
Trafikplan for 
Furesø Kommune
2013–2017

 





Indhold

Forord 2
Indledning 3
Den trafikale udvikling 2013–2017 6
Vision, mål og strategi 7
 Målsætninger 7
 Trafikstrategi 10
 Klassificering 12
Trafikale udfordringer og indsatsområder 16
 Indsatsområder 17

TraFIkplan For Furesø kommune 2013–2017  |   1



Forord

Trafikken i Furesø Kommune vil være stigende i de kommende år. Det gælder både den lokale 
trafik, og pendlingstrafikken til København og hjem igen fra vores eget område og resten af  
Nordsjælland. Trafikplan 2013–2017 indeholder initiativer, der kan sikre, at vi får håndteret de 
stigende trafikmængder i et effektivt, sikkert og bæredygtigt trafiksystem. 

Vi ønsker at sikre fremkommelighed for alle trafikanter og bæredygtighed, så vi i 2050 er CO2 
neutrale på trafikområdet. Disse ambitiøse mål er ikke lette at nå, men jeg tror det er realistisk, 
hvis vi allerede nu sætter kursen, og på baggrund af de konkrete tiltag arbejder målrettet mod at 
udvikle vores trafiksystem – både lokalt og regionalt.  

Tag godt imod planen – vi er alle brugere af trafiksystemet. Et effektivt og dynamisk trafiksystem 
kan kun udvikles, hvis alle bidrager og er med til at se trafiksystemet som en del af en større hel-
hed, hvor fremkommelighed tænkes sammen med sikkerhed, grøn mobilitet, udviklingen af vores 
byrum og støjreduktion. Det er afgørende for, at vi kan ruste Furesø Kommune bedst muligt til 
fremtidige udfordringer.  

På Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets vegne
Preben Sandberg Petterson
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Indledning

Furesø Kommunes trafikplan for årene 2013–2017 skal 
danne grundlag for fastlæggelse af konkrete indsatser på 
trafik- og vejområdet i perioden, og skal samtidig vise vejen 
for kommunens udvikling i en længere årrække frem i tiden. 

Vi vil bygge videre på de mange gode initiativer, der al-
lerede er gennemført i Furesø Kommune og samtidig rette 
fokus mod den regionale trafikudvikling i Hovedstadsom-
rådet, der indeholder en række store fremtidige infrastruk-
turprojekter. Særligt har Trængselskommissionen opstillet 
flere konkrete projektforslag for vej- og banetrafikken, der 
direkte har indflydelse på trafikken i Furesø. 

Derudover foregår der er regionalt samarbejde om Cykelsu-
perstierne, som Furesø er stærkt involveret i. Det har bl.a. 
resulteret i, at vi sammen med vores nabokommuner i 2013 
har fået midler fra Transportministeriet til at etablere  
yderligere tre ruter gennem Furesø Kommune. 

Den kommunale og regionale udvikling hænger således 
sammen og kun hvis vi forholder os til begge dele sikrer vi 
den bedst mulige udvikling af vores trafiksystem. Trafik-
planen giver et samlet overblik over, hvilke strategiske 
målsætninger og indsatsområder Furesø Kommune ønsker 
for udvikling af kommunens trafiksystem. Der er udarbejdet 
to tekniske bilag til Trafikplan 2013–2017, der mere detalje-
ret beskriver baggrunden for udviklingen af trafikplanen og 
forslag til konkrete projekter, der kan gennemføres for at nå 
vores mål.  

Bilag:
•	 Baggrund	og	status		

Indeholder en række status- og baggrundsnotater, der er 
grundlaget for Trafikplan 2013–2017

•	 Forslag	til	virkemidler		
Indeholder en bruttoliste over store og små indsatser, der 
kan gennemføres for at nå målene

Skolebørn på cykel i Farum.
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Bilaget med forslag til virkemidler beskriver indsatser, der 
er identificeret i forbindelse med udarbejdelse af trafikpla-
nen. Indsatserne er ikke prioriteret, ligesom der er beskrevet 
flere indsatser end kommunen har midler til at gennemføre. 
Prioritering og udvælgelse af projekter vil ske løbende og 
projekterne vil indgå i de årlige budgetforhandlinger.

Mange borgere er både bilister, cyklister og fodgængere og 
bruger de transportmidler, der passer til deres behov, når 
de færdes rundt i kommunen. I Furesø vil vi gerne have, at 
borgerne reflekterer over deres transportmiddelvalg, og vi 
vil gøre valget af bæredygtige transportmidler attraktivt. De 
trafikale behov må dog ikke træde i baggrunden. Således 
kan vi ikke fortsætte med at være en attraktiv erhvervskom-
mune uden at skabe gode vilkår for biltrafikken, men vi skal 
styrke alternativerne, så kommunens borgere har lyst til og 
mulighed for at anvende bæredygtige transportmidler. 

Det er nødvendigt at gennemføre en helhedsorienteret 
udvikling af trafiksystemet i Furesø Kommune og sikre, at 

denne udvikling sker i tæt sammenhæng med kommunens 
øvrige initiativer på fx plan-, skole- og sundhedsområdet. 
Trafikplan 2013–2017 tænker fremkommelighed, sikkerhed, 
grøn mobilitet, udviklingen af byrum og støjreduktion sam-
men. Helhedsplanlægningen skal også sikre, at vi i tilstræk-
kelig grad indarbejder hensyn til mennesker med funktions-
nedsættelse i både planlægning og udførelse af projekterne. 

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget har, efter drøftelser 
med kommunens borgere, besluttet fem overordnede temaer 
for Trafikplan 2013–2017, der retter fokus mod konkrete 
initiativer her og nu og langsigtede mål, der vil gøre Furesø 
til en kommune med et effektivt trafiksystem, der er trygt, 
sikkert og bæredygtigt. De fem temaer er:

• Fremkommelighed 
• Sikkerhed og tryghed 
• Støj 
• Grøn mobilitet 
• Byrum

Udpegede problemstillinger vurderes på stedet.
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Som grundlag for Trafikplan 2013–2017 har Furesø  
Kommune foretaget en kortlægning af vejområdet. Derud-
over har der været gennemført en række initiativer, hvor 
borgere og interessenter har haft lejlighed til at komme 
med bemærkninger til de foreslåede temaer og komme 
med forslag til indsatser og projekter inden for temaerne.

• Der har været nedsat en følgegruppe af borgere  
og interessenter, der er kommet med gode forslag  
og ideer.

• Miljørådet har afholdt et åbent temamøde om 
trafikplanen, hvor borgere har givet input til arbejdet

• Elevrådsformændene på Furesø Kommunes skoler har 
været inddraget med henblik på at udpege trafikale 
problemer

• Borgerhenvendelser vedrørende problemer og 
udviklingspotentialer er kortlagt

Den brede proces har givet mange forskellige vinkler og 
input til prioriteringer i arbejdet med trafikplanen. På bag-
grund af kortlægningen og opsamlingen af de mange ønsker 

og ideer, er der med baggrund i kommunens vision og 
generelle målsætninger opstillet en række konkrete mål for 
Trafikplan 2013–2017. 

For at sikre, at trafikplanen fremstår kortfattet og mål-
rettet med sigte på at kunne fungere som et strategisk 
arbejdsredskab er kortlægningen og de tilknyttede analy-
ser, der ligger til grund for de udpegede mål, indsatser og 
virkemidler beskrevet detaljeret i bilaget “Baggrund og 
status”. 
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Den trafikale udvikling 2013–2017

I Furesø Kommune og i Nordsjælland generelt forventes 
stigningen i trafikken at fortsætte i de kommende år med 
i gennemsnit 1,5 % om året*. Det betyder dels at bor-
gerne i Furesø Kommune ventes at køre mere i bil end i 
dag, dels at den gennemkørende trafik øges. Derfor må 
vi forvente et større trafikpres på vores vejnet og dermed 
også flere gener fra biltrafikken, hvis ikke der igangsættes 
indsatser for at imødekomme forandringerne. Mere trafik 
på Furesøs vejnet vil medføre øget trængsel, større risiko 
for trafikuheld og dårligere miljø i form af øget støj- og 
luftforurening. 

Trafikstigningen er et udtryk for øget mobilitet og generel 
udvikling i vores samfund. På mange måder er der der-
for tale om en positiv udvikling, der viser at borgere og 
virksomheder er aktive. Denne udvikling skal håndteres på 
bedst mulig vis. 

Den samlede biltrafik kan opdeles i, hvad der er nødven-
dig trafik, og hvad der ikke er. Den nødvendige trafik er 
den trafik, som ikke har egnede alternativer. Den unød-

vendige trafik er trafik, der vil kunne gennemføres med 
andre transportmidler fx gang, cykel og kollektiv trans-
port, og trafik der naturligt kan ledes udenom Furesø.

Vi skal skabe de bedst mulige forhold for den nødvendige 
trafik ved at forbedre fremkommeligheden. Samtidig skal 
vi søge at minimere denne trafiks gener i form af støj- og 
luftforurening samt forbedre trafiksikkerheden for alle 
trafikanter. Den unødvendige trafik skal derimod begræn-
ses, hvilket ikke skal ske gennem restriktioner og forhin-
dringer, men ved at tilbyde gode alternativer. Det kan ske 
gennem bedre kollektive trafiktilbud, bedre forhold for 
gående og cyklister samt ved at lede trafikken ad de store 
veje udenom bykernerne.

Overordnet er det derfor Furesø Kommunes ønske, at 
udviklingen af trafiksystemet skal målrettes de konkrete 
udfordringer vi har, med respekt for de trafikale behov, 
der er nødvendige for at fastholde vores kommune som en 
attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. 

Køproblemer på Stavnsholtvej. Lokal bustrafik i Værløse.

* Ifølge rapporten ”Prognoseforudsætninger for trafikmodelberegninger” fra DTu fra juli 2010 forventes en generel trafikstigning i hele planperioden på i gennemsnit ca. 1,5 % om året. Denne stigning 
ventes at være størst på statsvejene, dvs. Hillerødmotorvejen, og lidt mindre på kommunevejene. 
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Vision, mål og strategi

Målsætninger

Furesø Kommune ligger som en grøn oase midt i Hoved-
stadsområdet og er kendetegnet ved velfungerende lokal-
samfund med engagerede og kreative borgere. Vi vil bruge 
vores ressourcer til sammen at skabe løsninger på nutidens 
udfordringer og forme fremtidens trafiksystem i Furesø. Det 
skal ske ud fra følgende målsætninger, der tager udgangs-
punkt i Vision Furesø: 

• Trafik og transportsystemet er effektivt og giver 
god trafikafvikling internt i kommunen, til 
Hovedstadsområdet og til resten af Nordsjælland

• Der er høj fremkommelighed på det overordnede vejnet 
og god sikkerhed på veje og stier for alle trafikanter

• Der er skabt bedre mulighed for brug af bæredygtige 
transportmidler – gang, cykling og kollektiv transport 

• Der er smukke veje og stier med høj kvalitet i belægning, 
skiltning, belysning og beplantning, og trafikstøjen er 
reduceret

• Byrummene indbyder til aktivitet og bevægelse. 
• Transporten skal være CO2 neutral i 2050

Der lægges vægt på, at Furesø Kommune skal udvikle sig 
som en attraktiv kommune for bosætning og erhverv. Det 
betyder, at infrastrukturen og trafiksystemet skal være et 
effektivt grundlag for transport ind og ud af bycentrene og 
imellem områderne, på grønne bæredygtige vilkår. 

Målene sætter kursen for den fremtidige indsats på vej- og 
trafikområdet og sikrer, at fokus bevares i udviklingen mod 
at opnå et fremtidssikret og bæredygtigt transportsystem 
i Furesø Kommune i 2050. For at sikre den nødvendige 
fremdrift er der for hvert af de fem temaer opstillet nogle 
konkrete delmål, der skal opfyldes i planperioden. 

Fremkommelighed	
De nuværende udfordringer omkring fremkommelighed er 
vurderet på baggrund af Furesø Kommunes egne erfa-
ringer og borgerhenvendelser. For biltrafikken opleves 
der fremkommelighedsproblemer på de store trafikveje 
gennem Farum (Frederiksborgvej og Slangerupvej) og 
Værløse (Kirke Værløsevej og Kollekollevej), og trafik-
belastningen fra pendlertrafikken begrænser mobiliteten i 

Erhvervstrafik på Rugmarken. Trængsel på Kollekollevej.
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Personskader i Furesø Kommune fra 2001 til 2012.
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myldretiderne. uden for myldretiderne er der ikke konsta-
teret egentlige fremkommelighedsproblemer for biltrafik-
ken. Fremkommeligheden for bustrafikken vurderes at 
være god, men belastes af fremkommelighedsproblemerne 
for biltrafikken i Farum. 

Furesø Kommune ønsker at sikre, at fremkommeligheden 
for alle trafikanter er så god, som den kan være under hen-
syntagen til kommunens geografi og bystruktur. Målet for 
fremkommelighed er: 

I 2017 er der et bedre trafiksystem med en kvalitet og 
kapacitet, der matcher behovsudviklingen, og der er bedre 
forbindelser i og til de primære trafiknet for bilister, kollek-
tiv rejsende, cyklister og gående. 

Sikkerhed	og	tryghed
Trafikanternes sikkerhed er beskrevet på baggrund af de 
politiregistrerede uheld, der giver et billede af, hvor de 
fleste uheld sker og hvilke uheldstyper, der er tale om. 
Tryghedsproblemer er kortlagt ud fra borgerhenvendelser, 

cykelregnskabet og Strategi for Grøn mobilitet. antallet 
af trafikuheld i Furesø Kommune er relativt lavt (kun én 
alvorlig personskade og fire lette personskader i 2012), og 
de fleste føler sig trygge i trafikken. Det skyldes en mål-
rettet indsats i kommunens trafiksikkerhedsarbejde. De 
uheld, der alligevel sker, er typisk uheld i de større kryds, 
uheld med cyklister og uheld med unge bilister. 

Sikkerheden for alle trafikanter skal forbedres, og Furesø 
Kommunes mål er at leve op til de nationale målsætninger 
for reduktion af uheld på vejene, der betyder at antallet af 
dræbte og tilskadekomne skal reduceres. Målet for sikker-
hed og tryghed er:

Frem til 2017 er det målet, at antallet af dræbte og tilska-
dekomne i trafikken reduceres i takt med den nationale mål-
sætning, der siger at antallet af dræbte og tilskadekomne 
skal halveres fra 2010 til 2020. 
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Støj	
Der er udarbejdet en støjhandlingsplan for Furesø Kommune 
i 2009, der beskriver støjproblemer fra bane- og vejtrafik-
ken. På baggrund af støjhandlingsplanen er der allerede 
igangsat en række initiativer for at reducere generne ved de 
boliger, der er støjbelastede. Kortlægningen viser, at 21 % 
af boligerne i Furesø Kommune i 2009 var belastet med 
mere end 58 dB, der er Miljøministeriets vejledende grænse 
for støj i boliger. Siden er der gennemført en række støjre-
ducerende tiltag, og det anslås at der ved udgangen af 2012 
er 18 % støjbelastede boliger. Furesø Kommune har på den 
baggrund opsat et konkret mål for støj, der er:

Antallet af boliger belastet med mere end 58 dB fra trafik-
støj reduceres til 10–15 % i 2017.

Grøn	mobilitet	
undersøgelser viser, at borgerne i Furesø Kommune følger 
gennemsnittet for regionen i forhold til transportmiddelvalg. 
For hele regionen og landet som helhed ligger Furesø lidt 
under gennemsnittet for cykling og kollektiv transport. 

Furesø Kommunes mål er at fremme antallet af ture fore-
taget af kommunens borgere til fods, på cykel og med kol-
lektiv trafik. Målet for grøn mobilitet er:

I perioden fra 2013 til 2017 skal andelen af ture foretaget til 
fods, med cykel eller i kollektiv trafik være steget i forhold 
til perioden 2009–2011. 

Byrum
Der er gennemført en byrumsanalyse, der omfatter de fem 
bysamfund i kommunen samt en generel vurdering af kvali-
teterne i og udenfor byerne. analysen belyser det potentiale, 
der er i byrummene til at understøtte de trafikale visioner og 
mål. Furesø Kommune har et rigt udbud af natur og grønne 
oplevelser, men der er en markant opdeling mellem naturen 
og de bymæssige og trafikale funktioner. Det betyder, at 
naturen ikke i særlig høj grad er en del af hverdagslivet. 

Furesø Kommunes mål er, at udformningen af byrummene 
skal understøtte borgernes valg af sunde og bæredygtige 
transportmidler ved at give oplevelser og muligheder for 

20 %

10 %

0 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 % 

100 %

T
ur

e/
pe

rs
on

/d
ag

Furesø Region Danmark

Øvrig

Tog

Bus

Gang

Cykel

Bilpassager

Bilfører

Region, 
uden København 
og Frederiksberg

Transportmidlernes markedsandele

Omstigning til S-tog i smukke omgivelser.

TraFIkplan For Furesø kommune 2013–2017  |   9



motion, når borgerne transporterer sig fra a til B. Målet 
for vores byrum er: 

Når der ombygges eller etableres ny infrastruktur, så sam-
mentænkes mulighederne for smukke, fremkommelige, sikre 
og trygge byrum med hensynet til at fremme et effektivt og 
bæredygtigt trafiksystem.

TraFikSTraTeGi	
I Furesø Kommune ønsker vi en målrettet udvikling på trafik- 
og vejområdet, der sikrer, at vi når vores overordnede mål. 
Derfor vil vi arbejde med en strategisk tilgang til planlægning 
og gennemførelse af kommende projekter for hele tiden at 
fastholde, at indsatserne fører os i den rigtige retning. 

Det indebærer fokus på både den regionale udvikling 
omkring os og de lokale udfordringer internt i Furesø. Den 
regionale udvikling kan vi ikke styre, men vi vil være en 

aktiv medspiller i trafikplanlægningen i Hovedstadsområdet. 
Samtidig vil vi gennemføre de forbedringer vi kan inden for 
egne rammer på vores eget vejnet.    

Der er to strategiske hovedindsatsområder i Trafikplan 
2013–2017. 

• Furesø Kommune vil påvirke den regionale 
trafikplanlægning, så den bidrager til at opfylde vores 
vision og mål for trafiksystemet

• Furesø Kommune vil skabe et effektivt og sikkert 
trafiksystem internt i kommunen gennem fysiske 
forbedringer og adfærdsændringer  

Det første strategiske indsatsområde er den regionale trafik-
planlægning, der påvirker udviklingen af trafikken rundt om 
og igennem Furesø Kommune. Den påvirker derfor også de 
muligheder og udfordringer, der opleves internt på kommu-
nens vejnet. Derfor er den regionale planlægning afgørende 

Skovstierne bruges som en del af stinettet.
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for, hvordan vi i Furesø Kommune skal forholde os til 
trafiksituationen i de kommende år. 

Det er bl.a. projekter inden for den kollektive trafik, der 
kan være med til at ændre trafikbilledet. Her tænkes særligt 
på S-banens forlængelse mod nord eller vest, der vil gøre 
Furesø Kommune til en mere central del af S-togsnettet. 
Derudover vil fremtidige letbaner langs ring 3 og ring 4 
samt højklassede pendlerbusser i Hovedstadsområdet fx. 
langs Hillerødmotorvejen kunne påvirke Furesøs rolle i 
forhold til den kollektive transport. 

For biltrafikken arbejdes der på en udvidelse af Hillerød-
motorvejen, hvor der allerede nu er et forsøg med kørsel 
i nødsporet og lettere tilkørselsmuligheder under vejs, 
mens der på sigt tænkes på en større forbedring, bl.a. med 
en opgradering til motorvej nord for allerød. Dette pro-
jekt er en del af Trængselskommissionens anbefalinger, 
der også indeholder andre større trafik- og vejprojekter, 
der vil kunne påvirke trafikbilledet i Furesø Kommune. 
Fx peges der også på at forbedre fremkommeligheden 

på ring 4, der ligesom Hillerødmotorvejen går gennem 
Furesø Kommune. 

På regionalt niveau arbejdes der også med den såkaldte 
ring 5 løsning som en aflastningsmotorvej og jernbane  
vest for Furesø. Furesø Kommune er sammen med en række 
andre kommuner modstander af den foreslåede løsning, men 
er åben over for at drøfte andre muligheder for udvidelse af 
vej- og banesystemerne i den vestlige del af Nordsjælland. 
Vi vil så vidt det er muligt søge at påvirke både tidshorisont 
og udformning af de regionale projekter fx gennem dialog 
med region Hovedstaden og Transportministeriet samt i 
samarbejde med nabokommunerne.

Det andet strategiske indsatsområde er den lokale trafikud-
vikling internt i Furesø Kommune, der rummer den indsats, 
der helt konkret skal sikre opfyldelsen af vores målsætnin-
ger. Det er disse projekter, der gennem ombygninger og 
forbedringer af vores vejnet og påvirkning af vores trafik-
adfærd- og vaner skaber den ønskede udvikling mod et 
effektivt og sikkert transportsystem. 

S-tog på Værløse station. Hillerødmotorvejen.
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En af kommunens primære lokalveje (Skovgårds Allé). Rekreativ sti ved golfbanen i Værløse. 

klaSSiFicerinG	

Som en del at trafikplanen er der gennemført en klassifi-
cering af veje og stier, der viser den trafikale struktur, der 
ønskes i Furesø Kommune. Klassificeringen er en opdeling 
af vej- og stinettene i funktionelle klasser ud fra en tanke 
om at alle veje ikke har samme rolle eller funktion i den 
samlede trafikbetjening. Klassificeringen angiver således  
forskellige niveauer for veje og stier og definerer derigen-
nem, hvilken indretning og hvilken type trafik den enkelte 
vej eller sti tænkes at have. Dermed fastsættes nogle veje 
som værende afgørende for trafikafviklingen, hvor frem-
kommelighed for biltrafikken er styrende for udformningen, 
mens andre veje indrettes på lokalmiljøets og de bløde 
trafikanters præmisser.

For vejnettet er der udpeget fem niveauer, hvoraf de fire 
omfatter Furesø Kommunes eget vejnet. Det femte niveau 
er statsvejene, der udgøres af Hillerødmotorvejen og ring 4. 
De kommunale veje er opdelt i trafikveje, hvor trafikafvik-
ling og sikkerhed har høj prioritet og lokalveje, hvor sikker-
hed, tryghed og bymiljø prioriteres højest. Klassificeringen 

indeholder mindre ændringer i forhold til tidligere, der er 
begrundet i et ønske om at opnå en ensartet klassificering i 
hele kommunen. 

Som noget nyt er stinettet også blevet klassificeret. Det 
er inddelt i fire niveauer, hvor de to øverste niveauer, 
pendler- og trafikstier, har fremkommelighed som højeste 
prioritet, mens de øvrige stier i højere grad prioriteres 
efter af skabe sammenhæng i stinettet og give mulighed 
for oplevelser. 

For en mere detaljeret beskrivelse af klassificeringen og de 
ændringer, der er gennemført i forbindelse med Trafikplan 
2013–2017 henvises til bilaget “Baggrund og status”.

På de følgende sider er vej- og stiklassificeringerne vist. 
Kortene indeholder de ønskede fremtidige net, og inde-
holder derfor veje og stier, der ikke har den viste klas-
sificering i dag, eller endnu er anlagt. Et eksempel herpå 
er, at vejklassificeringen indeholder en planlagt ny vej til 
betjening af Flyvestationen fra Jonstrupvangvej. 
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Det klassificerede vejnet i Furesø Kommune. Kortet viser det ønskede fremtidige net og kan indeholde veje, der ikke i dag lever op til 
klassificeringen eller endnu er anlagt.
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Pendlerstinettet i Furesø Kommune. Kortet viser det ønskede fremtidige net og kan indeholde stier, der endnu ikke er anlagt.

14   |  TraFIKPlaN FOr FurESø KOMMuNE 2013–2017



Det klassificerede stinet i Furesø Kommune. Kortet viser det ønskede fremtidige net og kan indeholde stier, der ikke i dag lever op til 
klassificeringen eller endnu er anlagt. 
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Trafikale udfordringer og indsatsområder

Furesø Kommune oplever den trængselsproblematik der 
kendetegner Hovedstadsområdet på første hånd. Hånd-
tering af trængslen, og dermed forbedring af fremkom-
meligheden er en central opgave. Furesø har som mål at 
udvikle et effektivt, trygt, sikkert og bæredygtigt trafik-
system, som er sammenhængende og giver mulighed for 
rejser på tværs af kommunegrænserne. Målet er at tra-
fiksystemet i 2050 er CO2 neutralt. Furesø har også som 
mål, at understøtte mulighederne for et sundt og aktivt liv, 
adgang til naturen og bedre og smukkere byrum. 

udviklingen af vores trafiksystem har en tæt sammenhæng 
med den statslige og den regionale trafikplanlægning. 

• Kommunen har ansvaret for de kommunale veje og 
stierne

• Staten har ansvaret for Hillerødmotorvejen og ring 4
• DSB har ansvaret for trafikken på S-banen
• Kommunen planlægger busbetjeningen, mens Movia har 

ansvaret for busdriften

løsningen af de trafikale udfordringer sker ofte i et sam-
arbejde mellem forskellige myndigheder og operatører. 
Det er dog nogle kerneindsatsområder, som vi selv i høj 
grad kan påvirke og styre udviklingen af. 

Veje
Det overordnede vejnet skal sikre, at der er god mulig-
hed for at komme rundt i kommunen, og pendle til og fra 
arbejde eller uddannelse i eller uden for Furesø. I myld-
retiderne er der problemer med afviklingen af trafikken 
på Kirke Værløsevej og Kollekollevej i Værløse og på 
Frederiksborgvej og sidevejene hertil i Farum. Problemer-
ne med kødannelser og forsinkelser opstår primært pga. 
pendlertrafik til og fra Hillerødmotorvejen. 

Derudover er de store veje årsag til, at ca. 20 % af alle 

boliger i Furesø Kommune er påvirket af trafikstøj, der 
ligger over de vejledende støjgrænser for boliger. Den 
største kilde til trafikstøj er Hillerødmotorvejen, der også 
deler Farum i to bydele. 

Stier
Furesø har et veludbygget net af stier i byområderne, i det 
åbne land og i skovene, bestående af trafikstier og rekreative 
stier. Trafikstiernes primære funktion er at dække det daglige 
transportbehov for fodgængere og cyklister, og de skal gøre 
det muligt at komme nemt, hurtig og sikkert rundt i mellem 
funktioner internt i kommunen, eller til og fra kommunen. I 
det rekreative stinet i Furesø Kommune indgår den nationale 
cykelrute 2 (Hanstholm – København) og de regionale cykel-
ruter 31 (Farum – Hillerød),  53 (Farum – Gladsaxe) og 69 
(Ishøj – Klampenborg). De rekreative stier skal være tilgæn-
gelige for alle, og give grundlag for smukke oplevelser. 

Der skal skabes en større sammenhæng mellem trafikstier 
og rekreative stier, og vi ønsker et integreret stinet, der 
sikrer den bedst mulige sammenhæng mellem boliger, 
arbejdspladser, stationer, centre, offentlige funktioner og 
rekreative oplevelser.

kollektiv	trafik
Furesø Kommune har tre S-togsstationer (Farum, Værløse 
og Hareskov) på Farumbanen, der alle betjenes af linjerne 
a og H. Der går to regionale busruter gennem kommunen, 
400S, der bl.a. forbinder kommunen med Ballerup, Bag-
sværd og lyngby, og 500S, der bl.a. forbinder kommunen 
med Hørsholm, Birkerød og Ballerup.

De regionale kollektive forbindelser skal fastholdes og 
styrkes, ligesom det kommunale busnet skal understøtte 
disse linjer, samtidig med at det betjener den lokale trafik 
internt i kommunen og forbinder de enkelte bycentre og 
funktioner. 



Ny form for trafikregulering – 2 minus 1 vej i Hareskovby. Kampagne for cykling på Store Cykeldag.
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Støj
Furesø Kommune fik i 2007 foretaget en støjkortlægning 
af kommunens vej- og banetrafik, og efterfølgende blev 
der 2009 udarbejdet en støjhandlingsplan. Handlingspla-
nen indeholder en række projekter, der er prioriteret efter 
at de skal være til gavn for flest mulige borgere i forhold 
til de investerede midler. Siden 2009 er de 28 højest prio-
riterede projekter enten gennemført eller igangsat. 

Støjgenerne fra vejtrafikken er fortsat koncentreret omkring 
de store trafikveje, som er Hillerødmotorvejen, Frederiks-
borgvej, Slangerupvej, Kirke Værløsevej, Kollekollevej, 
Fiskebækvej, Ballerupvej og ring 4. For at fastholde den 
gode udvikling arbejder Furesø Kommune i øjeblikket på at 
udarbejde en ny og opdateret støjhandlingsplan.  

indsatsoMråder
På baggrund af målsætningerne og vej- og stiklassifice-
ringen er der udpeget en række overordnede indsatser og 
virkemidler inden for hvert af de fem temaer, som skal 
medvirke til at nå de opstillede mål. Disse indsatser og 

virkemidler er vist i bilaget ”Forslag til virkemidler” som 
en bruttoliste af projekter, der kan indgå i den årlige inve-
steringsplanlægning. 

Enkelte indsatser behandles særskilt sideløbende med trafik-
planarbejdet, men indgår som integrerede dele af udvikling 
af trafiksystemet. Således udarbejdes der egne handlingspla-
ner for støjbekæmpelse og bustrafik. En støjhandlingsplan 
er senest udarbejdet i 2009, men Furesø Kommune arbejder 
på af opdatere og forny denne plan i løbet af 2013. Den kol-
lektive trafik er beskrevet i ”Busplan 2014”. 

Derudover arbejder vi sideløbende med udviklingen af 
en række konkrete projekter, der har en tæt sammenhæng 
med trafikplanarbejdet. Det er specielt projekterne for 
Farum i udvikling, Værløse Bymidte og Flyvestationen. 
Projekterne vil have stor indflydelse på hvordan byerne 
udvikler sig og dermed også hvordan trafikken kan og bør 
tilrettelægges. De tre projekter er ikke detaljeret beskrevet 
i Trafikplan 2013–2017, men mål og fokusområder for ar-
bejdet med denne plan danner også grundlag for arbejdet 
med de tre projekter. 



S-bus på Frederiksborgvej. Skolebørn i trygt miljø.

18   |  TraFIKPlaN FOr FurESø KOMMuNE 2013–2017

I det følgende gives en kort beskrivelse af de strategiske 
hovedindsatser for hvert af de fem temaer. En samlet 
oversigt over forslag til initiativer og virkemidler er vist i 
bilaget ”Forslag til virkemidler”.

Fremkommelighed	
Vejnettet skal indrettes, så den gennemkørende trafik til 
motorvejen benytter de primære trafikveje, mens den øv-
rige gennemkørende trafik skal reduceres til et minimum. 
Furesø Kommune ønsker at reducere trængslen på vejene 
og samtidig mindske CO2 udslippet. Det kan bl.a. ske 
ved øget brug af ITS (Intelligente Transport Systemer) og 
gode parkeringsmuligheder ved stationerne, der gør det 
lettere at benytte den kollektive trafik. 

Der skal sikres god fremkommelighed på trafikvejene, 
der i vid udstrækning indrettes på biltrafikkens præmisser. 
lokalvejene skaber adgang til de enkelte områder eller 
ejendomme. På lokalvejene afvikles trafikken med lav 
hastighed så sikkerhed, tryghed og bymiljøet prioriteres 
højest. 

Der vil særligt blive arbejdet med tiltag inden for signal-
optimering og ITS, men også forbedret vejvisning er en 
del af strategien. 

Projekterne udmøntes i fysiske ændringer af vejnettet og juste-
ringer af signalanlæg koncentreret omkring de større trafik-
veje, særligt med fokus på Frederiksborgvej og dens sideveje i 
Farum og Kirke Værløsevej/Kollekollevej i Værløse, hvor der 
er konstateret de største fremkommelighedsproblemer. 

Sikkerhed	og	tryghed
Temaet omfatter både sikkerhed og tryghed og dermed 
også virkemidler, der påvirker begge dele. Der vil blive 
arbejdet med at løse konkrete og dokumenterede proble-
mer gennem målrettede initiativer fx krydsombygninger 
og adfærdskampagner.

Indsatsen for trafiksikkerhed tager udgangspunkt i de regi-
strerede trafikuheld, men der er samtidig udpeget en række 
konkrete fokusområder, fx cyklisters sikkerhed i kryds, de 
unges trafikvaner og tryghed. Tryghedsindsatsen sker med 
udgangspunkt i borgerhenvendelser om utrygge lokaliteter. 



Planlagt støjvold i Farum. Farum Station med gode omstigningsmuligheder mellem forskel-
lige transportmidler.
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Trafiksikkerheden har høj prioritet for alle trafikantgrup-
per. Trafiksikkerheden søges forbedret med særlig fokus på 
krydsuheld og uheld, hvor bløde trafikanter er involveret. 
De bløde trafikanter og især sikkerheden på skolevejene er i 
fokus i de kommende år, og kommunen vil indgå i et tættere 
samarbejde med skolerne og politiet om trafiksikkerheden. 

Støj	
Furesø Kommune ønsker at dæmpe trafikstøjen mest muligt, 
og der skal gøres en indsats for de boliger, som er udpeget 
som støjbelastede. Der skal udlægges støjreducerende asfalt 
og etableres støjafskærmning under hensyntagen til æstetik-
ken på de veje, hvor det har en effekt og giver mening. 

Indsatsen for bekæmpelse af støj målrettes primært de boliger, 
der er støjbelastede med over 58 dB, der er Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdi.  I perioden 2009–2012 har Furesø 
Kommunes indsats for støjbekæmpelse betydet, at andelen af 
støjbelastede boliger er faldet fra ca. 21 % til ca. 18 %. 

Gennem planlægningen arbejdes der på at samle trafikken 
på trafikvejnettet for at fredeliggøre de mindre veje, og 
optimere trafikafviklingen. Furesø Kommune arbejder på 

at udarbejde og vedtage en ny, opdateret støjhandlings-
plan inden udgangen af 2013. 

Grøn	mobilitet	
Vi vil forbedre forholdene for kombinationsrejser og ture 
ved at gøre det lettere at skifte mellem forskellige transport-
midler. Det tænkes opnået ved at forbedre parkeringsmulig-
hederne for cykler og biler ved stationer og vigtige stoppe-
steder, ligesom vi vil sikre et godt sammenhængende stinet 
og et velfungerende Cykelsuperstinet. Formålet er at gøre 
cykling og brugen af kollektiv transport så attraktiv, at disse 
transportmidler i højere grad vælges som alternativ til bilen, 
uden at biltrafikken pålægges restriktioner. Derudover skal 
der arbejdes for øget brug af alternative drivmidler. Furesø 
Kommune vil således allerede fra 2014 begynde at indføre 
hybridbusser på de større busruter. På de mindre benyttede 
linjer vil de store busser løbende blive udskiftet med mini-
busser til glæde for bymiljøet. 

Den kollektive trafik skal gøres mere fleksibel og tilpasses 
de ruter og tidspunkter, hvor behovet er størst. Den skal 
være tilgængelig for alle befolkningsgrupper, og den skal 
betjene flest muligt inden for den til rådighed værende  



Attraktivt byrum (Kålundsvej i Farum).Biltrafik på Farum Hovedgade.
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økonomiske ramme. Dette kan fx ske gennem et net af S-
busser, der binder Værløse og Farum sammen med de øvrige 
bysamfund i Nordsjælland, og i lokalområderne gennem 
Flextursordningen, hvor man bestiller den tur, man ønsker. 
Samtidig har byrådet i forlængelse af Trængselskommissio-
nens anbefalinger besluttet, at undersøge muligheden for at 
forlænge S-banen fra Farum mod nord. Projektet afhænger 
af, om det er samfundsmæssigt rentabelt og kan gennem-
føres uden uhensigtsmæssige konsekvenser for miljøet. 
Hvis forlængelsen gennemføres vil S-togsstationen i Farum 
skulle flyttes til et areal ved Farum Bytorv. Projektet vurde-
res til at ligge minimum 5–10 år ude i fremtiden. 

For at gøre cykling og gang mere attraktivt arbejdes der 
med at skabe et sammenhængende stinet med fokus sam-
menhænge internt i kommunen samt bedre pendlerforbin-
delser til allerød, Birkerød og Ballerup med samme høje 
kvalitet som Cykelsuperstien til København. 

ligeledes vil Furesø Kommune gennemføre kampagner 
for adfærdsændringer fx informere om den lokale delebil-
ordning, som er organiseret i foreningsregi, og opfordre 
borgerne til at benytte delebiler i stedet for at købe egen bil.

Byrum
De byrumsmæssige tiltag skal give trafikanterne en pænere, 
mere oplevelsesrig og interessant oplevelse og derigennem på-
virke trafikantadfærd og transportmiddelvalg. Vi vil fx arbejde 
med at forbedre byrummene i forbindelse med byudvikling og 
omdannelse af eksisterende veje for at sikre, at veje og pladser 
tilpasses ændrede funktioner i lokalområderne. Herigennem 
vil det også være muligt at ændre støjbilledet, da lavere hastig-
heder og mere oplevelsesrige byrum hænger sammen. 

Når der etableres en ny funktion i byen fx en institution, 
butik e.l. skal de omgivende veje tilpasses, så de bedst 
muligt betjener den nye funktion og samtidig gør brugen af 
bæredygtig transport mere attraktiv. ligeledes vil der være 
fokus på at forbedre utrygge områder som fx separate sti-
systemer, der funktionelt er i orden, men som ikke benyttes 
pga. omgivelsernes karakter. 

Tiltagene skal være målrettet trafikanterne, ligge inden for 
de givne planmæssige rammer og sikre en større sammen-
hæng mellem by og trafik. Tiltagene vil således skabe en 
større helhed i Furesø Kommunes byområder. 
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