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Indledning 
Rudersdal Kommune vedtog i efteråret 2010, 

at udarbejde en handleplan for cyklister og 

fodgængere. Formålet med planen er at få 

kommunens borgere til oftere at benytte cykel 

og gang til og fra arbejde, skole, indkøb, fri-

tidsaktiviteter mv. 

Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med 

rådgiverfirmet COWI i første del af 2011. 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af 

handleplanen foretaget interviews og spørge-

skemaundersøgelser for at afdække trafik-

vanerne hos kommunens borgere. Mere end 

500 borgere har deltaget og sammen med de 

borgerhenvendelser, der er modtaget i Teknik- 

og Miljøforvaltningen, er der fremkommet et 

billede af de ønsker og idéer, som borgerne 

har til forbedringer for cyklister og fodgængere. 

 

Rudersdal Kommune har desuden fået udar-

bejdet en dybdeanalyse af de seneste års tra-

fikuheld med cyklister. Analysen kommer til at 

indgå i den kommende Trafikhandlingsplan 

2012-2015, Analysen viser et stort fald i cyk-

listuheld i Rudersdal Kommune for perioden 

2005 – 2009, samt at mange cyklistuheld sker i 

T-kryds. 

I Kommuneplan 2009 samt i Trafik-

handlingsplan 2007-2011 indgår forslag til 

rekreative stier og trafikstier. Handleplan for 

cyklister og fodgængere tager udgangspunkt i 

disse planer, og indarbejder i muligt omfang de 

mange forslag, der er kommet ind via inter-

views og spørgeskemaer. 

Resultatet er en række uprioriterede anlægs-

projekter fordelt på henholdsvis trafikstier og 

rekreative stier. For hver af løsningerne er der 

angivet en overslagspris på anlægsudgifterne. 

Foruden konkrete anlægsprojekter peger 

handleplanen på en række andre indsats-

områder, som Rudersdal Kommune kan arbej-

de videre med, for at motivere borgerne til 

oftere at benytte cykel og gang. 

I forbindelse med tildelingen af VM i lande-

vejscykling har Rudersdal Kommune igangsat 

kampagnen ”Cykling – Meget mere end VM”. 

Kampagnen omhandler temaer for alle alders-

grupper og dækker en bred vifte af events og 

arrangementer. Kommunens vision er, at en 

række af disse temaer fortsætter efter afhol-

delsen af VM i landevejscykling 

Handleplanens foreslåede indsatser i form af 

fysiske anlæg, samarbejder og kampagner 

forventes prioriteret løbende i takt med de 

økonomiske midler, der besluttes afsat i kom-

munens investeringsplan. 
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Trafiksikkerhed og trafikhandlingsplan 
Rudersdal Kommune ønsker at fremme cykel- 

og gangtrafikken i kommunen. Der skal sættes 

fokus på cykling og gang som alternativer til 

brug af bilen og ikke mindst det sundheds-

fremmende i at bevæge sig mere. Dette gøres 

ved at forbedre forholdene for de cyklister og 

fodgængere i form af bedre trafiksikkerhed, 

oplevet tryghed samt fremkommelighed. Sam-

tidig gennemføres der trafiksikkerhedskam-

pagner med det formål at gøre trafikanternes 

adfærd mere trafiksikker. 

I Trafikhandlingsplan 2007 – 2011 er derfor 

fastlagt det principielle beslutningsgrundlag for 

trafiksikkerhedsmæssige og tryghedsskabende 

indsatser for cyklister og fodgængere på det 

kommunale vejnets trafikveje og lokalveje. 

Trafikhandlingsplanens principper for indsat-

ser 

Trafikveje: 

Cykelstier etableres som hovedregel på alle 

strækninger. Hvor det ikke er muligt at etablere 

cykelstier uden meget store indgreb på privat 

ejendom, eller hvor det er uforholdsmæssigt dyrt, 

kan i stedet etableres kombinerede cykel- og 

gangstier eller evt. cykelbaner, idet der dog skal 

sikres en tydelig adskillelse mellem cykel- og 

biltrafikken. 

Lokalveje: 

På overordnede lokalveje skal der i højere grad 

tages hensyn til de bløde trafikanters behov for at 

kunne færdes sikkert i trafikken. Overholdelse af 

hastighedsgrænser, sikre krydsninger af færd-

selsbaner og tryghed frem for fremkommelighed 

prioriteres. Dog således, at der fortsat er en rime-

lig fremkommelighed og forudsigelighed i trafik-

afviklingen. 

På lokalveje prioriteres trygheden højt, mens 

fremkommelighed har en lavere prioritet. Gående 

adskilles fra cyklende/kørende trafik, mens for-

anstaltninger på vejene sikrer lav hastighed og 

sikkert trafikmiljø. 

Cyklistuheld 

For at vurdere trafiksikkerheden for cyklister 

har Kommunen gennemført en dybdeanalyse 

af alle politiregistrerede cyklistuheld i perioden 

2005 – 2009. Analysen afdækker, hvor de i alt 

114 uheld sker, således at indsatsen mod cyk-

listuheld kan optimeres ud fra de tilstedevæ-

rende ressourcer. 

 

Figur 1 Antal tilskadekomne i cyklistuheld i Ru-

dersdal Kommune i perioden 2005 - 2009 

fordelt pr. år. 

 

Antallet af cyklistuheld og antal tilskadekomne 

cyklister er faldet med 61 procent i perioden 

2005 - 2009, se Figur 1. Da tallene er små, må 

der tages forbehold for tilfældigheder. I samme 

periode har der tilsvarende været et fald på 

landsplan, dog kun på 34 procent. 

 

Figur 2 Cyklistuheld i Rudersdal Kommune i perio-

den 2005 - 2009 fordelt på krydstyper. 

 

Hovedparten af cyklistuheld sker i kryds, især i 

tre- og firbenede kryds samt i rundkørsler, se 

Figur 2. 
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Cyklister og fodgængere i Rudersdal 
Rudersdal Kommune ligger i den nordligste del 

af Storkøbenhavn mellem det tætte og sam-

menhængende byområde mod syd og mere 

åbne områder med fritliggende bysamfund 

omkranset af åbent land, skove og vand. 

Borgernes transportvaner er derfor præget af, 

at de på den ene side er "storby"trafikanter, 

der oplever og bruger hele hovedstads-

området. De skeler ikke til kommunegrænser, 

men har ture til arbejde, indkøb, kulturtilbud 

mv. på kryds og tværs i hele regionen. På den 

anden side er borgerne også lokale trafikanter 

med mange ture i kommunens egne byområ-

der og de omkringliggende naturområder. 

På både lange og korte ture kan cykeltrafik og 

gang spille en rolle. På de korte ture kan cykel 

eller gang klare hele turen, mens de lange ture 

kan kombineres med brug af kollektiv trafik. 

National transportvaneundersøgelse 

Tal fra en national transportvaneundersøgelse 

(kaldet TU-undersøgelsen)1 viser, at ca. hver 

fjerde tur (27 procent) foretaget af borgere i 

Rudersdal er på cykel eller som fodgænger. 

 

Figur 3 Fordeling af gennemsnitligt antal ture pr 

person blandt borgere i Rudersdal Kom-

mune, Region Hovedstaden og hele Dan-

mark. Kilde: TU-undersøgelsen. 

 

     
1
 TU er en landsdækkende interviewundersøgelse, som løbende 

foretages af DTU Transport. I perioden 2007 - 2009 er der foreta-

get interview af 459 borgere i Rudersdal Kommune. 

Borgere i Rudersdal bruger dog i gennemsnit 

bilen lidt mere og cykel eller gang lidt mindre 

end gennemsnittet i hele hovedstadsregionen. 

Det er ikke overraskende, da de mange ind-

byggere i de centrale tæt bebyggede kom-

muner vejer tungt i statistikken - og her cykles 

og gås mere end i Rudersdal, se Figur 3. 

Tallene fra den nationale undersøgelse viser 

desuden, at en gennemsnitlig borger i Ruders-

dal Kommune bruger knap en time, ca. 55 

minutter, om dagen til transport, heraf ca. 11 

minutter på cykel eller til fods. 

Et kig på brugen af cyklen viser, at borgere i 

Rudersdal bruger cyklen ligeligt som led i ture 

til pendling (ture mellem bolig og arbejde), 

ærinder som f.eks. indkøb og ture til fritidsfor-

mål, se Figur 4. Her adskiller Rudersdal borge-

re sig ikke fra mønsteret andre steder i landet. 

 

Figur 4 Turformål for cykelture blandt borgere i 

Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden 

og Danmark. Kilde: TU undersøgelsen. 

 

Ofte består en samlet tur af flere delture. 

F.eks. kan man cykle fra sin bopæl til sta-

tionen, hvor man tager toget, og endelig går 

man så til sin arbejdsplads. Tal fra TU viser, at 

mange Rudersdal borgeres gang- og cykelture 

er til og fra kollektiv trafik. Det gælder ca. 40 

procent af alle gangture og 26 procent af alle 

cykelture, se Figur 5. 

Cykeltrafik og gang er derfor vigtige både for 

de korte og de lange ture. 
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Figur 5 Antal ture i TU-undersøgelsen blandt bor-

gere i Rudersdal Kommune fordelt på gang, 

cykel og bil og, hvor stor en andel af disse, 

der indgår i kombination med kollektiv tra-

fik. 

Interviewundersøgelser forår 2011 

Som supplement til den nationale TU under-

søgelse opfordrede kommunen i marts 2011 

borgere til at svare på et spørgeskema om 

deres transportvaner med vægt på gang og 

cykeltrafik. Borgerne kunne svare på skemaet 

via internettet. Samtidig gennemførte kommu-

nen personlige interview på fire udvalgte ste-

der ved butikscentre i kommunen. 

De mere end 500 svar gav mange gode kom-

mentarer om, hvordan borgerne anvender 

cykel og gang, samt kommentarer om proble-

mer og forbedringsmuligheder. 

Flere end 6 ud af 10 svarede, at de havde 

anvendt cyklen mindst én gang inden for den 

seneste uge. Modsat kan man sige, at knap 4 

ud af 10 ikke havde anvendt cyklen i den 

samme periode. 

 

For en række af kommunens servicetilbud til 

cyklister og fodgængere mener over halvdelen 

af de adspurgte, at servicen er god eller meget 

god. Kun vedligehold og snerydning bliver af 

flertallet vurderet som dårlig eller meget dårlig, 

se Figur 6. 

 

 

Figur 6 Fordeling af besvarelser på spørgsmål om, hvordan man vurderer udvalgte faciliteter og serviceydelser. 
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Årsager til valg og fravalg af cykel 

For de personer, som fortalte, at de havde an-

vendt cykel gælder, at motion oftest er en år-

sag til at cykle - uafhængigt af turformål. Figur 

7 viser desuden, at bl.a. tid, vejr, turlængde og 

ønske om at nyde naturen eller skåne miljøet 

har betydning. Årsagerne om tid og længde 

hænger naturligvis sammen med, at disse 

personer har haft relativt korte ture. 

 

 

 

Figur 7 Årsager til valg af cykel på ture til henholdsvis arbejde, indkøb og fritidsaktiviteter (hver person kunne 

give flere svar). 

 

Eksempler på supplerende udsagn om valg af 

cykel 

"Jeg kører bil, tager toget og afslutter med cykel 

hver dag" (tur til arbejde) 

"Det er sejest at cykle!!! -miljø -motion -

selvstændighed" 

"Fordi det er det hurtigste" 

"Det er dejligt om morgenen" 

"Lettere at stille cykel end at parkere bil" (indkøbs-

tur) 

"Det er nemt" 

 

Eksempler på supplerende udsagn om fravalg 

af cykel 

"Besvær med bad og omklædning på arbejdet" 

"Skulle købe ind på hjemvejen" 

"For mange grene, grus og huller på cykelstierne" 

"Mit energiniveau" 

"Vi skulle købe 2 kasser øl. Det er svært at have 

med på cyklen" 

"Skal nå hjem og at bringe børn til fritidsaktiviteter" 

"Kringlet vej gennem skoven ved motorvejen - der 

mangler en cykelsti!" 
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Figur 8 Årsager til fravalg af cykel på ture til henholdsvis arbejde, indkøb og fritidsaktiviteter (hver person kunne 

give flere svar). 

 

For de personer, som fortalte, at de ikke havde 

anvendt cykel er der større forskel i årsager 

afhængig af rejseformål, se Figur 8. For bolig-

arbejdsture og fritidsture er det tid, vejr og 

længde, som er de vigtigste årsager til fravalg, 

mens det for indkøbsture i højere grad er be-

hovet for at have bagage med. Desuden er 

nævnt, at cyklen er fravalgt på grund af blandt 

andet dårlige stiforhold, personlige handicap 

og manglende cykel til rådighed. 

Forslag til forbedringer 

Svarene gav en række forslag til for-

bedringsmuligheder. Det gælder for det første 

generelle forslag og svar på, om bestemte 

typer af forbedringer vil kunne påvirke valg af 

transportmiddel. For det andet fremkom forslag 

til forbedringer på konkrete steder med ønsker 

om ny cykelsti, udbedring af huller i en bestemt 

sti, bedre cykelparkering mv. 

De interviewede blev spurgt om, hvorvidt for-

skellige typer af forbedringsmuligheder ville 

kunne have fået dem til at vælge cyklen til en 

tur, hvor de ikke havde brugt den. Svarene 

viste, at især forbedringer af stinettet bliver 

prioriteret højt, men også muligheder for bad 

og omklædning på arbejdspladsen samt mu-

ligheden for at tage cyklen gratis med toget 

vægtes højt, se Figur 9. For ture til indkøb eller 

fritidsaktiviteter gjaldt også, at forbedrede cy-

kelfaciliteter blev prioriteret højest. 

 

Eksempler på supplerende udsagn om forslag 

til forbedringer på konkrete steder 

"Cykelrute gennem Rude Skov-Høsterkøb-Trørød-

Vedbæk og Birkerød-Nærum-Skodsborg. Bare en 

forbedring gennem skovene og grønne områder 

ville gøre det, så man ikke kører i store vandpytter 

og mudder" 

"Flere børnesikre fodgængerovergange, bl.a. på 

Øverødvej ved golfbanen" 

 

Eksempler på supplerende udsagn om forslag 

til generelle forbedringer 

"Rydning af sne på cykelstier om vinteren! Gode 

veje uden huller!! At stierne regelmæssigt bliver 

fejet fri for glasskår (dem er der desværre en del 

af)" 

"Større kørselsfradrag for at cykle" 
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Figur 9 Svar på spørgsmål om, i hvor høj grad forskellige typer af forbedringer ville kunne påvirke folk til at væl-

ge cykel i stedet for andre transportmidler. Svarene dækker ture til og fra arbejde eller uddannelsessted. 

 

 

Figur 10 Svar på spørgsmål om, hvad der kan få en 

til i højere grad at bruge cykel til tog og bus 

(antal personer). 

 

På spørgsmål om, hvad der kan styrke brugen 

af cykel til bus og tog er det især sikring af 

cykler ved stationer og muligheden for med-

tagning af cykler, der fremhæves, se Figur 10. 
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Børnefamilier 

Blandt familier med børn under 16 år blev 

spurgt til familiens cykelvaner. Resultatet viste, 

at mere end 3 ud af 4 cykler mindst en gang 

om ugen til skole. Til fritidsaktiviteter er an-

delen lidt mindre, se Figur 11. 

 

Figur 11 Personer med børn under 16 år blev spurgt 

til, hvor tit deres børn selv eller sammen 

med forældrene cykler til skole eller fritids-

aktiviteter (i alt 153 svar). 

 

Desuden blev spurgt til, om familien cykler 

sammen i fritiden. Resultatet viste, at ca. en 

tredjedel (30 procent) cykler sammen mere 

end en gang om ugen og mere end 60 procent 

mere end en gang om måneden. Se Figur 12. 

 

Figur 12 For personer med børn under 16 år blev 

spurgt til, hvor tit familien cykler sammen i 

fritiden (svar fra i alt 153 personer). 

 

Cykling og gang som motionsform 

Rudersdal Kommunes bysamfund ligger omgi-

vet af åbne landskaber og skove med gode 

muligheder for at benytte stier til rekreative 

formål. I de gennemførte interviews blev derfor 

også spurgt til cykling og gang som motions-

form. Resultatet viste, at 54 procent bruger 

gang som motionsform og 64 procent bruger 

cykling som motionsform. 

Eksempler på udsagn om gang som motions-

form 

Hvad får dig til at bruge 

gang som motions-

form? 

"Afslappende, god 

natur" 

"Passer til mit tempe-

rament og naturen kan 

nydes" 

"Hund - og velvære / 

motion / luft til hjernen". 

Hvad kunne få dig til at 

bruge gang som moti-

onsform? (blandt de som 

ikke bruger gang som 

motionsform i dag) 

"Flere sammenhængen-

de rekreative stier" 

"Gode gangruter med 

indikering af, hvor langt 

man har gået" 

Personer, der svarede nej på spørgsmål om de 

bruger gang som motionsform blev desuden 

spurgt, om noget kunne få dem til at bruge 

gang som motionsform. En del svarede nej og 

angav som årsag, f.eks. at de motionerer med 

løb, svømning, cykling eller andet og, at gang 

blot er for hyggens skyld. Enkelte svarede, at 

de gerne vil have bedre stier ved skov og 

strand og evt. belysning om vinteren. 

Personer, der svarede nej på spørgsmål om 

cykling som motionsform, blev ligeledes spurgt 

om, hvad der kunne få dem til at cykle som 

motionsform. Flere har svaret, at de betragter 

deres cykling som transport og ikke motion.  

Eksempler på udsagn om cykling som motions-

form 

Hvad får dig til at bruge 

cykling som motions-

form? 

"Billig motionsform, frisk 

luft, nyder naturen, 

forurener ikke" 

"Det er smart for mig at 

cykle til arbejde som 

motion - spare tid" 

"Godt for kredsløb, 

naturnydelse, mulighed 

for at udforske større 

områder" 

"God ikke-

knæbelastende motion 

+ naturoplevelse + 

transport" 

Hvad kunne få dig til at 

bruge cykling som moti-

onsform? (blandt de som 

ikke bruger cykling som 

motionsform i dag) 

"Intet, cyklen er for mig 

et transportmiddel" 

"Bedre cykelstier" 

"Bedre tid og bedre 

cykel" 

"Bedre rekreative stier - 

uden trafik" 
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Opsummering 

Statistik om borgernes transportvaner samt de 

mange kommentarer om årsager til transport-

vaner, udpegning af oplevede problemer og 

konstruktive forslag til forbedringer har givet 

vigtige input til brug for handleplanen. 

 

Alle kommentarer er naturligvis med i forvalt-

ningens baggrundsmateriale for det videre 

arbejde, men følgende kan udpeges som em-

ner, der især træder tydeligt frem: 

 Rudersdal borgeres transportadfærd sva-

rer i det store hele til andre borgeres i ho-

vedstadsområdets adfærd. 

 En tendens til, at Rudersdal borgere mere 

end andre opfatter motion som et vigtigt 

argument for at bruge cykling og gang, 

især på grund af naturen. 

 Tilfredshed med nuværende stifaciliteter i 

kommunen er rimelig høj, men kan blive 

bedre især med hensyn til vedligehold og 

snerydning. 

 Bedre faciliteter for cyklister ved stationer 

kan påvirke folk til at bruge kollektiv trafik 

sammen med cyklen. 

 Mange konkrete udpegninger af ønsker 

om nye faciliteter eller forbedring af de nu-

værende.
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Handleplanens indsatsområder 
Det overordnede formål er at styrke gang og 

cykeltrafiks andel af den samlede transport i 

Rudersdal Kommune. For at nå det mål, vil 

kommunen arbejde med 7 indsatsområder. 

Dette kapitel opsummerer kortfattet indsats-

områderne, som uddybes i de efterfølgende 

kapitler. 

Stiplan 

Både nuværende og nye potentielle cyklister 

efterspørger rimeligt direkte ruter og en stor 

sikkerhed, tryghed og komfort på stierne. 

Kommuneplan og Trafikhandlingsplan omfatter 

allerede i dag en stiplan med et rutenet, der 

forbinder kommunen til andre kommuner, for-

binder de enkelte byområder og forbinder vig-

tige rejsemål i de enkelte byområder. Med 

indsatsområdet vil kommunen justere og opda-

tere stiplanen inklusiv en udpegning af forslag 

til tiltag, der kan sikre gennemførelsen af den 

samlede stiplan i takt med de økonomiske 

muligheder. 

 

 

Parkering og servicefaciliteter 

Ud over gode stiruter at køre på, så efterspør-

ger cyklister let tilgængelig, sikker og beskyttet 

cykelparkering ved større rejsemål som f.eks. 

stationer og butikker. Med indsatsområdet vil 

kommunen skabe et overblik, opstille generelle 

retningslinjer for parkeringsfaciliteter og bruge 

disse til at udpege og gennemføre forbedrin-

ger. I indsatsområdet indgår desuden mulighe-

der for at realisere andre servicefaciliteter. 

 

 

Skoleveje i lokalområder 

Børn har et stort behov for at bevæge sig rundt 

i lokalområder og gør det ofte som fodgænger 

eller cyklist. Børn har ikke har samme trafikale 

evner som voksne, og der er derfor et særligt 

behov for at sikre deres skoleveje. Kommenta-

rer fra borgere peger ofte på problemer netop 

ved børns skoleveje. Med indsatsområdet vil 

kommunen sammen med skolerne styrke en 

sammenhængende og ensartet indsats på 

tværs af lokalområderne i kommunen for at 

styrke de gode trafikvaner med brug af gang 

og cykel samt forbedre børns skoleveje. 

 

 

Kombination af cykel og gang med kol-

lektiv trafik 

Undersøgelser viser, at cykel og gang er vigti-

ge som transportmidler, der giver adgang til 

den kollektive trafik. Kommentarerne fra bor-

gerne viser, at parkeringsforhold og adgangs-

forhold ved busstoppesteder og stationer er 

vigtige, men også øvrige forhold som informa-

tion, service mv. er vigtige. Med indsatsområ-

det vil kommunen arbejde for at forbedre facili-

teter ved stationer og busstoppesteder samt se 

på mere tværgående tiltag for evt. at få flere til 
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at vælge kombinationen af cykel og gang med 

kollektiv trafik. Indsatsområdet kræver i høj 

grad samarbejde med de kollektive trafiksel-

skaber. 

Drift og vedligehold 

Svarene fra interviewundersøgelsen viser, at 

borgere i høj grad prioriterer en indsats mod 

huller i belægninger, manglende snerydning og 

fejning mv. Med indsatsområdet vil kommunen 

styrke arbejdet for at forbedre forholdene. 

 

 

Rekreative stioplevelser 

For mange nuværende cyklister er motion en 

vigtig årsag til at vælge cykel som transport-

middel. Cykling giver imidlertid motion ligegyl-

digt om den bruges til dagligdagens transport-

formål eller som et middel til at få en god re-

kreativ oplevelse. Kommunen vil med dette 

indsatsområde sætte fokus på at udnytte 

kommunens flotte natur og gode rekreative 

stier til at få flere til at bruge cyklen til både at 

få motion og en god oplevelse. 

Samarbejde, dialog og information 

Mange anlægsprojekter og konkrete forbedrin-

ger kræver opfølgning i form af information og 

markedsføring for at få en god effekt. Endvide-

re kan dialog og samarbejde med private virk-

somheder, organisationer mv. i sig selv være 

projekter, som kan styrke gang og cykeltrafik. 

Med indsatsområdet vil kommunen fremme 

information om gode projekter og styrke sam-

arbejde og dialog med udvalgte interessenter. 
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Stiplan 
Indsatsområdet tager udgangspunkt i kommu-

neplanens overordnede retningslinjer og dens 

udmøntning i kommunens Trafikhandlingsplan 

med det ønskede fremtidige trafikstinet, se 

Figur 13, og net af rekreative stier. 

Handleplanen er rettet mod at opfylde kommu-

neplanens målsætninger og justere det tidlige-

re udpegede stinet ud fra ændrede behov og 

problemer. Indsatsen koordineres med den 

igangsatte revision af kommunens trafikhand-

lingsplan 2007 – 2011 og den vedtagne trafik-

plan for Birkerød by, samt det kommunale 

trafiksikkerhedsarbejde generelt. Hertil kom-

mer de ønsker og bemærkninger, som borgere 

er kommet med i marts 2011, og som også 

indgår i handleplanens forslag. 

Endelig har kommunen et samarbejde om 

Cykelsuperstier med øvrige kommuner i regio-

nen. Rudersdal Kommune har besluttet at af-

vente de øvrige kommuners initiativer for cy-

kelsuperstier, da kommunen er sidste stræk-

ning af cykelsuperstierne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplan 2009 

Kommuneplanen omfatter et ønsket fremtidigt trafikstinet og net af rekreative stier. Her er formuleret kom-

munens mål om, at trafikstinettet udbygges for 

• at øge trafiksikkerheden for cyklister og gående 

• at erstatte en del af biltrafikken. 

Retningslinjerne for stinettet er, at det: 

• skaber forbindelse med så mange trafikknudepunkter og togstationer som muligt for at understøtte 

mulighederne for at stinettet indgår i den daglige transport til og fra arbejde, skole, uddannelse m.v.  

• skaber forbindelse til naturområder, udflugtsmål og andre rekreative aktiviteter,  

• er forbundet og planlagt i sammenhæng med nabokommunernes stinet,  

• er bundet op på det regionale stinet,  

• har en standard, som giver de bedst mulige forhold for cyklisterne, herunder sikkerhed, direkte ruter, 

vintervedligeholdelse, god belægning og belysning, osv. 

Særligt for de rekreative stier er det et mål: 

• at skabe større sammenhæng i det rekreative stisystem,  

• at rekreative stier skaber grønne forbindelser til det åbne land,  

• at de rekreative stier forbedrer tilgængeligheden fra byområderne til landskabsområderne,  

• at nye stier forbinder rekreative områder, som ikke tidligere har været forbundet,  

• at stier skaber forbindelse tværs over det åbne land, som har adskilt det tidligere Birkerød fra det 

tidligere Søllerød. Dette gælder f.eks. landskaber som Maglemosen, Sanddalen, Månedalen og Dum-

pedalen. 
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Stinet - Trafikhandlingsplan 

 

 

Figur 13 Planen for trafikstinet, som indgår i den nuværende Trafikhandlingsplan 2007 - 2011. 

 

 

 

Kommunens samlede stinet er sammensat af: 

Hovedstier, som primært har en overordnet 

trafikal funktion og omfatter: 

 Cykelstier/cykelbaner langs veje 

 Separate stier 

 Stiruter ad lokalveje 

Lokalveje, som overvejende er mindre, separa-

te stier i boligområder eller rekreative stier. 
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 Strækning Tiltag Overslag 

Mio kr. 

Stier i nærområde af skole (skolestier)  

A Rudersdalsvej  0,8 km kombineret cykelsti og fortov i samme niveau mellem Konge-

vejen og eksisterende cykelstier  

3,3 

B Dronninggårds Allé  1,4 km kombineret gang- og cykelsti i begge sider  5,9 

C Parcelvej 1,0 km kombineret gang- og cykelsti i begge sider 6,6 

D Høsterkøbvej  1,5 km enkeltrettede cykelstier gennem Høsterkøb. Hvor cykelsti ikke 

er mulig anlægges cykelbane  

7,2 

E Søndervangen  0,8 km enkeltrettede cykelstier mellem Hovedgaden og Kongevejen  4,2 

Stier i byområder med tæt trafik  

F Tornevangsvej  0,8 km enkeltrettede cykelstier mellem Vestervang og Rolighedsvej 

(Trafikplan for Birkerød by) 

5,0 

G Vestre Paradisvej  1,0 km delt sti fra Borgmester Schneiders Vej til Rudersdalsvej 5,0 

H Bakkevej  0,8 km fælles sti i begge vejsider mellem Kongevejen og Byageren 4,4 

I Krogholmsgårdsvej  1,1 km kombineret gang- og cykelsti i begge sider  5,5 

J Attemosevej  0,3 km kombineret gang- og cykelsti mellem Søllerødvej og Vange-

bovej i begge sider 

1,6 

K Frydenlundsvej  0,8 km. kombineret gang- og cykelsti i begge sider mellem Trørødvej 

og Kikhanerenden og kombineret gang- og cykelsti i sydside og 

cykelsti i nordside mellem Kikhanerenden og Skovvej. 

4,2 

Cykelstier på åbne vejstrækninger  

L  Egebækvej  1,0 km enkeltrettet cykelsti i stedet for cykelbane på sydsiden  2,8 

  0,7 km enkeltrettede cykelstier mellem Attemosevej og motorvej  3,1 

M Øverødvej  Bredere cykelstier mellem Øverød og Gl. Holte  4,1 

  Sikre passagemuligheder mellem Vangebovej og Fr. Clausens Væn-

ge 

1,0 

N Gammel Holtevej  0,7 km enkeltrettede cykelstier mellem Bakkefaldet og Gøngehusvej 2,9 

O Gøngehusvej  0,4 km enkeltrettede cykelstier mellem Motorvej og Gøngehusvej 

ved. nr. 216  

2,3 

  0,7 km dobbeltrettet cykelsti mellem Gøngehusvej 216 og Elleslette-

gårdsvej (det "åbne" vejstykke) 

4,2 

P Hørsholm Kongevej  5,0 km enkeltrettede cykelbaner mellem Kongevejen og motorvejs-

broen samt 2,0 km enkeltrettede cykelstier mellem rundkørsler ved 

motorvejen og Dr. Neergaards vej  

16,5 

Q Sandbjergvej  3,3 km cykelbaner mellem Gøngevangen og Henriksholm 10,1 

R Ubberød/Væverholmen - 

Sandbjergvejv 

0,5 km cykelsti, der forbinder Ubberød og Sandbjegvej, mellem 

Væverholmen og Sandbjergvej på østsiden af motorvejen 

2,8 

Cykelsuperstier  

S Birkerødruten Langs Kongevejen gennem Rudersdal Kommune 3,1 

T Gl. Holte ruten Langs Helsingørmotorvejen 3,4 

U Øresundsruten Sti langs Strandvejen / Kystbanen 15,7 

Andet  

V Bistrupvej  Anlæg af trampe ( kombineret rampe og trappe med små trin) mellem 

tunnel og Birkerød Idrætscenter  

0,9 

X Sti: Enrumvej - Kikhanerenden 0,4 km, udvidelse af eksisterende sti og afmærkning m.m. 0,6 

I alt   126,4 

Figur 14 Uprioriteret oversigt over ønsker om stiforbedringer langs vejnettet fra Kommuneplan, Trafikhandlings-

plan og ønsker modtaget af borgere. Endvidere vises forvaltningens udmøntning i projektforslag og til-

hørende overslagspris. 
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Figur 14 viser en uprioriteret oversigt over sti-

forslag i Kommuneplan, Trafiksikkerhedsplan 

og modtagne henvendelser om stier langs 

kommunens veje. Der er i oversigten angivet 

en foreløbig overslagspris for at imødekomme 

ønskerne om forbedringer. Dog er enkelte 

forslag vurderet så omkostningskrævende at 

gennemføre, eller er vurderet med en så lav 

prioritet, at de ikke er medtaget.  

 

 
Figur 15 Lokalisering af stiforslag (bogstaverne A - X refererer til Figur 14). Allerede besluttede stier er ikke vist på 

kortet. 

 

 

Overslagene er baseret på forvaltningens ge-

nerelle enhedspriser pr. km strækning for hver 

af stityperne, og korrigeret for sværhedsgrad, 

se Figur 16. 

 

 

 

Stitype: Enhedspriser (2011 priser) 

Separat sti i åbent land 2,0 - 2,5 mio. kr./km. 

Separat sti i by 2,5 - 4,0 mio. kr./km 

Dobbeltrettet cykelsti langs vej i åbent land med skillerabat 3,5 mio. kr./km 

Ensrettet cykelsti langs vej i åbent land med skillerabat 4,0 mio. kr./km 

Ensrettet cykelsti i bymiljø med kantsten 5,0 mio. kr./km 

Cykelbaner i by på kørebane (kun ny afstribning) 0,1 mio. kr./km 

Kørebaneudvidelse med 1,0 m i hver side pga. ny sti 3,0 mio. kr./km 

Figur 16 Enhedspriser anvendt som grundlag for overslagspriser på stiforbedringer. 
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Realisering af stiplanen retter sig mod alle 

nuværende og potentielle cyklister 

Følgende tiltag foreslås gennemført: 

 Forslag til prioritering af og rækkefølge for 

realisering af tiltag, der skal gennemføres i 

sammenhæng med andre planer. 

 Kobling mellem rekreative stier og trafik-

stier  

- Udpegning af steder med særligt be-

hov for at sikre kobling 

- Udpege rekreative ruter i landskabet, 

som også kan fungere som trafikstier 

mellem bysamfund 

- Prioritere og opstille forslag til ræk-

kefølge for realisering 

 Sikre sammenhæng med kommunens 

internetbaserede cykelruteplanlægger. 

 
 

Potentielle effekter 

Tiltagene vil forbedre sammenhængen i stiru-

tenettet og kvaliteten af stiforbindelserne. 

Dermed forbedres borgeres muligheder for at 

finde en hurtig, tryg og komfortabel rute. I alt 

har politiet i den seneste 5 års periode 2005 - 

2009 registreret knap 60 tilskadekomne cykli-

ster og 12 fodgængere ud af i alt 122 tilskade-

komne i trafikken i alt. Det forventes, at dette 

tal kan mindskes ved at forbedre stirutenettet. 

Indsatsen hænger sammen med kommunens 

målrettede øvrige indsats for at forbedre trafik-

sikkerheden. 

Aktører 

Langt hovedparten af stiplanen omfatter for-

bindelser langs kommunens eget vejnet. Imid-

lertid indgår realisering af cykelsuperstier som 

et regionalt initiativ, hvor der skal samarbejdes 

med nabokommunerne. Endvidere går flere af 

de rekreative ruter gennem statsskove, som 

forvaltes af Naturstyrelsen. 

Økonomi: 

Det samlede investeringsbehov til trafikstier 

udgør ca. 104 mio. kr., eksklusiv cykelsuper-

stier. Med denne investering er samtlige tra-

fikstier i Kommuneplanen og Trafikhandlings-

planen medtaget. Med cykelsuperstier er inve-

steringen ca. 126 mio. kr.  

Det skal understreges, at økonomien for den 

enkelte strækning er vurderet som overslag, 

idet der ikke er gået i dybden med særskilte 

tekniske forhold. 

Prioriteringen af årligt afsatte midler sker ud fra 

følgende kriterier 

 Skoleveje  

 Fritidsfaciliteter 

 Trafiksikkerhed 

 Sammenhæng i stinet 

 Fremkommelighed 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

Parkering og servicefaciliteter 
Cyklister efterspørger let tilgængelig og sikker 

cykelparkering ved større rejsemål som f.eks. 

stationer og butikker. Med indsatsområdet vil 

kommunen opstille generelle retningslinjer for 

parkeringsfaciliteter som baggrund for at ud-

pege og gennemføre forbedringer. I indsats-

området indgår desuden muligheder for at 

realisere andre servicefaciliteter. 

 

Følgende tiltag foreslås: 

 Samlet overblik over cykelparkering og 

servicefaciliteter (f.eks. bænke, over-

dækkede ventefaciliteter mv.) ved stationer 

og aktivt samarbejde med DSB om forbed-

ringer (skal ses sammen med indsatsom-

rådet om kombination af cykel og gang 

med kollektiv trafik). 

 Samlet overblik over cykelparkering og 

servicefaciliteter på øvrige steder med 

mange borgerbesøg. Fokus vil være på de 

mest anvendte busstoppesteder, butiks-

områder i bymidter og bydelscentre samt 

kommunens egne administrations-

bygninger og større fritidsfaciliteter som 

f.eks. Multihallen i Birkerød. 

 Kommunen vil som led i det videre arbejde 

opprioritere indsatsen for at følge cykeltra-

fikkens udvikling. Det vil ske ved at vælge 

tællesteder for cykeltrafik, der kan bruges 

som en fremtidig indikator for udviklingen i 

antal cyklister. Ligeledes kan overvejes 

tællinger af parkerede cykler samt inter-

views for at afdække udvikling i holdninger 

til f.eks. utryghed, kommunens service-

faciliteter mv. 

 Katalog med konkrete forbedringsmu-

ligheder til løbende prioritering.  

 

Funktion Cykelparkeringsnorm 

Boliger og etageejendomme 2-2,5 parkeringspladser pr. 100 m
2
 boligareal for etageboliger. 

1,0 parkeringsplads pr. kollegianer for kollegier. 

Børneinstitutioner 0,4 parkeringsplads pr. ansat og et areal til anhængere og specialcykler 

Skoler 1,0 parkeringsplads pr. elev fra 4. klassetrin og 0,4 plads pr. ansat. 

Uddannelsesinstitutioner 0,4-0,8 parkeringsplads pr. elev og 0,4 parkeringsplads pr. ansat. 

Detailhandel/Butikker 2,0 parkeringspladser pr. 100 m
2
 i hovedstaden 

Øvrige byerhverv (læge, m.fl.) 0,3-0,4 pr. 100 m
2
 etageareal + 0,4 parkeringsplads pr. ansat. 

Stationer 10-30 % af passagertallet (antal afrejsende pr. dag) 

Busstoppesteder og -terminaler 1,0 parkeringsplads pr. 10 passagerer i spidstimerne 06.00- 09.00. 

Biografer og teatre 0,25 parkeringsplads pr. normeret plads + 0,4 parkeringsplads pr. ansat. 

Hotel og restaurant 1,0 parkeringsplads pr. 15 gæster + 0,4 parkeringsplads pr. ansat. 

Idrætsanlæg og sportshaller 0,6 parkeringsplads pr. idrætsudøvende (på dagsbasis) + 0,4 pr. tilskuer. 

Kontor og industri 0,4 parkeringsplads pr. ansat. 

Rekreative områder 1-4 parkeringsplads pr. 10 gæster. 

Figur 17 Eksempel på normer om antal cykelparkeringspladser foreslået i "Cykelparkeringshåndbog" udgivet af 

Dansk Cyklist Forbund i 2008. Normerne bruges som inspiration i det videre arbejde sammen med ret-

ningslinjer om udformning, beliggenhed, adgangsforhold mv. afhængig af funktionen. 
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Kommunen har 4 stationer på de regionale 

baner. Birkerød og Holte Station på S-

togslinjen mellem Hillerød og København har 

på en gennemsnitlig hverdag henholdsvis ca. 

4.400 og 3.700 afrejsende passagerer. Skods-

borg og Vedbæk stationer på Kystbanen har 

tilsvarende ca. 650 og 900 afrejsende passa-

gerer (tal fra DSBs tælling i 2008). Nærum 

Station har et mindre antal afrejsende og har 

ikke samme regionale betydning som de øvri-

ge stationer. Stationen er derfor foreløbig med-

tænkt på samme måde som busstoppesteder. 

Eksempler på borgerkommentarer 

"Videoovervågning og i det hele taget sikker cykel-

parkering ved S-tog (konkret er nævnt Birkerød, 

Holte og Nærum stationer)" 

"Flere steder med gratis cykelpumper (konkret er 

nævnt ved stationer, Holte Midtpunkt, Nærum-

vænge Torv og skoler)" 

"Sikker cykelparkering ved busstoppesteder (kon-

kret er nævnt Bistrup trafikplads) og andre større 

steder (konkret er nævnt Multihallen)" 

"Flere overdækkede cykelparkeringspladser (kon-

kret er nævnt Bistrup trafikplads, stoppested ved 

Ravnsnæsvej / Biskop Svanes Vej, Holte Midt-

punkt), for at få handling bag ordene om at få flere 

til at cykle, så man ikke føler sig som anden 

rangsborger i forhold til bilister, der optager mere 

parkeringsareal pr person end en cyklist." 

"Flere cykelparkeringspladser ved Nærumvænge 

Torv" 

 

Tallene i Figur 18 viser, at det totale antal cy-

kelparkeringspladser ved hver af stationerne 

tilsyneladende er rimelige i intervallet 14 pro-

cent til 31 procent af det daglige antal afrej-

sende. Imidlertid viser tallene, at en meget stor 

andel af pladserne ligger relativt langt væk fra 

perronerne især ved Holte Station. 

Endelig kan også indgå overvejelser om kvali-

tet (f.eks. vedligeholdelsesstand, entydigt de-

sign, egnethed til at holde cyklerne, overdæk-

ning og aflåsning) og adgangsforhold til hen-

holdsvis stinet og perroner. 

Potentielle effekter 

En række borgere har peget på især dårlig 

sikkerhed overfor hærværk og tyveri som år-

sag til ikke at benytte cykel til og fra kollektiv 

trafik. Det må formodes, at en forbedring af 

forholdene kan bidrage til at motivere flere til at 

benytte cyklen. 

Aktører 

Forbedring af cykelparkeringsforhold vil ofte 

være et samarbejde mellem kommunen og 

grundejerne på de arealer, hvor cykelparkering 

er. Det vil f.eks. være sammen med DSB og 

ejerne af arealer ved butiksområder. For Holte 

og Birkerød stationer er der et eksisterende 

samarbejde om forbedring af cyklistforholdene 

med DSB. 

Økonomi 

Det foreslås at afsætte et puljebeløb på ca. 

300.000 kr. årligt til gennemgang og forbedring 

af parkeringsforholdene for cyklister omkring 

butikscentrene i Kommunen, ved gågader og 

nærmiljøer der ofte nås af cyklister m.m. 

Priseksempler (grove skøn) 

Almindelige cykelstativer uden overdækning, ca. 

1.000 kr. pr plads. 

Almindelige cykelstativer med overdækning, ca. 

3.000 kr. pr plads. 

Cykelbarometer med automatisk tælling af cykli-

ster, ca. 100.000 kr. 

Cykelpumpe med kompressor, ca. 30.000 kr. 

Mini cykelværksted ca. 20.000 kr. 

 

 

(afrundede tal) Antal cykelparkeringspladser 

  0 - 30 m 30 - 60 m Over 60 m I alt 

Station Afrejsende 

pr dag 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

Birkerød 4.400 290 7% 310 7% 0 - 600 14% 

Holte 3.700 40 1% 80 2% 600 16% 720 19% 

Vedbæk 900 50 5% 80 9% 0 - 130 14% 

Skodsborg 650 120 19% 80 12% 0 - 200 31% 

Figur 18 Foreløbig oversigt over antal cykelparkeringspladser ved de 4 stationer i forskellige afstande fra perro-

nerne og i forhold til det daglige antal afrejsende passagerer. 
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Skoleveje i lokalområder 
Børn er blandt de mest cyklende borgere, men 

samtidig også de mest urutinerede trafikanter 

og de mest følsomme over for oplevelse af 

utryghed. En stor del af deres cykelture foregår 

i ret afgrænsede lokalområder. Her peger bor-

gere ofte på konkrete forbedringsønsker på 

lokale veje, hvor sikkerhed er et lille problem, 

men oplevet utryghed er et problem  

Indsatsområdet vil med udgangspunkt i skoler-

nes oplande arbejde helhedsorienteret med 

hvert af lokalområderne. Formålet er at enga-

gere skoler og forældre i at skabe sikre skole-

veje og motivere flere børn til selv at cykle og 

gå til skole. Indsatsområdet er en fortsættelse 

af de initiativer, der hidtil er taget i Rudersdal 

Kommune med skolevejsanalyser og efterføl-

gende sikring af skoleveje. 

Eksempler på borgerkommentarer 

"Luk tilkørselsforhold til skolerne, så alle bliver 

tvunget til at cykle" 

" Lav kampagner på skolerne for at få børn til at 

cykle" 

"Skolehandlingsplan, inklusiv motivation hos for-

ældrene til ikke at køre børnene i skole fra det 10. 

år." 

"- mange kommentarer om konkrete steder, hvor 

der også nævnes børns færden, f.eks. området 

omkring Trørødskolen og på Egebækvej"  

 

Følgende tiltag foreslås: 

 Alle skoler skal lave en lokal skole-

trafikpolitik, omfattende både forældre, læ-

rere og børn, som i særlig grad fokuserer 

på vaner og adfærd, med aktiv inddragelse 

af skolebestyrelsen, forældrene og skolen. 

 Det kan overvejes at anlægge en trafikle-

geplads, som det ses i Fælledparken i Kø-

benhavn. Det giver mulighed for, at børn 

kan lære færdselsreglerne på et sikkert 

område med henblik på at give dem en 

positiv adfærd i trafikken. Legepladsen kan 

stilles til rådighed for kommunens instituti-

oner i dagtimerne. 

 Fleksibel lukning af skoleveje. Ved at lukke 

vejene for trafik om morgenen omkring 

mødetid kan der skabes et tryggere miljø 

for børnene at færdes i. Derved kan øget 

tryghed hos børn og forældre bevirke, at 

flere begynder at cykle til skole.  

Potentielle effekter 

Børn er fremtidens trafikanter. At få flere til at 

cykle allerede som børn kan bidrage til, at de 

også fremover i højere grad vil benytte cyklen. 

Desuden viser undersøgelser af børn og sund-

hed, at børn, der cykler jævnligt har langt bed-

re kondition. 

 

Aktører 

Lokale trafikpolitikker skal udarbejdes i et tæt 

samarbejde mellem Teknik og Miljø forvaltnin-

gen, skoler og borgere i lokalområderne med 

skoler og forældre som de udfarende parter. 

Indsatsen hænger direkte sammen med det 

netværkssamarbejde, som skoleområdet har 

startet med politiet og forvaltningen samt færd-

selslærerne med henblik på at støtte og inspi-

rere færdselsarbejdet i den enkelte skole. 

Samarbejdet er benævnt VSP (Vej-Skole-

Politi). 

Økonomi 

Økonomien for etablering af fysiske tiltag for 

forbedring af skoleveje er medtaget under sti-

er. Øvrige udgifter forventes afholdt under 

kampagneindsatser i trafiksikkerhedsarbejdet. 
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Kombination af cykel og gang med 
kollektiv trafik 
Cykel og gang har sin begrænsning som 

transportmidler på længere ture, og vælges 

derfor oftest fra. De fleste cykelture er op til 5 

km lange og for mange borgere er ture længe-

re end 8 - 10 km uoverskuelige. Kombinatio-

nen med kollektiv trafik kan derfor øge potenti-

alet for brug af cykling og gang. 

 

 

 

Rudersdal Kommune har 5 stationer. Birkerød 

og Holte stationer på S-togsbanen mellem 

Hillerød og København, Skodsborg og Ved-

bæk på Kystbanen og Nærum Station på lo-

kalbanen mellem Nærum og Jægersborg. Ho-

vedparten af kommunens byområder ligger 

derfor inden for et stationsopland på ca. 2 km. 

Erfaringer viser, at op til 6-700 m fra en station 

går folk som oftest til en station, mens cyklen 

især benyttes på længere afstande op til ca. 2 

km.  

Desuden betjenes byområderne af busser, 

både regionale S-busser og lokale busser mel-

lem de enkelte byområder i kommunen og 

nabobyer uden for kommunen. 

 

Eksempler på borgerkommentarer 

"Bedre cykeltransportmuligheder (cykel med bus)" 

"Udvidet samarbejde så cyklen altid kan komme 

gratis med bus, tog og metro" 

"Cykelservice i tilknytning til stationen" 

 

Indsatsområdet vil forbedre mulighederne for 

kombinationsrejser. Forbedringer kan princi-

pielt ske på følgende områder: 

 Stiforbindelser til og fra stationer og bus-

stoppesteder. 

 Adgangsforhold ved stationer og busstop-

pesteder. 

 Cykelparkering ved stationer og bus-

stoppesteder (hænger sammen med ind-

satsområdet om parkering og servicefacili-

teter). 

 Øgede muligheder for at medtage cykel 

med tog og bus. 

Følgende tiltag foreslås: 

 Gennemgang af stinet i stationsoplande og 

udpegning af forbedringsforslag sammen 

med indsatsområdet Stiplan. 

 Vurdere muligheder for at forbedre cykel-

parkering ved nogle af stationerne og stør-

re busstoppesteder i form af overdækning 

og aflåsning. Tiltaget kan evt. gennemfø-

res sammen med andre aktører (f.eks. ar-

bejdspladser / boligområder og DSB, som 

kommunen har en løbende dialog med om 

cykelparkering ved stationerne). 

 Vurdere muligheder for at lave forsøg med 

cykelmedtagning på udvalgte busruter. 

 Forbedre forhold ved busstoppesteder 

som led i en incitamentsaftale med trafik-

selskabet Movia frem til 2013. 

 Under incitamentsaftalen med Movia gen-

nemføres virksomhedsbesøg hos større 

virksomheder i Kommunen for at øge be-

nyttelsen af den kollektive trafik, eventuelt i 

sammenhæng med cykling eller gang. 
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Potentielle effekter 

Indsatsområdet har som mål at få flere til at 

benytte cykel og gang sammen med kollektiv 

trafik. Potentialet er at få flyttet nogle af de 

nuværende bilpendlere og bilister til andre 

regionale ture (f.eks. besøg til kulturtilbud i 

København). 

 

Økonomi 

Indsatsområdet foreslås ikke givet en selv-

stændig økonomi, men foreslås i stedet at 

indgå i samarbejdet med Incitamentsaftalen og 

samarbejdet med DSB om forbedring af cyk-

listforholdene, samt forslag til pulje under par-

kerings- og servicefaciliteter. 
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Drift og vedligehold 
For den daglige oplevelse af stinettet betyder 

ujævnheder, huller, manglende snerydning og 

fejning meget for komforten og trygheden ved 

at færdes. Det fremgik tydeligt af de indkomne 

borgerkommentarer. 

 

Indsatsområdet vil styrke en samlet indsats for 

at afstemme vedligehold, udbedring af skader 

og drift med ønsket om at få flere til at cykle 

samt at sikre gode forhold for både fodgænge-

res og cyklisters færden. 

Det skal dog bemærkes, at også den hidtidige 

indsats har prioriteret vintertjenesten på cykel-

stierne langs de overordnede trafikveje for at 

sikre god fremkommelighed på de strækninger, 

hvor der kører flest cyklister.  

Eksempler på borgerkommentarer 

"Bedre renholdelse af cykelstier, der ligger gerne 

og smattede blade" 

"Mange cykelstier er meget hullede efter vinte-

ren, det er vigtigt at man ikke er bange for at 

køre i et hul" 

"Plane fortove. Bænke hist og pist. Bedre sne-

rydning, denne vinter har det været rædselsfuldt 

som fodgænger" 

"Jeg synes at det er for dårligt at kommunen ved 

nedgravning af kabler tillader at lappe cykelstier 

der betyder huller og dermed fare for os cykli-

ster" 

 

Følgende tiltag foreslås: 

 Drifts- og vedligeholdelsesplan for veje og 

stier gennemgås og justeres ud fra hensyn 

om at opprioritere stiruterne i stiplanen 

samt adgangen til kollektiv trafik. 

 Kommunens "giv et praj" funktion på inter-

nettet forbedres og markedsføres inklusive 

retningslinjer for opfølgning på henvendel-

ser. 

 Opbygning af et driftssamarbejde med et 

kontaktnetværk af borgere og lokale orga-

nisationer om forbedring af drift og vedli-

gehold både for cyklisters og fodgængeres 

færdselsarealer. 

 En samlet måling af jævnhed på alle 

kommunens trafikstier overvejes gennem-

ført. 

 Retningslinjer for cyklisthensyn ved byg-

nings- og anlægsarbejder udarbejdes. 

 Indsats for bedre information til borgere 

om ansvar og pligter i forhold til grundeje-

ren som nabo til vejareal – herunder ren-

holdelse af fortove, hækklipning m.m. som 

gør det lettere at færdes som gående. 

Potentielle effekter 

Mange borgerkommentarer vedrører oplevede 

problemer med vedligehold, huller, ujævnheder 

og manglende snerydning. Det må forventes, 

at en prioriteret indsats kan bidrage til, at flere 

vælger at cykle på flere tidspunkter af året. 

Økonomi: 

Den samlede økonomi til drift og vedligehold af 

stier er indarbejdet i det gældende driftsbudget 

for vejvedligeholdelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

Rekreativt stinet 
Rudersdal Kommunes rekreative stinet – hvil-

ket vil sige mindre stier, der oftest, men ikke 

altid, kan benyttes til at cykle på - giver gode 

muligheder for at komme fra trafikstierne ud i 

den flotte natur i kommunen og få gode rekrea-

tive oplevelser. Indsatsområdet vil styrke den-

ne mulighed. 

Såvel i en sundhedsmæssig sammenhæng, 

som i forhold til familieture med cykling eller 

vandring på det rekreative stinet i Rudersdal 

Kommune, er der mulighed for at opleve en 

utroligt varierende og spændende natur. For at 

styrke mulighederne er det væsentligt at for-

bedre sammenhængen i det rekreative stinet 

og etablere ”missing links”, samt nye korte 

strækninger, der åbner adgangsmuligheder for 

nye naturoplevelser. 

Endvidere drejer det sig både om at sikre gode 

cykelfaciliteter og at fortælle om faciliteterne og 

fordelene ved at benytte dem. 

Eksempler på borgerkommentarer 

"Rekreative cykel ruter fine, men mangler cykelstier 

til at komme dertil" 

"Lav nogle pjecer om cykelstier/-ruter i kommunen. 

Det motiverer folk at have en rute at cykle efter og at 

man ved hvor lang den er osv." 

"Et kort man kan tage med sig på tur, og hvor der er 

afmærket seværdigheder og andre flotte steder" 

 

Rudersdal Kommune har i sommeren 2011 

lanceret en ny interaktiv cykelguide (ruteplan-

lægger) på sin hjemmeside. Cykelguiden giver 

mulighed for at planlægge ture ved brug af 

nettet af trafikstier og rekreative stier i kombi-

nation med ruter, der blandt andet omfatter 

skovveje, se Figur 19. 

 

 

 

Figur 19 På kommunens hjemmeside kan man nu finde en ruteplanlæger, som kan hjælpe med at finde gode 

forslag til vandre- og cykelruter. 
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Figur 20 og Figur 21 viser forslag til stifor-

bedringer henholdsvis i et skema med pris-

overslag og lokaliseret på et kort.. 

Herudover foreslås følgende tiltag: 

 Prioriteret liste til forbedringer af de eksi-

sterende rekreative stier 

 Samarbejde med Kommunerne omkring 

Sjælsø for etablering af en rekreativ cykel-

sti omkring søen, baseret på frivillighed 

blandt grundejere og mest mulig benyttel-

se af eksisterende vej- stinet. 

 Udarbejdelse af målrettet information om 

fordele ved at cykle (sundhed) og om re-

kreative muligheder i Rudersdal Kommu-

ne. Kan koordineres med opfølgning på 

kommunens kampagne "Cykling - meget 

mere end VM 2011". 

Potentielle effekter 

Undersøgelsen om borgernes transportvaner i 

foråret viste, at mange af de nuværende cyk-

lister bruger cyklen både til transportopgaver i 

dagligdagen og til rekreative formål. At få flere 

til at bruge cyklen til rekreative formål har der-

for potentiale for både at igangsætte en positiv 

spiral med hensyn til generelt at buge cyklen 

og for at forbedre sundheden i form af mere 

motion på cykel. 

 

De rekreative stier styrker samtidig muligheden 

for at kombinere cykling med gode gåture i 

naturen, uden at det er til gene for ejere eller 

forpagtere af private og offentlige arealer. 

  

 

 Længde Tiltag Overslag 

Mio. kr. 

A 1,9 km Sti fra Plejecenter Sjælsø langs Kajerød Å til Tornevangsvej 2,2 

B 0,6 km Forbindelse af Stavnsholtkilen til stien i grøn kile til Parkvejsskolen 0,6 

C 2,2 km Sti fra Julmosevej langs kommunegrænsen til Nordvangsparken 2,4 

D 0,2 km Sti ved Birkerød Sø på vestsiden til Lindevangsvej 1,0 

E 1,0 km Rekreativ sti mellem Høsterkøb og Sjælsøkvarteret 1,1 

F 0,4 km Sti fra Keilstruplund til Biskop Svanes Vej 0,5 

G 0,8 km Sti fra Dumpedalsstien langs banen til Havestuen 0,9 

H 0,4 km Sti fra Dr. Neergaards Vej til Brådebækvej 0,5 

I 0,5 km Sti fra Arboretet til sti langs Ubberød Dam 0,6 

J 0,4 km Sti fra Moseranden til Tranekærstien 0,4 

K 1,2 km Stiforbindelse mellem Rude Skov og Maglemosen 1,3 

L 0,3 km Forbindelsessti mellem Gøngehusvej og Sandbjergvej 0,4 

M 0,2 km Sti fra Elleslettegårdsvej til Caroline Mathilde Sti 0,3 

N 0,4 km Fra Caroline Mathilde Sti til Maglemosesti langs Maglemoserende 0,5 

O 0,3 km Sti fra Malmbergsvej til Kohaveskoven 0,4 

 I alt  13,1 

Figur 20 Uprioriteret oversigt over forslag til forbedringer af det rekreative stinet. Forslagene omfatter ønsker i 

Kommuneplan, Trafikhandlingsplan og ønsker modtaget af borgere. Budgetoverslag er baseret på for-

valtningens nøgletal for rekreative stianlæg og derfor baseret på en vis usikkerhed. 
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Økonomi 

De samlede tiltag til forbedring af det rekreati-

ve stinet udgør ca. 13 mio. kr. Ved investerin-

gen sikres en stor rekreativ værdi til gavn for 

sundhed, oplevelser og motion for borgerne i 

Kommunen. 

Prioriteringen af årligt afsatte midler sker ud fra 

følgende kriterier: 

 Sammenhæng i stinet og forbindelser mel-

lem det rekreative stinet og trafikstier. 

 Anlæg af rekreative stistrækninger, der 

giver mulighed for borgerne for at vælge 

nye ruter. 

 Motion og naturoplevelser. 

 

 

 

Figur 21 Lokalisering af forlag til forbedringer af rekreativt stinet (bogstaverne A - O refererer til Figur 20). 
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Samarbejde, dialog og information 
Mange anlægsprojekter og konkrete forbedrin-

ger kræver opfølgende information og mar-

kedsføring for at få den ønskede effekt. Endvi-

dere kan dialog og samarbejde med private 

virksomheder, organisationer mv. i sig selv 

være projekter, som kan styrke gang og cykel-

trafik. Med indsatsområdet vil kommunen 

fremme information om gode projekter og styr-

ke samarbejde og dialog med udvalgte inte-

ressenter. Erfaringer fra foregangskommuner 

rundt om i Danmark og udlandet viser, at kon-

krete fysiske "hårde" projekter skal gå hånd i 

hånd med mere "bløde" projekter for at øge 

cykeltrafikkens andel. 

 

VM i cykling og kommunens sideløbende kam-

pagne "Cykling - Meget mere end VM 2011" 

har givet erfaringer og en god dialog med 

mange ildsjæle og aktører. Kommunen vil ger-

ne sikre, at de mange gode idéer og kræfter 

fortsat bliver brugt for at støtte cykling. 

Eksempler på borgerkommentarer 

"Cykelpendlerklubber. Jeg vil gerne cykle på ar-

bejde ind til København. Det kunne være fint med 

klubber, som kunne hjælpe hinanden med at 

komme af sted." 

"Kampagne til unge, få dem i gang" 

"Mere obs. på eventuelle tilbud fra lokale cykelfor-

retninger (f.eks. tilbud om undervisningsaftener, 

forårsrengøring mv.)" 

"Udarbejdelse af nye kort, evt en særlig vejviser i 

vores kommune hvor man kunne skrive fra og til 

steder ind og den så kommer med forslag til gode 

cykelruter" 

 

Følgende idéer foreslås at indgå i det videre 

arbejde: 

 En 3-årig projektansættelse på tværs af 

forvaltninger til at samtænke sundhed, 

kampagner, natur og tekniske anlæg. 

 Fysiske forbedringer af faciliteter følges op 

med information. 

 Cykelafsnit på kommunens hjemmeside. 

 Samarbejde på tværs af kommunens for-

valtning med kampagner om sammen-

hæng mellem sundhed og cykling. 

 Kontaktnetværk af interesserede borgere. 

 Kampagner rettet mod familier med børn 

(udlån af cykeltrailer/ladcykel, særlige fa-

milieudflugter, kampagner for forældre ved 

daginstitutioner og skoler mv.). 

 Særlig information til tilflyttere om mu-

ligheder for cykling og gang. 

 Dialog med borgere via de interviewede i 

borgerundersøgelsen, som gerne vil kon-

taktes igen. 

 

Potentielle effekter 

Erfaring viser, at information og kampagner er 

vigtige sammen med gennemførelsen af kon-

krete fysiske forbedringer. Flere personer vil 

opdage og bruge de forbedrede faciliteter. 

Økonomi 

De afledte udgifter af ovenstående forslag 

indgår for en stor dels vedkommende enten i 

gennemførelse af nye cykelstier, vedligehold af 

eksisterende cykelstier, trafiksikkerheds-

kampagner og løbende administration eller 

samarbejde med andre forvaltninger. 

En særlig indsats for dialog og information, 

fastholdelse af borgernes engagement, samt 

kampagneindsatser m.m. kræver en engageret 

fuldtidsmedarbejder til styring, overblik, støtte 

og sekretariat. Det kan opnås ved at projekt-

ansætte en medarbejder i f.eks. 3 år, hvor 

handlingsplanens bløde indsatser aktiveres. 
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Det videre forløb
Proces 

Handleplan for cyklister og fodgængere ud-

sendes af Teknik og Miljøudvalget i offentlig 

høring. På baggrund af høringssvar udarbej-

des en endelig handleplan til forelæggelse for 

Kommunalbestyrelsen på møde i november 

2011.   

Økonomi 

Handleplanen foreslår 7 indsatsområder, der 

hver omfatter en række handlinger i form af 

fysiske anlæg af stier, kampagner, sam-

arbejder med andre myndigheder, cykel- og 

gangfaciliteter m.m. 

 

Indsatserne afhænger af såvel de økonomiske 

muligheder som de forvaltningsmæssige re-

surser til gennemførelse heraf. Indsatserne bør 

derfor prioriteres i forhold til trafiksikkerheden, 

skoleveje, nytteværdi, antallet af brugere, 

manglende strækninger for sammenhængende 

stinet og ikke mindst aktuelle forhold, der kan 

nødvendiggøre nye prioriteringer, f.eks. udvi-

delse af Helsingørmotorvejen. 

Handleplanen bør derfor ses som et katalog 

med muligheder for forbedringer, som priorite-

res årligt i takt med de økonomiske muligheder 

i afsatte puljebeløb. 

De økonomiske rammer fastlægges i Ruders-

dal Kommunes investeringsplan for 2012 – 

2015. 

De årlige indsatser indstilles af Teknik og Mil-

jøudvalget i det aktuelle år til beslutning i 

Kommunalbestyrelsen. 

Dermed udarbejdes ikke en samlet prioriteret 

liste for perioden, men i stedet en årlig priorite-

ring af indsatser, dækkende de forskellige ind-

satsområder, ud fra konstaterede konkrete 

forhold. 
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Igangværende projekter og 
samarbejder 
I handleplanen er der taget udgangspunkt i, at 

der allerede i dag foregår en lang række initia-

tiver på cyklistområdet, som bl.a. er initieret af 

VM i landevej i september 2011, kontakten til 

borgerne og Rudersdal Kommunes vision om, 

at være landets bedste bokommune. Nedenfor 

er anført de særlige aktiviteter og projekter ud 

over vedligehold og daglig drift: 

Kampagnen ”Cykling - Meget mere end 

VM 2011” 

I forbindelse med værtskabet for VM i lande-

vejscykling i september 2011 har Rudersdal 

Kommune iværksat en kampagne, der skal 

række længere end til VM-arrangementet er 

afsluttet. Kampagnen skal ved hjælp af en bred 

vifte af events og arrangementer få kommu-

nens borgere til at cykle mere. Kampagnen 

henvender sig til alle aldersgrupper med opfor-

dring til at bruge cyklen til og fra arbejde, skole 

eller i fritiden. 

Ruteplanlægger 

Rudersdal Kommune har udviklet et digitalt 

planlægningsværktøj, der kan bruges til at 

finde cykelruter ud fra en række kriterier. 

Blandt andet kan brugeren vælge, at værktøjet 

finder den korteste rute eller en tryg rute. 

Cykelstativer/servicefaciliteter (DSB) 

Rudersdal Kommune har en løbende dialog 

med DSB omkring adgang til cykelparkering på 

stationsområderne. Seneste er der opsat cy-

kelstativer ved Holte station. 

  

Samarbejde med private aktører  

Kommunen er positivt indstillet overfor samar-

bejde private aktører, der ønsker at etablere 

privat cykelparkering på kommunens arealer i 

nærheden af stationerne. 

Incitamentsaftale med Trafikselskabet 

Movia 

Rudersdal Kommune har indgået en 4-årig 

incitamentsaftale (2009-2013) med Trafiksel-

skabet Movia omkring forbedring af busdriften i 

kommunen. I aftalen indgår, at der årligt sæt-

tes et beløb af til forbedring af stoppestedsfor-

hold. 

I forhold til placering af stoppesteder tages der 

udgangspunkt i gåafstande til omkringliggende 

bebyggelser. Der tilstræbes et simpelt og over-

skueligt rutenet, og forslag til ændringer sen-

des til høring i handicaprådet. 

Skolevejsanalyser 

Der er udført skolevejsanalyser henholdsvis for 

Birkerød og Søllerød kommune inden kommu-

nesammenlægningen. Skolevejsanalyserne 

havde til formål at afdække utrygge skoleveje, 

og er siden brugt i forbindelse med sikring af 

skolevejene i Rudersdal Kommune. 

 

Skolesamarbejde (formaliseret VSP-

samarbejde) 

Teknik- og Miljøforvaltningen samarbejder med 

skolernes færdselskontaktlærere og politiet om 

sikring af skoleveje. Hensigten er, at skolerne 

selv skal udarbejde en skoletrafikpolitik, og der 

er et ønske om, at forældre og skole-

bestyrelser også engagerer sig. Et formål er 

desuden at opnå en adfærdsændring i retning 

af, at cyklen bruges oftere til og fra skole. 

Det formaliserede samarbejde forventes 

igangsat i efteråret 2011. 



 

31 

Dybdeanalyse af cyklistuheld 

Rudersdal Kommune har gennemført en dyb-

deanalyse af cyklistuheld i kommunen. Formå-

let med rapporten er at afdække typen af 

uheld, der involverer cyklister. Fremadrettet 

skal resultatet bruges til at nedbringe antallet 

af uheld på kommunens veje og stier. 

Analysens konklusion viser, at der er behov for 

yderligere indsatser for at nedbringe antallet af 

cyklistuheld. 

Dybdeanalysen indgår i kommunens samlede 

Trafikhandlingsplan 2012-2015. 

Cykelsupersti samarbejdet 

Projektet Cykelsuperstier er et samarbejde 

mellem 18 hovedstadskommuner og Region 

Hovedstaden om at etablere 26 ruter i hoved-

stadsområdet. Stierne er tænkt som pendlerru-

ter til og fra København. 

 

 

For at få kvalitetsstemplet Cykelsupersti skal 

en rute leve op til 4 kvalitetsmål: 

 Tilgængelighed til nettet (stier, boliger, 

arbejdspladser, trafikknudepunkter). 

 Fremkommelighed (den mest direkte vej). 

 Komfort (høj grad af vedligehold, service-

faciliteter). 

 Sikkerhed og tryghed. 

 

Rudersdal Kommune har besluttet at afvente 

de øvrige kommuners initiativer for cykelsu-

perstier, da kommunen er sidste strækning af 

cykelsuperstierne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


