

onsnær placering af virksomheden. I det helt stationsnære kerneområde (0-500 

m) er det for de højst lønnede medarbejdere en andel på ca. 75%, som anvender 

bilen, mod ca. 60% i det tilfælde, hvor der ses på alle medarbejdere, uanset ind-

komstniveau.  

Det er således denne referenceramme, som mobilitetsmålet for WSA indgår i.  
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5.2 Transportmiddelvalg fra sammenlignelige virksom-

heder 
Som nævnt er WSA en ud af tre førende virksomheder på verdensmarkedet inden 

for høreapparater, som er placeret relativt tæt i den nordsjællandske geografi: 

WSA i Allerød Kommune, Oticon i Egedal Kommune og GN i Ballerup Kommune. 

Alle tre kommuner ligger i de ”ydre byfingre” i Fingerplanen.  

De tre virksomheder er sammenlignelige ift. medarbejdersammensætningen af 

meget højt specialiserede medarbejdere med tung teknisk baggrund. Medarbej-

derne er således generelt villige til længere pendlingsafstande efter attraktive 

jobs. 

Alle tre virksomheder indgår i projektet ”By og Bane i hovedstadsområdet”, Aal-

borg Universitet 2017; og medarbejdernes transportvaner er derfor kortlagt under 

samme forudsætninger.  

 

Figur 5.1 Transportvaner i sammenlignelige virksomheder 

Som det fremgår af figuren, ligger både Oticon og GN betydeligt mere stations-

nært end WSA, med afstande på hhv. knap 1 km og knap 2 km fra stationen. 

Sammenlignes med TU-udtrækkene i Tabel 5.2 Transportmiddelvalg i virksomhe-

der, som er lokaliseret i Fingerplanens ”ydre byfingre”. Udtrækket er alene for de 

ca. 50% højst lønnede medarbejdere (>400.000 kr./år), ligger Oticons bil-andel 

på 70%, mens det tilsvarende gennemsnit er på 81%. For GN er bil-andelen på 

68%, mens det tilsvarende gennemsnit er på 90%. 

5.3 Fastlæggelse af mobilitetsmål for WSA 
På grundlag af ovenstående sammenligninger – dels ift. opdaterede TU-udtræk, 

ift. direkte sammenlignelige medarbejdersammensætninger – fastsættes følgende 

mobilitetsmål for WSA: 
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 Bil-andel på 68-70% 

Dette mobilitetsmål er ca. 10%-point under den nuværende bil-andel på WSA.  

Mobilitetsmålet vil udgøre pejlemærket for de tiltag og tilhørende virkemidler, som 

introduceres i det følgende. 

6 Mobilitetsinitiativer  
I regi af de kortlagte transportvaner er det oplagt at opstille følgende mobilitetsini-

tiativer, som alle hver for sig – og i styrket grad i kombination – kan understøtte 

mobilitetsmålet om en reduktion af bil-andelen blandt WSA’s medarbejdere fra de 

nuværende ca. 79% til 68-70%: 

1. Parkeringsnorm 

2. Højklassede cykelforhold 

3. Bedre til-/frabringertransport til/fra Allerød Station 

4. Samkørselsmulighed med henblik på at øge belægningsgraderne i bilerne 

5. Delebilsordning 

Flere af mobilitetsinitiativerne har grobund i transportvaneundersøgelsen fra 2018, 

og udfoldes i det følgende. For hvert mobilitetsinitiativ er vurderet potentialet for 

overflytning fra biltrafikken. Potentialerne er beregnet ud fra en konservativ vur-

dering af mobilitetsinitiativernes effekt på den pågældende medarbejdersammen-

sætning. Således er medarbejdernes præference for bilen som transportmiddel 

indregnet i overflytningspotentialerne.  

6.1 Parkeringsnorm 
Et oplagt indsatsområde er hele parkeringsudbuddet, jf. afsnit 4.1. En restriktiv p-

norm kan medføre mindre genereret trafik i området, da bil-tilgængeligheden re-

duceres.  

Lokalplanforslagets parkeringsnormer skal gælde al bebyggelse i planområdet, 

men allerede eksisterende p-pladser kan ikke nedlægges. Med lokalplanforslagets 

p-norm på 1 p-plads pr. 75 m2 ville der reelt kun være 332 p-pladser. Der er såle-

des i dag et stort overskud af p-pladser i forhold til den foreslåede norm, jf. afsnit 

2.3.1.  

Da der som tidligere nævnt allerede i dag er et stort overskud af parkering i for-

hold til den foreslåede norm, vil der først kunne etableres flere p-pladser, hvis der 

nybygges mere end 35.000 etagemeter kontorbyggeri. Indtil da vil de eksiste-

rende 799 p-pladser være mere end p-normens tilladte antal.  

Med den forventede udbygning på 15.000 nye etagemeter, kan der således ikke 

etableres flere p-pladser.  
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Med en forventning om nogenlunde det samme antal ansatte pr. etageareal og 

også et fremtidigt behov for p-pladser til besøgende mv. på 46 pladser, kan antal-

let af p-pladser til rådighed pr. medarbejder ved forskellige størrelser af nybyggeri 

opgøres som følger: 

 

Der er som nævnt i afsnit 2.3.1 i dag 0,68 p-plads/medarbejder, men da ikke alle 

p-pladser benyttes, er behovet reelt kun 0,62 p-pladser/medarbejder post Corona.  

 
Frem til 35.000 etagemeter nybyggeri fastholdes antallet af p-pladser på de nuvæ-

rende 799 p-pladser, men da antallet af medarbejdere forventeligt vil stige, så fal-

der antallet af p-pladser pr. medarbejder. Ved mere end 35.000 etagemeter ny-

byggeri vil p-normen ”tage fuldt over”, og antallet af p-pladser pr. medarbejder vil 

være fast uanset størrelsen af udbygningen.  
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Ved den forventede udbygning på 15.000 etagemeter vil det samlede parkerings-

udbud falde til 0,52 p-pladser pr. medarbejder. Sammenlignet med post Corona-

behovet på 0,62 p-pladser pr. medarbejder er der altså tale om et parkeringstil-

bud, som er ca. 16% mindre end behovet.  

Ved en udbygning på 35.000 etagemeter eller mere vil parkeringsudbuddet falde 

til 0,35 p-pladser pr. medarbejder, som er 44% mindre end behovet. 

 

6.1.1 Initiativets vurderede potentiale for overflytning  
Med de i lokalplanforslaget foreslåede p-normer, vil parkeringsudbuddet ved en 

udvidelse på 15.000 etagemeter bliver reduceret med 16% i forhold til det nuvæ-

rende behov for p-pladser pr. medarbejder.  

Med en fuld udbygning til lokalplanforslagets maksimum på 100.000 etagemeter 

vil parkeringsudbuddet blive reduceret med 44% i forhold til det nuværende behov 

for p-pladser pr. medarbejder.  

Da der ikke er alternative parkeringsmuligheder i den geografiske nærhed, vurde-

res det, at de manglende p-pladser vil betyde omtrent lignende reduktioner i 

mængden af bilbrugere. Måske vil mængden af samkørsel øges noget, men 

mængden af biler vil alt andet lige blive reduceret.  

Med et parkeringsudbud, som er 16-44% under det nuværende behov, vurderes 

det at være realistisk, at alene p-normen vil resultere i at nå det samlede mobili-

tetsmål på ca. 10 %-point under den nuværende bil-andel på WSA. Det vurderes 

altså, at de foreslåede p-normer kan sikre, at mobilitetsmålet opnås.  

I den forventede fremtidige situation, hvor WSA udvides med 15.000 etagemeter 

og får i alt 1.450 medarbejdere, kan der som nævnt pga. den foreslåede p-norm 

ikke etableres flere p-pladser. Med de eksisterende 799 pladser, hvoraf 46 er re-

serveret til andet formål, svarer det til 0,52 p-plads pr. medarbejder.  

I 2018 hvor der blev lavet en mobilitetsundersøgelse kørte 79% af medarbejderne 

i bil. I dag er parkeringsudbuddet ca. 0,62 p-pladser pr. ansat. Ved WSA’s udbyg-

ning vil der således kun være p-pladser svarende til 0,52/0,62 = 84% af parke-

ringsbehovet. Som udgangspunkt forventes det derfor, at biltrafikken vil ligge 

16% under det egentlige behov. Ergo forventes biltrafikandelen at falde fra de tid-

ligere 79% til 66%, svarende til en reduktion af bilandelen på 13%-point.  

Dog kan det reducerede udbud af parkeringspladser betyde, at flere vælger at 

køre sammen. Dette vil være uden betydning for mængden af biler til WSA eller 

biltrafikkens miljøbelastning, men det kan øge andelen af ansatte, som transporte-

rer sig i bil.  

6.2 Højklassede cykelforhold   
Det er først og fremmest de kortere pendlingsture, der potentielt kan overflyttes 

fra bil til cykel.  

Medtages el-cykler, vil pendlingsbilture, der er kortere end ca. 20 km, have poten-

tiale for overflytning til cykler. Dette svarer til ca. 37% af pendlingsturene blandt 

WSA’s medarbejdere.  
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Cykelpendlerne var blandt de, som var mest tilfredse med eksisterende forhold, 

jævnfør transportvaneundersøgelsen, som det fremgår af Figur 6.1. Ved at sprede 

dette budskab kan de eksisterende cykelpendlere medvirke som ambassadører, og 

bidrage i en positiv retning til at skubbe de, som overvejer cyklen som alternativ, i 

den rigtige retning. 

For at overflytte bilister til cyklister skal både interne og eksterne cyklistfacilite-

terne være i orden. 

Internt hos WSA dækker dette over tilstrækkeligt antal højklassede cykelparke-

ringspladser. Cykelparkeringen skal tillige være velplaceret ift. indgange. For cy-

kelpendlere med afstande længere end 5-10 km, kan gode bad- og omklædnings-

faciliteter ligeledes være en afgørende faktor. Ligeledes skal det være muligt at 

kunne oplade el-cykler. Disse forhold er forbedret markant gennem de seneste par 

år, jf. afsnit 2.5.1. 

Eksternt dækker det over, at der er trafiksikre og tilstrækkelige cykelstifaciliteter i 

det omkringliggende vejnet, i form af cykelstier mm. Forbedring af disse forhold 

pågår pt.; med udvidelse af højklasset cykelparkering på Allerød Station og opgra-

dering af den kommunale cykelinfrastruktur.  

WSA havde for ca. 5-7 år et forsøg, hvor medarbejdere kunne låne en el-cykel til 

brug for pendling. Dette var en tidlig generation af el-cykler med deraf følgende 

begrænset aktionsradius, og et noget andet ”image”, end det, som el-cykler har i 

dag. Forsøget var dengang en begrænset succes.  

 

Figur 6.1: Transportvaneundersøgelsen viser, at cyklister og fodgængere var den gruppe, som var 

mest tilfredse med eksisterende forhold. 

6.2.1 Initiativets vurderede potentiale for overflytning  
Med en medarbejderstab på 1.100, og en fordeling i forhold til afstand og 

transportmiddelvalg, som vist på Figur 2.5 og Figur 2.9, er der ca. 340 bilister 

bosiddende inden for en pendlingsafstand på 20 km fra WSA. Denne gruppe udgør 

målgruppen for tiltaget. 

Det vurderes, at potentialet for overflytning af bilture til cykelture for denne med-

arbejdergruppe er ~10%. Dette svarer til, at initiativet således forventes at kunne 
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overflytte ca. 35 bilister til cyklen. Omsat til procent svarer det til en reduktion af 

bil-andelen på 3-4%-point. 

Det bemærkes, at dette er en relativ høj andel af medarbejdergruppen, som vur-

deres at kunne overflyttes fra bil til cykel; og ligeledes at pendlingsafstanden på 

20 km er i den høje ende af, hvad man typisk forbinder med cykelafstande. Denne 

medarbejdergruppeandel er bestemt ud fra en konkret vurdering af medarbejder-

nes præference for cykeltransport: ifølge WSA Facility er der hos medarbejdersta-

ben generelt et stort fokus på dels det sundhedsfremmende element i cykeltrans-

porten, dels tiltrækkes mange af fællesskabet omkring cykelmotionen.  

6.3 Bedre til-/frabringertransport til Allerød Station 
En af de udfordringer, som blev påpeget i transportvaneundersøgelsen, og som er 

et generelt fænomen i forhold til den kollektive transport, er til-/frabringertrans-

porten mellem station og arbejdsplads/bopæl.  

Det er altafgørende, at skiftet skal være så gnidningsfrit og hurtigt som overhove-

det muligt. De ca. 5 km mellem Allerød Station og WSA er en acceptabel cykelaf-

stand for mange. For nogle kan det være en barriere, at der tillægges yderligere 

rejsetid oveni, udover den kollektive transporttid.  

Ifølge Rejseplanen tager togrejsen København H - Allerød St. 32 minutter. Hertil 

lægges en 15-20 minutter lang cykeltur fra Allerød Station til WSA. Til sammenlig-

ning er rejsetiden med buslinje 335 mellem Allerød Station og WSA på 17-18 mi-

nutter. En tur med S-tog fra København H, kombineret med cykel eller bus mellem 

Allerød St. og WSA, tager således omkring 50 minutter.  

En sammenlignelig rejse fra København H til WSA med bil tager ca. 40 minutter i 

morgenmyldretiden. Der er således en forskel på kun ca. 10 minutter på at køre i 

bil, hhv. at kombinere tog/cykel/bus.  

Udnyttelse af transporttid i toget  

Argumentet for kunne overflytte bilister til den kollektive transport, er således ikke 

et spørgsmål om sparet transporttid; argumentet bør således nærmere være, at 

tiden i den kollektive transport kan udnyttes bedre. Et initiativ kan være, at virk-

somheden tillader, at visse jobmæssige funktioner kan udføres under transportti-

den, på f.eks. en tablet, og derved tælle med i arbejdstiden. På den måde kan 

virksomheden tilskønne til en mere bæredygtig transport, ved f.eks. at stille tab-

lets til rådighed for de medarbejdere, som overflyttes fra bil til den kollektive 

transportform. En stor del af WSA-medarbejderne udfører funktioner, der kræver 

en høj grad af fortrolighed. I praksis vil udnyttelse af arbejdstiden i den kollektive 

transport derfor kun give mening i visse jobfunktioner. 

Forbedret korrespondance mellem bus/tog 

Det eksisterende kollektive tilbud mod København omfatter en busrute med 2 af-

gange/t i dagtimerne, og S-toget med 6 afgange/t. Der er god korrespondance 

mellem transportmidlerne på Allerød St., hvis brugeren vælger de afgange, hvor 

skiftetiden er mindst.  

En hyppigere busdrift vil højne det kollektive transporttilbud markant. Øges fre-

kvensen af busafgange til/fra stationen, vil transporten mod København blive langt 

mere fleksibel for brugerne. En alternativ mulighed er at ændre på busruten, så 

buslinje 335 får et mere direkte rute mellem erhvervskvarteret i Vassingerød og 

stationen; f.eks. ad Nymøllevej-korridoren. 

En øget frekvens af busdriften er meget omkostningstungt, og skal koordineres 
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med Movia og de øvrige kommuner, som buslinjen løber i. En ændret – mere di-

rekte - rute for buslinje 335 vil medføre en forringet busdrift lokalt for Lillerød by, 

og vil dermed udhule passagergrundlaget. Der er derfor meget få frihedsgrader ift. 

at øge busdriften på eksisterende kollektive ruter.  

En alternativ – mere fleksibel – løsning er at indsætte (en privat) shufflebus mel-

lem WSA og Allerød Station i myldretidsperioderne. Herved kan afgangene plan-

lægges uden andet hensyn end S-togets ankomst- og afgangstider. 11 

El-løbehjul 

Løsning af til-/frabringertransporten mellem ”sidste stop” (det være sig busstop, 

hvis det ikke er nærtliggende WSA, eller station) og virksomheden, er som nævnt 

et kardinalpunkt i overflytning af bilister til en mere bæredygtig transportform. Her 

kan el-løbehjul være en teknisk løsning, som samtidig giver fleksibilitet og til-

strækkelig rejsehastighed til at kunne matche cykel/korresponderende bus. Den 

praktiske løsningsmodel kræver, at der er ”depoter” i forbindelse med sta-

tion/stoppesteder, så det undgås at el-løbehjulene spredes. Det skal bemærkes, at 

statistikerne viser en uheldig trafiksikkerhedsmæssig effekt ved øget brug af el-

løbehjul. Dette skyldes primært hastigheden, men også at trafikanterne har van-

skeligt ved at ”læse hinanden” i vej-/stinettet. Den reelle overflytningseffekt af 

dette vurderes at være forholdsvis beskeden, men der vil givetvis være en intern 

branding-værdi i initiativet. 

Stationscykler   

For pendlere, som ikke benytter kollektiv/cykel-løsningen hver dag, kan det være 

en barriere at skulle have en cykel stående i begge ender af rejsen. Delecykler på 

stationen kan derfor være en god løsning for nogle brugere.  

En let tilgængelig løsning er, at WSA indkøber et antal cykler, og forsyner dem 

med en kodelås, som kendes af medarbejdere ved WSA, og placerer disse cykler 

på stationen. Fordelen ved denne løsning er, at det (alt afhængig af præferencer 

for model mm.) er en relativt billig løsning, som kan iværksættes med meget kort 

forberedelsestid; og let kan skaleres op, hvis ordningen viser sig at være succes-

fuld. Cyklerne skal være let genkendelige, når de holder parkeret på stationen, 

dette kan ligeledes sende et positivt signal udadtil.  

Ulemperne ved denne løsning er, at vedligehold af cyklerne alene påhviler WSA, 

og hvis cyklerne ikke er i forsvarlig stand - hele tiden - så bliver de ikke brugt. Ved 

omskifteligt vejr, hvor vejret indbyder til cykel om morgenen, men indbyder til bus 

om eftermiddagen, kommer cyklerne ikke tilbage til stationen, til næste morgen. 

Der skal derfor påregnes en driftsopgave internt hos WSA for at understøtte denne 

løsning.  

Initiativet ligger godt i tråd med Allerød Kommunes igangsatte initiativ vedr. for-

bedrede cykelparkeringsforhold på Allerød Station.  

Øvrige initiativer til forbedring af til/frabringertransport 

WSA kan stille udstyr til rådighed, som gør det praktisk nemmere at rejse på an-

dre måder end med bil. Dette kunne f.eks. være at tilbyde pc-rygsække, fremfor 

                                                   

11 WSA har tidligere stillet en gratis shuttlebus til rådighed for medarbejderne mellem Vær-

løse Station og Nymøllevej 6. Bussen blev afskaffet, dels fordi personalebussen blev betragtet 

som værende konkurrenceforvridende ift. den offentlige busdrift; dels medarbejderne skulle 

beskattes af godet, hvilket udhulede passagergrundlaget betydeligt. 
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de traditionelle tasker, mulighed for fysisk mindre bærbare pc’er, hvis denne skal 

transporteres frem og tilbage på cykel, løbehjul eller lign.  

Der er endvidere en aktiv cykelklub i WSA, som kan bringes i spil ift. at brande 

cyklen som transportmiddel. Dette kan f.eks. iværksættes i forbindelse med kam-

pagner som ”Vi Cykler til Arbejde”, for at fastholde flere på cyklen.  

6.3.1 Initiativets vurderede potentiale for overflytning  

Det vurderes, at der er størst potentiale for at flytte medarbejdere, som er bosid-

dende i umiddelbar nærhed af den ”rette” S-togslinje, linje A, som kører direkte til 

Allerød Station. Dette begrundes i, at antallet af skift skal holdes på et minimum. 

Kombineres oversigten over medarbejdernes bopælsplacering med S-togslinje A 

ses, at der bor ca. 271 WSA-medarbejdere i den pågældende korridor, jf. figuren 

herunder. 

 
Figur 6.2: Antal WSA-medarbejdere i kommuner langs S-togslinje A og B 

De 26 medarbejdere, der er bosiddende i Allerød Kommune, fratrækkes. Dermed 

er der potentielt ca. 245 WSA-medarbejdere langs linje A, som potentielt kan flyt-

tes til S-toget.  

S-tog linje B kører fra København til Farum Station, hvorfra der er godt 6,5 km til 

WSA. I Furesø Kommune er udover Farum Station, også Værløse Station og Hare-

skov Station. Det kan derfor give mening for nogle af medarbejderne i kommunen, 

at tage S-toget til Farum Station og cykle videre derfra. Medarbejdere, med bopæl 

omkring linje B, udgør 50-60 WSA medarbejdere. 

Samlet set er der således ca. 300 WSA medarbejdere bosiddende langs de rele-

vante togkorridorer. 

Det vurderes, at initiativets kombination af virkemidler kan overflytte mellem 5-

10% af det antal medarbejdere, der anvender bilen som transportmiddel. Den 
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høje procentsats nås kun ved at implementere flere virkemidler ad gangen. Her 

vurderes den (private) shuttlebus og stationscyklerne at være de mest effektive 

virkemidler. 

Med ca. 79% bilpendlere svarer det til, at der kan overflyttes ca. 10-25 WSA-med-

arbejdere fra bilen til kollektiv transport, hvis ovenstående virkemidler  implemen-

teres. Omsat til procent svarer det til en reduktion af bil-andelen på 2-4 %-

point. 

6.4 Samkørselsmuligheder 
Der findes en række af samkørselsordninger, som alle kan noget forskelligt. De 

væsentligste aktører på det danske marked for samkørsel er samlet i nedenstå-

ende oversigt, med tilhørende services som udbydes. Sammenligningen er foreta-

get i juli 2020.  

Tabel 6.1: Sammenligning af samkørselstjenester i Danmark (foretaget i juni 2020) 

1) Udlejning og leasing af biler gennem GoMore

2) Indkøbsordning og trailerudlejning, med samme princip som samkørselsordningen

3) App-løsningen kan udelukkende benyttes af brugere med ”Premium-medlem” status.

WSA har i juli 2020 indgået aftale med FDM’s samkørsels-app, ”Ta’ Med”. Styrken 

ved denne, og flere af de andre ordninger, er, at de kan dække over flere end blot 

den enkelte virksomheds medarbejdere. Potentielt vil det være hele erhvervskvar-

teret i Vassingerød, som vil kunne drage fordel af denne ordning. Jo flere tilmeldte 

til en samkørselsordning, jo større tillid og fleksibilitet er der ift. at få det ønskede 

lift. 

Samkørsel mellem medarbejdere internt hos WSA har den fordel, at pendlerne har 

samme destination, og lifttager og liftudbyder kender hinanden – eller som mini-

mum har et vist kendskab til, hvad vedkommende laver. Det kan også forekomme 

mindre utrygt at sammenkøre med en kollega, fremfor en fremmed.  
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6.4.1 Initiativets vurderede potentiale for overflytning  

Medarbejdere i virksomheder med fleksible arbejdstider er erfaringsvist mindre til-

bøjelige til at benytte samkørsel, da en del af den enkeltes fleksibilitet forsvinder. 

I en situation med et mere begrænset parkeringsudbud kan incitamentet til sam-

kørsel dog være større. Samtidig vurderes, at en samkørsels-app vil kunne med-

føre en øget belægning i biltransporten til/fra WSA. Det er dog meget vanskeligt at 

forudse, om denne overflytning vil ske fra den andel, der i dag anvender kollektiv 

transport, eller reelt vil reducere antallet af bilture.  

Derfor vurderes potentialet for reduktion af bilture på 2-3% af den andel, der i dag 

anvender biltransport. Dette svarer til en overflytning på ca. 10-20 medarbejdere, 

som nu er passagerer fremfor bilister. Omsat til procent svarer det til en reduk-

tion af bil-andelen på 2-3 %-point. 

6.5 Grøn delebilsordning 
Mange virksomheder har en række ”kontorbiler”, som typisk benyttes til transport 

mellem kontoret og ærinder/møder. Bilerne er typisk i brug kl. 7-17 på hverdage, 

og står ellers stille resten af døgnet.  

Langt størstedelen af arbejdsstyrken med bilrådighed bruger deres bil til én tur om 

morgenen mellem hjem og arbejde, vice versa om eftermiddagen. Ca. 11% af 

medarbejderstaben hos WSA har møder/ærinder i løbet af arbejdsdagen, og an-

vender typisk egen bil, jf. Figur 2.11: Valg af transportmiddel til transport i ar-

bejdstiden. 

For at blive uafhængig af at skulle anvende bil i arbejdstiden for de berørte medar-

bejdere, er det nødvendigt, at der er tilstrækkelig med muligheder for at tilgå 

transport, når der skal deltages i møder, eller andet, uden for virksomheden.  

I stedet for at investere i et antal kontorbiler, er det et bæredygtig initiativ at 

indgå aftaler om reelle grønne delebiler (elektriske). Disse delebiler er reserveret 

til virksomheden f.eks. i hverdage kl. 9-16; men kan herudover deles med medar-

bejdere og beboere i nærområdet. Herved kan virksomheden ligeledes bidrage 

grøn mobilitet i nærområdet, og samtidig brande sig i forhold til en bæredygtig-

hedsprofil. 

WSA-medarbejderne tilhører som nævnt det segment, hvor bilen er et bevidst til-

valg; og hvor bilen har en høj præference, jf. afsnit 3. Det er samtidig en befolk-

ningsgruppe, som meget gerne vil bidrage til den grønne omstilling, og gerne ser 

sig selv som ”first movere” på teknologiske tiltag.  

Som supplement til grønne delebiler bør der ligeledes fokuseres på at udbrede en 

rummelig el-ladeinfrastruktur internt på p-arealerne, så medarbejdere motiveres 

yderligere til at vælge grønne løsninger. El-ladestandere bør placeres på de bedst 

placerede pladser, således at både synlighed og motivation anspores.  

6.5.1 Initiativets vurderede potentiale for overflytning  
Den reelle overflytningseffekt af en delebilsordning vurderes at være beskeden. 

Initiativet skal i stedet ses som et attraktivt medarbejdergode, som gør det muligt 

for medarbejdere at bidrage til den bæredygtige dagsorden ved at undgå bilinve-

steringer. 
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Derfor vurderes potentialet for overflytning af bilture at være på 0-0,5% af den 

det samlede transportbehov i virksomheden. Dette svarer til en overflytning på 0-

5 medarbejdere, som ellers ville være bilister. Omsat til procent svarer det til en 

reduktion af bil-andelen på 0,5-1 %-point. 

6.6 Ændret arbejdskultur 
Et passivt – men dog stærkt virkningsfuldt – tiltag i WSA har været ”legaliserin-

gen” af hjemmearbejde. Om end dette ikke har et decideret overflytningspotenti-

ale til mere bæredygtige transportmidler, så har tiltaget en markant reducerende 

effekt på transportadfærden i medarbejderstaben.  

Nedlukningen under corona-pandemien har medført, at langt hovedparten af 

WSA’s medarbejdere har arbejdet hjemmefra, og p-pladserne har haft belæg-

ningsgrader langt under 50%.  

Der har været enormt fokus både fra ledelsens og medarbejdernes side på at op-

retholde produktiviteten i den periode, hvilket er lykkes til fulde. Dette har udmøn-

tet sig i, at personalehåndbogen er suppleret med den bestemmelse, at medarbej-

dere kan arbejde hjemme efter nærmere aftale med nærmeste leder. På grundlag 

af den seneste registrering af parkeringsbelægningen i uge 34 2020, jf. 2.3.1, kan 

effekten af dette allerede ses. Belægningsgraden på p-pladserne er faldet mærk-

bart. 

6.6.1 Initiativets vurderede potentiale for reduktion af biltranspor-

ten 

Baseret på registreringer af parkeringsbelægningen vurderes tiltaget om hjemme-

arbejde at medføre, at der på en ”ny normal” hverdag forventes en medarbejder-

stab fysisk på lokaliteten på 65-80% af den fulde medarbejderstyrke. Resten ar-

bejder hjemmefra.  

Nogle af de medarbejdere, der vil arbejde hjemmefra, vil være medarbejdere, som 

i forvejen anvender cykel eller den kollektive transport, og derfor kan der ikke for-

ventes tilsvarende reduktion i bilandelen. Det vurderes, at tiltag kan reducere den 

daglige bilandel med 10-20%-point; svarende til, at 50-100 medarbejdere, der 

normalt ville anvende bilen, i stedet arbejder hjemmefra.  
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6.7 Opsamling mobilitetsinitiativer 
Der er foreslået en række initiativer for at få overflyttet en del af medarbejdersta-

ben fra bilen til mere bæredygtige transportformer. For hvert initiativ er der lavet 

en vurdering af det enkelte overflytningspotentiale.   

Initiativ Tiltag Potentiale for  
overflytning/reduktion 

Parkeringsnorm  Red. antal p-pladser pr. medar-
bejder 

Reduktion af bil-andel på 10-
13%, svarende til ca. 50-65 

bilister.  

Højklassede  
cykelforhold 

 Højklasset cykelparkering + -fa-

ciliteter 
 Cykelstifaciliteter 

Reduktion af bil-andelen på 3-
4%-point, svarende til en 

overflytning på ca. 35 bilister 

til cyklister. 

Til/frabringertrans-
port til Allerød St. 

 Forbedret korrespondance 

bus/tog 
 Stationscykler 

 Evt. el-løbehjul 

Reduktion af bil-andelen på 2-

4 %-point, svarende til en 
overflytning på 10-25 bilister 

til kollektiv transport. 

Samkørsel  Red. antal p-pladser pr. medar-

bejder 
 Samkørsels-app og -kampagner 

Reduktion af bil-andelen på 2-
3 %-point, svarende til en 

overflytning af 10-20 bilister 

til passagerer. 

Grøn delebilsordning  Investering i grønne delebiler 
 Lade-infrastruktur 

Reduktion af bil-andelen på 
0,5-1 %-point, svarende til 

overflytning af 0-5 bilister til 
delebiler. 

Ændret arbejdskultur  Ændring i personalehåndbog mu-
liggør hjemmearbejde 

Reduktion af bil-andelen på 
10-20%-point, svarende til en 

reduktion på 50-100 bilister 
dagligt. 

Tabel 6.2 Opsamling på mobilitetsinitiativer 

Størrelsesordnerne for overflytnings- og reduktionspotentialerne er baseret på en 

”partiel vurdering” af det enkelte mobilitetsinitiativ, idet initiativerne sigter mod 

forskellige målgrupper, både geografisk og adfærdsmæssigt. Der vil sandsynligvis 

være et vist overlap mellem mobilitetsinitiativerne, f.eks. vil nogle medarbejdere 

være i målgruppen for flere af initiativerne. Dette er der til dels taget højde for i 

vurderingerne af de enkelte overflytningspotentialer, der – som tidligere nævnt – 

er udført på et konservativt skøn. På den baggrund vurderes det samlede overflyt-

ningspotentiale at ligge i den lave ende af intervallet, når disse summeres op.  

Samlet set vurderes mobilitetsinitiativerne at resultere i en samlet overflytning på 

15-20%, uden den ”game changer”, der ligger i muligheden for hjemmearbejde 

som følge af Corona-pandemien. Dette svarer til, at bilandelen kan forventes at 

falde fra de nuværende ca. 79% til 59%-64%. Medtages det ”passive” tiltag i form 

af muligheden for hjemmearbejde, forventes bil-andelen at falde yderligere til om-

kring 55%, totalt set for medarbejderstaben.   
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men skulle den vokse med 50-100% til 2-3%-point, så vil parkeringsnormen sta-

digvæk alene – uden de øvrige tiltag nævnt i mobilitetsplanen – sikre en reduktion 

af andel medarbejdere, som transporterer sig i bil med 10%-point. 

7 Opsamling 
Som grundlag for udarbejdelse af et landsplandirektiv for mulig udvidelse af WSA’s 

faciliteter på Nymøllevej i Allerød, er påkrævet en analyse af virksomhedens trans-

port og mobilitet.  

WSA indplacering i infrastrukturen  

WSA er velplaceret ift. bil-tilgængelighed, med kort afstand til det overordnede 

vejnet. Virksomheden er lokaliseret ca. 5,5 km fra Allerød Station, og kan som så-

dan ikke kategoriseres som ”stationsnær”. Der er dog god korrespondance til stati-

onen, med velplacerede busstoppesteder, og med afgange, som potentielt passer 

med ankomst- og afgangstider med S-toget. Der er etableret højklassede cykelfa-

ciliteter på WSA, med tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser, velplaceret i 

kælder og med adgang til bad-/omklædningsfaciliteter. I efteråret 2020 etableres 

det sidste link i cykelstinettet mellem WSA og Allerød Station, i og med, at Farre-

mosen omdisponeres til en ”2-1 vej”. 

Transportvaner i WSA 

WSA har igennem de seneste år være en del af mobilitetsnetværket ”Moving 30”, 

hvorigennem der tilbage i 2018 også er foretaget en kortlægning af medarbejder-

nes transportvaner. Bilen er det primære transportmiddelvalg blandt medarbej-

derstyrken. Ca. 79% anvender bilen som transportmiddel til pendling, mens ca. 

12% anvender kollektiv transport, cykel, eller en kombination heraf. Medarbej-

derstyrken har bopæl over hele Region Hovedstaden, med en relativ stor andel i 

Gribskov, Fredensborg og Furesø Kommuner.  Den gennemsnitlige pendlingsaf-

stand er 15-20 km. 

Perspektivering af transportvaner til stationsnær virksomhedstyper  

Der er foretaget en perspektivering af transportvaner for virksomheder af samme 

type, men som ligger stationsnært. Som tommelfingerregel kan man antage, at 

stationsnær lokalisering af (kontor-) arbejdspladser medfører, at dobbelt så 

mange medarbejdere benytter kollektiv transport, som hvis virksomheden ikke var 

placeret stationsnært. Det skal dertil anføres, at jo højere specialiseret arbejds-

styrke virksomheden har, jo større er pendlingsafstandene. Dermed er der en øget 

tendens til at bilen vinder markedsandel på bekostning af den kollektive transport.  
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Figur 7.1: Transportmiddelvalg for sammenlignelige virksomheder i hovedstadsområdet, forskelligt 
placeret ift. stationsnærhed 

Det ses, at virksomheder, som er placeret langt mere stationsnært, som udgangs-

punkt har meget høje andele af biltransport. Dette tyder på, at graden af bil-til-

gængeligheden - og de ansattes præferencer - har relativ større betydning, end 

stationsnærheden i dette ”virksomhedssegment”.   

Transportmiddelvalg i stationsnære områder 

Erhvervsstyrelsen har udleveret et opdateret udtræk fra Transportvaneundersøgel-

sen, som angiver transportmiddelfordelingen som funktion af dels indre/ydre by-

finger; dels afstanden til nærmeste station. WSA er lokaliseret i en af de ”ydre by-

fingre i fingerplanen”.  

Data viser, at højtuddannet arbejdskraft med højt indtægtsniveau har en større 

præference for bil-anvendelse – uagtet en meget stationsnær placering af virk-

somheden. I det helt stationsnære kerneområde (0-500 m) er det for de højst løn-

nede medarbejdere ca. 75% som anvender bilen, mod ca. 60% i det tilfælde, hvor 

der ses på alle medarbejdere, uanset indkomstniveau.  

Mobilitetsmål for WSA  

På grundlag af opdaterede TU-udtræk, udleveret af Erhvervsstyrelsen, samt sam-

menligninger med virksomheder med identiske medarbejdersammensætning, fast-

sættes følgende mobilitetsmål for WSA: 

 Bil-andel på 68-70% 

Dette mobilitetsmål er ca. 10%-point under den nuværende bil-andel på WSA. Mo-

bilitetsmålet vil udgøre pejlemærket for de tiltag og tilhørende virkemidler, som in-

troduceres i det følgende. 

Allerede igangsatte mobilitetstiltag 

Siden transportvaneundersøgelsen er blevet lavet, er der implementeret en række 

initiativer til at motivere medarbejderne mod en mere bæredygtig transportform. 

I regi af WSA: 
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 WSA har etableret flere cykelparkeringspladser i kælderen, med direkte adgang 

for forbedrede bade-/omklædningsfaciliteter.  

 WSA har i sommeren 2020 indgået aftale med FDM vedr. ny samkørsels-app, 

som gør det meget nemt for medarbejdere at finde samkørsel inden for snævre 

tidsintervaller. Der er planlagt en storstilet markedsføringskampagne for app’en 

efter sommerferien 2020.  

 

I regi af Allerød Kommune: 

 

 På baggrund af dialog mellem WSA og Allerød Kommune er der i den mellem-

liggende periode besluttet at etablere cykelinfrastruktur på Farremosen, i form 

af en ”2-1 vej” med reserverede cyklistarealer i begge vejsider. Allerød Kom-

mune er bygherre på dette projekt, som realiseres i eftersommeren 2020.  

 Der er i den mellemliggende periode siden 2018 justeret på ankomst- og af-

gangstider mellem S-tog og bus på Allerød Station, således der i dag potentielt 

kun er ca. 4 min ventetid mellem de to transportformer.  

 Endvidere etableres Allerød Kommune i efteråret 2020 flere højklassede cykel-

parkeringspladser ved Allerød Station, med det formål at motivere til øget brug 

af cykel som til-/frabringertransport til Allerød Station. 

Yderligere mobilitetsinitiativer for opfyldelse af mobilitetsmål 

Det vurderes, at WSA allerede er meget langt ift. at få indført tiltag og vaner i ret-

ning mod mere bæredygtig transport. De transportvaner, som blev målt i 2018 

forventes derfor allerede at have haft en reducerende effekt på bil-andelen.  

Der er opstillet en række initiativer med tilhørende virkemidler, som kan forventes 

at medføre en yderligere reduktion af bil-andelen: 

Mobilitetsinitativ Effekt på trængsel 

Højklassede cykelforhold Reduktion af bil-andel på 3-4 %-point 

Bedre til/frabringertransport til Allerød St. Reduktion af bil-andel på 2-4 %-point 

Forbedrede samkørselsmuligheder Reduktion af bil-andel på 1-2 %-point 

Grøn delebilsordning Reduktion af bil-andel på 0,5-1 %-point 

Ændret arbejdskultur Generel reduktion af biltransport på 10-20% 

Tabel 7.1: Initiativernes vurderede potentialer for reduktion af bil-andel 

Størrelsesordnerne for overflytnings- og reduktionspotentialerne er baseret på en 

”partiel vurdering” af det enkelte mobilitetsinitiativ, idet initiativerne sigter mod 

forskellige målgrupper, både geografisk og adfærdsmæssigt. Der vil sandsynligvis 

være et vist overlap mellem mobilitetsinitiativerne, f.eks. vil nogle medarbejdere 

være i målgruppen for flere af initiativerne. Dette er der til dels taget højde for i 

vurderingerne af de enkelte overflytningspotentialer, der – som tidligere nævnt – 

er udført på et konservativt skøn. På den baggrund vurderes det samlede overflyt-

ningspotentiale at ligge i den lave ende af intervallet, når disse summeres op.  

Samlet vurderes virkemidlerne under de formulerede mobilitetsinitiativer at med-

føre en reduktion af bil-andelen på 6-11 %-point. Med den nuværende bil-andel på 

ca. 79% forventes en implementering af mobilitetsinitiativerne således at resultere 

i en bil-andel, som opfylder det fastsatte mobilitetsmål på 68-70% bil-andel. 
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Medtages det ”passive” tiltag i form af en ændret arbejdskultur, som giver mulig-

heden for hjemmearbejde, forventes bil-andelen at falde yderligere til omkring 

60%, totalt set for medarbejderstaben.  

Som følge af overflytningen til mere bæredygtige transportformer vil mobilitetsini-

tiativerne ligeledes bidrage til en CO2-reduktion fra transporten. 
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