
 

 

Referat  

Forum: Dialogmøde med grundejerforeninger fra Farum Nordby 

Tid: Torsdag den 22. oktober kl. 17.00-19.00 

Sted:  Værløse Rådhus 

Mødeleder:  Lene Mårtensson 

Referent: Benedicte Pedersen 

A. Velkomst og præsentation 

 

B. Status på projekter i Farum Nordby 

Lene gennemgik aktuelle planer på Farum Kaserne. 

Læs mere på www.furesoe.dk/farumkaserne og se link på siden med en 

oversigt over delarealerne på Farum Kaserne. 

 

C. Orientering om Hjortefarmen 

Lene Mårtensson gennemgik lokalplan 125. Lokalplanen beskriver mulig-

hederne for et seniorbofællesskab. Den er i høring frem til 8. december 

2015. Det er muligt at give høringssvar om forhold som er uklare eller for-

hold kommunen bør være opmærksom på at ændre. Bebyggelsesplanen ta-

ger højde for naturlandskabet og der kan bygges 30 boliger. Der er mulig-

hed for at bygge i to plan. Der er indlagt et bredt byggefelt, men de endelige 

bygninger vil ikke fylde hele byggefeltet. Der kan maks. bygges 3000 m
2
. 

Lokalplanen sætter de overordnede rammer. 

Lokalplanen kan også ses på kommunens hjemmeside ved at følge følgende 

link: 

http://www.furesoe.dk/Kommunen/HoeringerTilladelserDispensationer/Hoe

rin-

ger/LokalplanerIHoeringMIDLERTIDIG/Forslag%20til%20Lokalplan%20

125 
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D. Gennemgang af trafikforslag fra grundejerforeningerne 

GF Rørmosepark gennemgik deres trafikforslag som de har fremsendte til 

kommunen siden sidste møde. 

 

GF Rørmosepark ønsker færre kilometer for dem der kører i bil. De synes der er 

unødigt meget trafik. De har lavet en trepunktsplan i prioriteret rækkefølge: 

1. Åbne Kassemosevej 

2. Forbinde Vanddamsvej til Regimentsvej 

3. Fjerde ben i rundkørslen som forbinder Rørmosevej inkl. underføring af 

cykelsti. 

Især ses det som et stigende problem efter Rema1000 blev åbnet, med en øget 

trafikmængde, og de gennemkørende bilister opleves som at køre for stærkt. 

 

GF Rørmosepark mener også, at pga. af Trevangs udvikling fra et sommerhus-

område til forstadskvarter, er trafikmængden øget. 

 

Kommentarer fra øvrige grundejerforeninger 

 

Gregersminde: Mener pkt. 3 kan realiseres når østområdet bliver bebygget. El-

lers positive overfor forslagene. 

 

Trevang: Mener den gennemkørende trafik skal udelukkes ved at lukke vejen 

Korsbjerghave, så det ikke er muligt at have gennemkørende trafik. Trevang er 

ikke glade for pkt. 1 og pkt. 2 da Trevang ikke ønsker den øgede trafikmængde 

og gennemgående trafik.  

 

Farum Kaserne: Mener ikke området skal deles i to. Farum Kaserne støtter 

pkt. 1, trods de gener der er for Trevang. 

 

Ved at lukke for vejen Korsbjerghave ned gennem GF Rørmosepark bliver om-

rådet adskilt fra hinanden. Dette ønsker GF Rørmosepark ikke.  

 

Farum Kaserne og Trevang undrer sig over stiforbindelsen og hvem der ønsker 

at binde områderne sammen. Det har længe ligget i planerne at der skal laves en 

cykelsti, og det er et politisk ønske. 

 

Farum Kaserne foreslår, at der laves en anden stiforbindelse mellem Bukke-

faldsstien ved Pionervej og Trevangsvejs nordlige side som alternativ. 
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Spørgsmål til busforbindelser. Hvordan skal de ældre i seniorbofællesskabet 

komme til bussen. Lene M. fortalte om flextur ordningen som et godt alternativ. 

 

Furesø Kommune: 

Furesø Kommune ser flere udfordringer ved pkt. 1 i forhold til trafiksikkerhe-

den, men vil se nærmere på mulighederne. 

 

Pkt. 2. Der er ikke planer om at lave en vej, men der arbejdes videre på stifor-

bindelsen. 

 

Pkt. 3 Lene M. fortalte, at udbygning af perspektivområderne ligger længere 

ude i fremtiden, da man har tilstrækkelige byggemuligheder i dag, formentlig 

10-12 år ude i fremtiden. 

 

E. Dialog om trafiksikkerhedsforbedringer på Rørmosevej 

Lene M. gennemgik forslag til trafikforbedringer, se medsendte powerpoint 

præsentation. 

 

Kommentarer: 

Kommunen har gode erfaringer med 2 minus 1 vej på Ganløsevej. 

Trafikale forhold skal ses efter i detaljerne ved Kassemosevej, hvis man samti-

dig vil åbne Kassemosevej. 

 

Positive tilkendegivelser for et fortov. Nogle så hellere at fortovet holdt sig i 

den sydlige side helt frem til Rørmosepark. I den forbindelse blev der spurgt til 

om lamperne kan flyttes på den modsatte side mellem Kassemosevej og Rørmo-

separk, da det er mere trygt at gå ved belysningen.   

 

Foretrækker kantsten på fortovet, da oplevelsen af tryghed øges, men det er vig-

tigt at det snart kan realiseres. 

 

F. Evt. 

 

Spørgsmål til støj 

Spørgsmål til hvornår der gøres noget mod støjgenerne på Slangerupvej? 

I asfaltudbuddet for 2016 er Slangerupvej ikke med i planerne. Fra 2017 er der 

endnu ikke prioriteret hvilke veje der skal laves. 

I forhold til hastighedsnedsættelse på Slangerupvej, er det politiet der afgør 

grænsen. Kommunen har kontakt til politiet om at nedsætte hastigheden på 

Slangerupvej. Kommunen afventer Politiets afgørelse i sagen.  

Farum Kaserne mener ikke at farten bør nedsættes på Slangerupvej, da vejen 

kan bære 80 km/t. Men er enig i støjdæmpende asfalt. 
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GF Rørmosepark følte ikke de kunne bruge støjpuljen til noget, da det er støjen 

i haverne der er problemet. 

 

Ingeniørvænget har oplevet en stigning i støjen efter etablering af motorvejens 

støjvold. Kommunen kan ikke se det i sine beregninger. Grundejerforeningen 

ønsker, at kommunen undersøger dette nærmere. Beregningerne vil blive opda-

teret i den kommende støjhandlingsplan. Se i øvrigt støjhandlingsplanen for 

2014 

http://www.furesoe.dk/kommunen/vejeogtrafik/trafikstoej/stoejhandlingsplan20

14.aspx 

 

Krydsning af Slangerupvej på cykel er ikke hensigtsmæssig i dag, da få voksne 

benytter sig af stisystemet. Forvaltningen kunne oplyse, at forholdene forbedres 

i forbindelse med etablering af supercykelstien Farumrutens forlængelse til Al-

lerød. Dette sker i 2017-2018. 

 

Krydset på Frederiksborgvej/Trevangsvej er ikke på investeringslisten, men der 

vil ske forbedrende tiltag i forbindelse med supercykelstien Farumruten. 

 

Næste møde 

Torsdag d. 14. april 2016  

kl. 17.00-19.00 

 

Bemærk mødet bliver afholdt på det midlertidige rådhus på Hørmarken 2 i  

Farum. 

http://www.furesoe.dk/kommunen/vejeogtrafik/trafikstoej/stoejhandlingsplan2014.aspx
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