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Allerød Kommune
Baggrundsnotat til
Planstrategi 2015

STATUSNOTAT 
-forarbejde til planstrategi 2015

Udgivet af Allerød Kommune, 
marts 2015 

Indledning
Dette notat er udarbejdet som grundlag for  byrådets behandling af 
Planstrategien på Forårsseminaret 2015.

Det er en forudsætning for at kunne formulere ønsker og mål for den 
fremtidige udvikling, at der er et overblik over hidtidige og fremtidige 
udviklingstendenser i kommunen.  

Formålet med dette notat er, at bidrage til overblikket over 
udviklingstendenserne indenfor følgende områder:

• Befolkningsudvikling
• Kernevelfærden
• Kultur og idræt
• Erhverv og beskæftigelse
• Handel
• Natur og grønne områder
• Byudvikling
• Trafi k
• Klima

Hvor det er relevant, er kommunes niveau og udvikling sammenlignet 
med nabokommunerne Hørsholm, Furesø og Rudersdal, og eventuelt et 
gennemsnit for kommunerne i Region Hovedstaden. 
 
På baggrund af byrådets overordnede vision om fælles udvikling i balance, 
peger udviklingstendenserne på en række udfordringer for den fremtidige 
politik og økonomi. Byrådet skal med udganspunkt i notatet formulere 
ønsker til den fremtidige udvikling i kommunen. Efter hvert afsnit er 
der derfor formuleret en række spørgsmål til drøftelse af den fremtidige 
udvikling. 

Efter Forårsseminaret udarbejdes udkast til Planstrategi 2015, som skal 
behandles af byrådet. Planstrategien udarbejdes i henhold til planlovens 
§ 23 a og skal samtidig indeholde strategien for kommunens bidrag til 
en bæredygtig udvikling (Agenda 21 i henhold til planlovens § 33). Efter 
planloven skal byrådet vedtage strategien i den første halvdel af den 
kommunale valgperiode. 
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Boligudbygningsplan, 
Allerød Kommune, 2015

1. 9 parcelhuse ved Statenevej, år  2015
2. 7 parcelhuse i Møllemoseparken, år 2015
3. 37 parcelhuse og 30 rk. huse ved Hammersholt Byvej, år  2015 -2016
4. 23 rækkehuse ved Røglevej/Lindehøj, år 2016
5. 300 rk. huse i Ny Blovstrød, år 2017 - 2021
6. 50 rækkehuse ved Gladgårdsvænge, år 2016 - 2018
7. 50 rækkehuse og 30 etageboliger på Rådhusvej, år 2016 - 2017
8. 80 etageboliger syd for Sortemosevej, år 2018 - 2019
9. 100 rk. huse ved Julemosegård i Lynge, år 2019 - 2021
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FÆLLES GRUNDLAG
- boligudbygningsplan og befolkning

Boligudbygningsplan
Kortet nedenfor viser kommuens boligudbygningsplan. Som det 
fremgår, er der 9 områder, hvor der forventes boligbyggeri frem til 
2021. 

Bortset fra området syd for Sortemosevej er der udarbejdet eller 
igangsat lokalplaner for alle områderne. Kommunens planlægning 
er således på plads for den kommende udbygning. 

Ifølge boligudbygningsplanen, vil der blive bygget 716 boliger i 
perioden 2015 - 2021. .
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Befolkningsprognose, Allerød 
Kommune, marts 2015
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 Befolkningsudvikling
Boligudbygningsplanen er grundlaget for befolkningsprognosen, som 
vises nedenfor. I modellen for befolkningsprognosen, er det således 
forudsat, at de 716 boliger bygges - og beboes.  

Befolkningsprognosen viser, at der sker en befolkningsfremgang fra 
24.415 personer i 2015 til 25.601 personer i 2022. Herefter falder 
indbyggertallet til 25.385 personer i 2026. 

Aldersgrupperne 0 - 5 år og 80 + år stiger i hele perioden. For alle 
andre aldersgrupper ses en tilbagegang efter 2022. 

Frem til 2026 vil alle aldergrupper stige bortset fra gruppen af de 
6 - 16 og 17 - 24 årige.  Det største fald vil ses i gruppen af de 6 - 
16 årige, hvor antallet i perioden 2015 -2026 falder med ca. 500 fra 
4.150 til 3.650. Der vil blive fl ere i aldersgruppen 0 - 5 år, 25 - 64 
år og 65 - 79 år. Antallet af 80+ årige vil stort set blive fordoblet. 
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Indexeret befolkningsudvikling, Allerød 
Kommune, Befolkningsprognose 2015, 

Samme signatur som nedenfor.
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KERNEVELFÆRD - ældre

Gruppen af ældre borgere over 65 år er steget i perioden 2010 til 
2015 og vil ifølge kommunens befolkningsprognose fortsat stige.

Det totale antal borgere over 65 år er i 2015 5.100. I 2020 forventes 
dette tal at stige til 5.650. I 2026 forventes der at være 6.200 borgere 
over 65 år. En stigning på 12 % i forhold til 2015.

Af den totale andel af borgere i 2015 er 1.000 borgere over 80 år. I 
2020 forventes dette tal at stige til 1.373 - en stigning på 37 %. I 
2026 forventes der at være ca. dobbelt så mange ældre over 80 år 
som i 2015.

Udvikling i antallet af ældre 
2010-2026. 

Den forventede vækst i andelen af ældre er en naturlig og positiv 
konsekvens af, at gennemsnitslevealderen er steget, og tendensen er 
den samme i Region Hovedstaden og på landsplan.

BOLIGFORHOLD
Langt hovedparten af de 5.100 ældre over 65 år bor i egen bolig og 
ca. 70 % af borgere over 80 bor i egen bolig. Af alle borgere over 
65 år modtager omkring 365 hjælp fra kommunen til personlig og 
praktisk hjælp (indkøb, tøjvask, personlig pleje, mad og lignende).

Kommunen råder over eller har anvisningsret til to typer boliger til 
ældre, der ikke længere kan fungere i deres nuværende bolig:

Ældreboliger, til ældre med et væsentligt nedsat funktionsniveau. 
Kommunen har anvisningsret til 145 ældreboliger 12 forskellige 
steder i kommunen. Kommunen ejer omkring halvdelen af disse.

Plejeboliger, til ældre der har et stort behov for fysisk og/eller psykisk 
pleje. Kommunen råder pt. over 168 plejeboliger til ældre fordelt på 
4 plejecentre. Kun plejecentret i Lynge ejes af kommunen (ca. 40 
boliger) - resten ejes af boligselskaber.

Den geografi ske beliggenhed af boligerne fremgår af kortet overfor.

Som hovedregel udnyttes kapaciteten fuldt ud i botilbudene.

 1. Allerød Kommune, Befolkningsprog-
nose, 2015

  2. Kommunernes Landsforening, Brug 
nøgletal i styringen, 2015
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Allerød Kommune
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I 2015 har kommunen 1 plejebolig pr. 6 ældre over 80 år. Hvis dette 
niveau skal fastholdes, skal antallet af plejeboliger i perioden frem til 
2026 forøges med ca. 150 nye boliger.

I forhold til Hørsholm Kommune har Allerød Kommune dobbelt så 
mange  plejeboliger pr. 1000 ældre over 80 år. Allerød Kommune har 
ca. samme antal plejeboliger pr ældre over 80 år, som Rudersdal og 
Furesø Kommuner.

SERVICENIVEAU
I Allerød modtager ca. 3 % af de 65-79-årige hjemmehjælp. Det 
samme er gældende for 25 % af borgerne over 80 år2.   

Efter 2007 har serviceniveauet udviklet sig således, at det i dag kun 
er ældre med “svære” eller “totale” begrænsninger, der kan opnå 
serviceydelser som hjælp til indkøb, rengøring, tøjvask, midlertidig 
hjælp og personlig pleje fra kommunen, dvs. ældre, der er helt 
afhængige af omfattende personassistance for at udføre aktiviteten.

Serviceniveauet er siden 2007 indskrænket på alle områder undtagen 
midlertidig hjælp til praktiske gøremål og pleje, som i hele perioden 
har været omfattet af egenbetaling. 

Rengøringshjælpen er øget let i 2013 og besparet mere end øgningen 
i 2015. I forhold til serviceniveauet i 2011 er der let øget tilgang til 
bad, øget antal leverandører af madservice, kostkonsulent og fokus 
på ernæringshjælp til ernæringstruede.

Ældreboliger og plejeboliger ,
Allerød Kommune 2015

 

Oplysninger om serviceniveau i 
nabokommunerne er fra de respektive 

kommuners hjemmesider.
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Ydelse 2007 2011 2015
Indkøb 1 gang ugentligt 

- kommunen 
betaler levering

Kommunen yder 
hjælp til bestilling 
hos købmand -  
egenbetaling for 
levering

Kommunen yder 
hjælp til bestilling 
hos købmand 
-  egenbetaling for 
levering

Tøjvask Hver uge Hver 2. uge Hver 2. uge

Bad Hver uge Hver uge Hver uge, med mu-
lighed for fl ere

Madlever-
ing

Dagligt 2 gange om ugen 1 gang i ugen

Rengøring Hver 2. uge Hver 3. uge Hver 3. uge

I nabokommunerne Rudersdal, Hørsholm og Furesø er service-
niveauet stort set det samme - eller lidt bedre. I Hørsholm leveres 
der mad hver dag, og i Furesø tilbydes hyppigere madlevering og 
rengøring. 

Brugerbetalingen i Allerød Kommune ligger på samme niveau som de 
3 nabokommuner. 

ØKONOMI
I grafen nederst ses udviklingen af udgifter på ældreområdet i årene 

Udviklingen af udgifter på 
ældreområdet og handicappede , 

Allerød Kommune , 2010-2018 
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fra 2010 - 2014 og de forventede udgifter frem til 2018. Som det ses 
var udgifterne på ældreområdet knap 150 mio. kr i 2014. 

I 2013 var udgifterne til pleje og omsorg pr. borger over 65 år i 
Allerød 29.000 kr.  Rudersdal brugte ca. 1.500 kr. mere pr. borger, 
mens Furesø og Hørsholm brugte hhv. ca. 3.300 kr. og ca. 5.500 kr. 
mere pr. borger. Allerød Kommune er blandt de 3 kommuner i landet 
med færrest udgifter pr. ældre2.

SPØRGSMÅL
1. Hvordan skal kommunen håndtere fordoblingen af ældre over 80 

år frem mod 2026?

2. Hvilken rolle bør frivillige spille i forhold til plejekrævende ældre?

3. Hvor skal et kommende demensplejecenter placeres?

 1. Allerød Kommune, Befolkningsprog-
nose, 2015

  2. Kommunernes Landsforening, Brug 
nøgletal i styringen, 2015
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KERNEVELFÆRD - helbred

Af Allerød Kommunes ca. 24.400 borgere er omkring 18.700 borgere 
over 16 år. Dette antal forventes at være steget med 1.350 borgere 
i 2026.

I hele perioden 2015-26 udgør borgerne i aldersgruppen 17-24 år ca. 
8 % af kommunens befolkning (knap 2.000 borgere).

I samme periode udgør borgerne i aldersgruppen 25-64 år omkring 
47 % af kommunens befolkning (ca. 12.000 borgere).

Borgerne over 65 år udgør i alt 21 % af befolkningen i 2015 (ca. 
5.100 personer). I 2026 forventes borgere over 65 år at udgøre 25 
% af befolkningen (6.200 personer).

Borgernes sundhedstilstand blev kortlagt i 2008, 2010 og 2013 i 
Sundhedsprofi len (se grå boks).

Allerød Kommunes befolkning er i Sundhedsprofi len placeret i den 
højeste socialgruppe, da kommunen har en lille andel borgere med 
kort uddannelse, få borgere uden for arbejdsmarkedet og en høj 
andel med en høj gennemsnitlig brutto-indkomst.

Som det fremgår af nedenstående gennemgang af resultaterne 
fra Sundhedsprofi len, er der plads til forbedringer i den generelle 
sundhedstilstand hos borgerne i Allerød Kommune. 50 % af mændene 
er overvægtige, 33 % af borgerne er fysisk inaktive og indtaget af 
slik, kager og fastfood er steget markant de sidste tre år. Der er 
kun  9 % rygere tilbage i kommunen og de unge har halveret deres 
forbrug af euforiserende stoffer. 

Borgerne i Allerød Kommune har en sundere livsstil, men 
undersøgelsen dokumenterer tydeligt, at kommunen forsat bør 
fokusere på forebyggelse og sundhedsfremme.

SUNDHEDSTILSTAND
Alkohol
28 % af borgerne i Allerød Kommune har en risikabel alkoholadfærd, 
hvilket er på niveau med regionsgennemsnittet og borgerne i 
Hørsholm og Rudersdal Kommune, men lidt højere sammenlignet 
med borgerne i Furesø Kommune. Andelen af mænd er dobbelt så 
stor som kvinder. I 10 % af de hjem, hvor der bor en borger med 
risikabel alkoholadfærd, bor der børn under 16 år, hvilket er på niveau 
med regionsgennemsnittet og i nabokommunerne Furesø, Hørsholm 
og Rudersdal.

Rygning
I Allerød Kommune er 9 % af borgerne daglige rygere, svarende til 
1.700 borgere. Dette er lavt i forhold til resten af regionen (15 %) og 
på niveau med nabokommunerne Furesø, Hørsholm og Rudersdal. På
blot 2 år er antallet af daglige rygere i Allerød Kommune faldet med 
6 %-point. Der er lidt fl ere mandlige rygere end kvindelige og fl ere 
midaldrende og ældre end unge. Rygning er hyppigst blandt borgere 
med lavt uddannelsesniveau og borgere udenfor arbejdsmarkedet.

Datagrundlag
Beskrivelsen af den sundheds-
mæssige tilstand tager 
udgangspunkt i Sundhedsprofi len,  
som er baseret på en landsdækkende  
spørgeskemaanalyse foretaget i 
2008, 2010 og 2013. 
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Kost
Borgerne i Allerød Kommune spiser generelt sundt, selv om 87 % af 
borgerne ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 6 stk. 
frugt/grønt om dagen og 70 % ikke spiser 350g fi sk om ugen.
Dobbelt så mange mænd som kvinder har usunde kostvaner. Især 
unge og ældre har meget usunde kostvaner. Allerød Kommune har 
markant fl ere borgere som dagligt spiser slik og kage sammenlignet 
med regionsgennemsnittet.

41 % af mændene klassifi ceres som moderat overvægtige og 9 % 
som svært overvægtige. Hos kvinderne er tallenene hhv. 24 % og 10 
%. Allerød Kommune har 2-6 % fl ere moderat overvægtige
i forhold til regionen, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommune. I 
forhold til andelen af svært overvægtige, ligger Allerød på niveau 
nabokommunerne og regionsgennemsnittet.

Motion
33 % af borgerne er fysisk inaktive, hvilket er på niveau med 
regionsgennemsnittet og med nabokommunerne Furesø og Rudersdal. 
De grupper, der dyrker mindst motion, er de ældste aldersgrupper og 
borgere med lavt uddannelsesniveau og uden erhvervstilknytning.

56 % af borgerne i Allerød Kommunen har stillesiddende arbejde i 
mere end 6 timer om dagen. I 2010 var dette tal 48 %. Der er 9 % 
fl ere i Allerød Kommune med stillesiddende arbejde set i forhold til
regionsgennemsnittet, men på niveau med nabokommunerne 
Hørsholm og Rudersdal.

30 % af borgerne hverken cykler eller går til/fra arbejde/uddannelse. 
I 2010 var dette tal 35 %. Sammenlignet med regionsgennemsnittet 
er der 8 % færre borgere i Allerød Kommune, der har en aktiv
transportform. Allerød ligger på niveau med Furesø, men i forhold til 
Hørsholm og Rudersdal Kommune er der hhv. 5 % og 3 % fl ere, som 
ikke anvender aktiv transport.

Euforiserende stoffer
I Allerød har 28 % af de unge prøvet at ryge hash og 7 % har taget 
andre former for euforiserende stoffer. Hyppigheden er størst blandt 
mænd i alderen 25-34 år. Fra 2010 til 2013 er andel af borgere der 
eksperimentere med stoffer næsten halveret. Tallet ligger 23 % under 
regionsgennemsnit, og 9-15 % under Furesø, Hørsholm og Ruderdal 
Kommune.

Kronisk sygdom
I Allerød Kommune har 24 % af borgerne på 16 år og derover en eller 
fl ere kroniske sygdomme, svarende til 4.500 personer, 13 % har 2 
kroniske sygdomme, mens 8 % har 3 eller fl ere kroniske sygdomme. 
Kronisk sygdom er mest udbredt blandt ældre borgere.

De mest udbredte sygdomme hos borgere i Allerød er slidgigt efterfulgt 
af luftvejsallergi, rygsygdom og hyppig hovedpine/migræne. 

Kræft
Kræft er en samlet betegnelse for mange forskellige sygdomme, 
som alle er kendetegnet ved uhæmmet cellevækst. Det er sjældent 
én enkelt årsag til kræft, men nogle af de mest dokumenterede 

Rygning er den forebyggelige 
risikofaktor, der resulterer i fl est 
sygdomme i Danmark. Rygere 
dør i gennemsnit 5-10 år tidligere 
end borgere, der aldrig har røget.  
Halvdelen af de borgere, der ryger, 
ønsker hjælp til rygestop.

En usund kost med højt energi-
indtag og lidt bevægelse øger 
risikoen for overvægt og hermed 
en lang række følgesygdomme som 
type 2 diabetes, hjertekarsygdomme 
og muskelskeletsygdomme. Borgere 
med usunde kostvaner er motiverede 
for at ændre det.

Fysisk inaktiv betyder, at man er 
fysisk aktiv mindre end 30 min. om 
dagen. Mangel på fysisk aktivitet 
øger risikoen for udvikling af kronisk 
sygdom, og det kan medføre, at 
ældre mister deres funktionsevne.

Risikabel alkoholadfærd 
omfatter borgere, som har et 
storforbrug af alkohol (overskrider 
genstandsgrænsen på 21 genstande 
for mænd og 14 for kvinder, at man 
drikker mere end 5 genstande ved 
en enkelt lejlighed, eller at man viser 
tegn på afhængighed). En risikabel 
alkoholdadfærd øger risikoen for en 
lang række sygdomme og ulykker 
og kan have sociale konsekvenser 
som omsorgssvigt af børn, 
kriminalitet, vold og udstødelse 
af arbejdsmarkedet. Borgere med 
risikabel alkoholadfærd er generelt 
ikke motiverede for at ændre deres 
adfærd.

Euforiserende stoffer kan resultere 
i forgiftning, ulykker og risiko for at 
komme ud i et stofmisbrug.

Kroniske sygdomme omfatter 
sygdomme som migræne , diabetes, 
kræft, blodprop, hjerneblødning, 
astma, KOL, gigt, rygsygdomme, 
psykisk sygdomme , allergi. Der er 
et stort forebyggelsespotentiale, 
idet borgere med kroniske 
sygdomme generelt har en mere 
uhensigtsmæssig livstil.
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forebyggelige årsager er rygning, alkohol, manglende fysisk aktivitet 
og UV-stråling fra solen.

I Allerød har 4 % af borgerne kræft, svarende til 700 personer, hvilket 
er et fald på 100 personer siden 2010. Andelen af kræftramte er en 
smugle højere i Allerød sammenlignet med regionsgennemsnittet. 
De kræftramte er typisk borgere over 55 år. 

Diabetes
Diabetes er en sygdom, der kommer snigende, og mange patienter 
kan gå i fl ere år, før de diagnosticeres. Mere end halvdelen af de 
borgere, som har diabetes, ved det ikke. Diabetes kan medføre 
alvorlige konsekvenser i øjne, hjerte, nyrer, hvorfor forebyggelse, 
behandling og rehabilitering er af stor vigtig for denne gruppe af 
patienter. 

I Allerød Kommune har 5 % af borgerne diabetes, svarende til 
1.000 personer, hvilket er en stigning på 200 personer i forhold 
til 2010. Tallet ligger 1 % under regionsgennemsnittet. Lidt fl ere 
mænd end kvinder får konstateret diabetes. Ellers er diabetikere 
typisk borgere over 55 år med kort uddannelse.

Hjertesygdom
Hjertesygdom er en samlet betegnelse for sygdomme i hjertet. 
Årsagerne til hjertesygdom er mange, men de vigtigste er rygning, 
fysisk inaktivitet, forhøjet blodtryk og diabetes. 

I Allerød har 4 % af borgerne en hjertesygdom, svarende til 800 
personer. Tallet ligger på niveau med regionsgennemsnittet og er 
uændret siden 2010. Hjertepatienter er typisk borgere over 65 år 
med kort uddannelse.

KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse - Rygerlunger)
KOL er en uhelbredelig sygdom i luftvejene og lungerne. Som 
sygdommen skrider frem nedsættes lungefunktionen, hvilket 
medfører tiltagende vejrtrækningsproblemer. KOL skyldes i langt de 
fl este tilfælde rygning.

I Allerød har 3 % af borgerne KOL, svarende til 500 personer. Andelen 
er uændret siden 2010 og på niveau med regionsgennemsnittet. 
Flere kvinder end mænd har KOL og forekomsten er markant stigende 
med alderen. Borgere med KOL, har typisk en kort uddannelse og 
står uden for arbejdsmarkedet.

Slidgigt
Slidgigt er en kronisk ledsygdom, hvor brusken i leddet gradvist 
nedbrydes. Slidgigt skyldes en uhensigtsmæssig balance mellem 
belastning af kroppens led og leddenes evne til at modstå 
belastning. Slidgigt kan ramme alle led, men ses hyppigst i knæ, 
hofter, fi ngerled, storetåen og rygsøjlen.

I Allerød har 18 % af borgerne slidgigt, svarende til 3.200 personer. 
Andelen er uændret siden 2010 og en smugle højere sammenlignet 
med regionsgennemsnittet. Borgere med slidgigt, er typisk kvinder 
over 45 år og borgere med en kort uddannelse. 

Forebyggelsespakker:
Sundhedsstyrelsen har udviklet en 

række forebyggelsespakker, som 

bruges til at prioritere og planlægge 

indsatsen i kommunerne. Serien 

af forebyggelsespakker omhand-

ler følgende temaer: alkohol, fy-

sisk aktivitet, hygiejne, indeklima 

i skoler, mad og måltider, men-

tal sundhed, overvægt, seksuel 

sundhed,solbeskyttelse, stoffer, to-

bak
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Rygsygdom
Rygsygdom omfatter diagnoser som diskusprolaps, hold i ryggen, 
skæv ryg og andre typer af rygsmerter. Der er mange årsager til 
rygsmerter, men de forekommer særligt hos borgere med mange års 
tungt løftearbejde og ensformige arbejdsstillinger.

I Allerød har 12 % af borgerne en rygsygdom, svarende til 2.200 
personer, hvilket er en stigning på 200 personer siden 2010. 
Andelen ligger på niveau med regionsgennemsnittet. Forekomsten 
af rygsygdom stiger med stigende alder indtil 55 års alderen, 
hvorefter kurven fl ader ud. Borgere med rygsygdom, har typisk en 
kortere uddannelse og de står hyppigere uden for arbejdsmarkedet, 
sammenlignet med den øvrige befolkning.

Demens
Demens er en tilstand som opstår, når de mentale færdigheder svækkes 
af sygdom. Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers, men der 
er mere end 200 sygdomme, som kan medføre demens. De første 
symptomer på demens er ofte glemsomhed og hukommelsesbesvær, 
men de sociale kompetencer, følelseslivet og personligheden kan 
også påvirkes. 

I Allerød har 3 % af borgerne over 65 år demens, svarende til 100 
personer. Andelen er uændret siden 2010 og ligger på niveau med 
regionsgennemsnittet. De demensramte er overvejende kvinder og 
borgere over 80 år.

Luftvejsallergi
Luftvejsallergi omfatter lidelser som allergisk snue, høfeber, allergisk 
astma og andre sygdomme fra luftvejene. Årsagen til luftvejsallergi 
er oftest husstøvmider, pollen, hudskæl fra kæledyr og sporer fra 
skimmelsvamp.

I Allerød har 13 % af borgerne luftvejsallergi, svarende til 2.400 
personer. Andelen er uændret siden 2010 og ligger på niveau 
med regionsgennemsnittet. Der er fl ere kvindelige allergikere 
sammenlignet med mænd og andelen stiger med stigende alder. Der 
er ingen uddannelsesmæssige forskelle på allergikerne. 

Hyppig hovedpine/migræne
Hovedpine er en forholdsvis hyppig tilstand, der kan påvirke den 
enkelte i dagligdagen, så det til tider kan være invaliderende. 
Hovedpine kan både være en sygdom eller et symptom på en anden 
sygdom eller tilstand.

I Allerød lider 11 % af hyppig hovedpine/migræne af borgerne 
i, svarende til 2.000 personer, hvilket er et fald på 600 personer 
siden 2010. Regionsgennemsnittet er 14 %. Borgere der lider af 
hovedpine/migræne er typisk kvinder i alderen 16-54 år. Der er 
ingen uddannelsesmæssige forskelle, dog er hyppigheden dobbelt 
så stor blandt langtidssyge og førtidspensionister sammenlignet med 
borgere i beskæftigelse. 
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FOREBYGGELSE
Kommunens opgaver inden for forebyggelse er:

Den borgerrettede forebyggelse, som er rettet mod alle raske borgere 
for at forebygge ulykker og udvikling af sygdomme.

Den patientrettede forebyggelse, som har til formål at hindre, at 
sygdom udvikler sig yderligere, og at give borgere med kroniske 
sygdomme bedst mulig livskvalitet.

I Allerød Kommune løftes forebyggelsesarbejdet ud fra en 
fl erstrenget strategi, der kan påvirke borgeres sundhedsadfærd i en 
mere hensigtsmæssig retning: Strukturelstrategi, massestrategi og 
individorienteret strategi.

Den strukturelle strategi sigter mod at gøre de sunde valg det 
lette valg via eksempelvis lovgivning, politikker og byplanlægning; 
massestrategi sigter mod at informere borgerne bredt om betydningen 
af risikofaktorer fx alkoholkampagne; og den individorienteret strategi 
sigter mod at lave indsatser med fokus på at hjælpe borgere, som er i 
risikabel sundhedsadfærd fx kostvejledning og rygestop.
Med Allerød Kommunes Sundhedspolitik for 2012-2016 og det 
igangværende arbejde med at implementere Sundhedsstyrelses 
forebyggelsespakker på tværs af forvaltningen, er kommunen godt 
på vej, til at handle på de udfordringer profi len peger på.

Udviklingen i udgiftsniveauet til 
Sundhedsvæsen og forebyggelse 
2009-2015, opgjort i kr. pr. indbygger., 
Danmarks Statistik, 2015. 
Tallene for 2012 og frem kan ikke 
umiddelbart sammenlignes med tal 
fra tidligere år, da den kommunale 
medfi nansiering på sundhedsområdet 
er fuldt ud aktivitetsbestemt fra 2012.
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ØKONOMI
Kommunen har siden strukturreformen i 2007 helt eller delvist 
fi nansieret de regionale sundhedsudgifter (se grå boks).

Som det fremgår af grafen på modsatte side ligger Allerød 
Kommunes samlede udgifter  på sundhedsområdet på omkring 4.400 
kr. pr. indbygger, svarende til ca. 107 mio. kr. (2015). Kommunens 
omkostninger ligger ca. 200 kr. under udgifterne pr. borger i 
Hovedstadsområdet men ca 200 kr. over Rudersdal, Hørsholm og 
Furesø kommunernes udgifter pr. indbygger. 

Allerød Kommunes udgifter til sundhedsområdet pr. indbygger 
er steget med 14 % siden 2012. Denne stigning ligger over den 
gennemsnitlige stigning Furesø, Rudersdal og Hørsholm Kommuner, 
hvor stigningen har været ca. 8,5 %. Gennemsnittet for kommuner 
i Region Hovdstaden har været en udgiftsstigning på 2,3 % i 
samme periode. Dette er dog også fra et højere udgangspunkt. Den 
altovervejende udgiftspost inden for sundhedsområdet er somatik, 
dvs. udgifter til indlæggelser og ambulant sygehusbehandling. 

SPØRGSMÅL

1. Hvordan kan kommunen medvirke til at fl ere dyrker motion ?

2. Hvordan kan kommunen fremme at borgerne går og cykler  
mere til arbejde, uddannelse indkøb mm.?

3. Hvordan kan kommunen medvirke til at borgerne træffer “det 
sunde valg” i forhold til motion, alkohol, rygning og kost?

Kommunal medfi nansiering
Kommunen deler omkostningerne 
med regionen inden for følgende 
områder: 

• Somatisk behandling 
• Ambulant 
• Stationært 

• Genoptræning under indlæggelse 
• Psykiatrisk behandling 

• Ambulant 
• Stationært 

• Behandling inden for praksis-
sektoren (sygesikringsområdet)

Kommunal fi nansiering
Kommunen betaler alle 
omkostninger indenfor følgende 
områder: 

• Genoptræning efter 
udskrivning fra sygehus, dvs. 
ambulant genoptræning. 

• Færdigbehandlede patienter 
inden for somatikken og 
psykiatrien (ventedage). 

• Patienter indlagt på hospice.
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KERNEVELFÆRD - børnepasning

BØRNETAL
1. januar 2015 var der i alt 1.524 0 - 5 årige bosat i Allerød Kommune. 
Set under ét faldt antallet af 0-5-årige børn i perioden 2010-2015. 1. 
januar 2015 var der således 381 færre 0 - 5 årige end 1. januar 2010. 

Børnetallet falder yderligere, men efter 2017 forventes en stigning. 
Frem mod 2020 forventes det, at tallet vil stige med ca. 150 børn. 
Det stigende børnetal ses hovedsageligt i Lynge og Blovstrød, som 
følge af nye boligområder. 

I Blovstrød forventes en faldende tendens indtil 2016, hvor der 
forventes 145 0-5 årige. Herefter vil især bebyggelsen af det nye 
Blovstrød betyde en stigning i børnetallet til omkring 250. Efter 2022 
forventes igen et fald.

I Lynge ses ligeledes en kraftig tilbagegang frem mod 2018 til 287 
0 – 5 årige, herefter stiger børnetallet markant indtil 2022, hvor der 
forventes 360, hvorefter tallet stabiliseres. 

I Lillerød vil børnetallet være faldende indtil 2019, hvorefter niveauet 
igen bliver svagt stigende. 

Udvikling i antal 0 - 5 årige 
fordelt på lokalområder, 
Allerød Kommune

 DAGTILBUDSPLADSER
I Allerød Kommune er der i 2015 1 skovbørnehave og 12 integrerede 
institutioner. Udover disse institutionspladser er der den kommunale 
dagpleje, som tilbydes de mindre børn i alderen 0-3 år.

Data stammer hovedsageligt fra 
Dagtilbudsprognosen fra marts 
2014 og befolkningsprognosen fra 
marts 2015.
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I 2010 var der indskrevet 1.608 0-5 årige i kommunens dagtilbud. 
I 2013 var det kun 1.341. Nedgangen på ca 250 børn spejler den 
generelle befolkningsudvikling i kommunen. 

Som det fremgår af nedenstående skema er antallet af 
dagsinstitutionspladser tilsvarende reduceret.

0-2-års pladser 3-5-års pladser

2011 2015 2011 2015

Lynge 102 80 182 138

Lillerød 344 319 566 497

Blovstrød 44 47 102 75

I alt 490 446 850 710

 
Ser man samlet på børnetallet i kommunen frem mod 2026, vil der 
som helhed opstå behov for nye institutionspladser. Dog er forholdene 
lokalt forskellige, da det især er Lynge og Blovstrød, der vil opleve 
fremgang i antallet af 0 - 5 årige. 

1 Danmarks Statistik, PAS22, 2015

Daginstitutioner. De røde markeringer 
viser, hvor der opføres 1 ny institution 
og de 2 institutioner som nedlægges.
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DAGTILBUDSPLADSER
0 - 2 årige

I 2015 er der 618 0 - 2 årige i Allerød Kommune. Set samlet på 
aldersgruppen 0 - 2 årige er pladsbehovet beregnet til 73,8 %, 
svarende til et behov for én institutionsplads pr. 1,26 0 - 2 årige i 
Allerød Kommune. Den lave procentdel skyldes især, at det er meget 
få af de 0-1 årige, der er indskrevet. I januar 2015 er der 20 færre 
institutionspladser end det egentlige behov. 

Forventede antal 0-2-årige pr. 
institutionsplads, Allerød
(den stiplede linie angiver 
2014-behovet for én institutionsplads 
pr. 1,26 børn)

Lovgivningen pålægger kommunen 
at skaffe en dagtilbudsplads til en 
ansøger senest 3 måneder efter 
ansøgning. Denne pladsgaranti er 
på et overordnet kommunalt plan, 
hvorfor der som udgangspunkt skal 
være overskydende pladser i et 
distrikt, hvis der er underskud i et 
andet. 
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1,26 børn)



Allerød Kommune
Baggrundsnotat til
Planstrategi 2015

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

19

I perioden 2015-2026 stiger antallet af 0-2-årige fra 618 til 752, 
hvorfor der vil opstå et behov for fl ere institutionspladser. 

Forholdene er anderledes, lokalt set. Lillerød distrikt har fl ere 
institutionspladser end det vurderede behov. Især i Blovstrød ser 
man et stigende behov for institutionspladser, og i 2026 vil der være 
behov for væsentlige fl ere pladser idet antallet af 0-2 årige stiger fra 
57 til 101. I Lynge er billedet det samme. Her stiger antallet af børn 
fra 118 til 166.  

3-5-årige
I 2015 er der 906 3 - 5 årige i Allerød Kommune. Pladsbehovet for 
børn i alderen 3-5 år er i 2014 til 91,2 %, svarende til et behov for én 
institutionsplads pr. 1,09 børn i Allerød Kommune. 

Forventede antal 3-5-årige pr. 
institutionsplads, Allerød
(den stiplede linie angiver 
2014-behovet for én institutionsplads 
pr. 1,09 børn)

Forventede antal 3-5-årige pr. 
institutionsplads, fordelt på 
lokalområder (den stiplede linie angiver 
behovet for én institutionsplads pr. 
1,09 børn)

Tallene er baseret på statistiske 
prognoser, hvorfor man i en 
vurdering af lukning/fl ytning skal 
indgå i en dialog med institutionerne 
om det faktiske behov.
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I 2015 er der 121 færre institutionspladser end det egentlige behov i 
kommunen. I perioden 2015-2026 falder antallet af 3 - 5 årige indtil 
2018, hvor der forventes 822 3-5 årige. Herefter stiger antallet til 
samme niveau, som i 2015. 

Især Lynge har mindre kapacitet end nødvendigt, mens 
pladsbehovet i Lillerød må forventes at være tilpasset. På baggrund 
af det nye Blovstrøds udvikling vil der på sigt være behov for fl ere 
institutionspladser til 3-5-årige i Blovstrød.

Strukturanalyse
I løbet af 2015 foløber en proces der skal give forslag til en ny struktur 
på børn, -unge- og skoleområdet. Behovet for en ny struktur skyldes 
dels det faldende børnetal, dels nødvendigheden af nye besparelser 
på kommunens drift de kommende år.

PERSONALE
I 2013 havde Allerød Kommune i alt 289 medarbejdere i dagplejen, 
vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Antallet er siden 
2010 faldet med 81 ansatte, i takt med at antallet af indskrevne børn 
er faldet fra 1.762 i 2010 til 1.328 i 2010 (fald på 434 børn)1.

Antallet af indskrevne børn pr. personalemedarbejder har ikke 
ændret sig det store fra 2010 til 2013, og sammenlignet med 
nabokommunerne ses ikke den store forskel - Rudersdal skiller sig 
som den eneste kommune ud i 2013 med færre børn pr. ansat.

Allerød kommune er blandt de 10 kommuner i Danmark der har 
den mindste andel af pædagogudannet personale i dagtilbuddene. 
Andelen af pædagoguddannet personale i 2013 var 46 %2. 

2010 2013

Allerød 4,8 4,6

Furesø 4,2 4,5

Hørsholm 4,5 4,7

Rudersdal 4,1 4,1

Antal indskrevne børn pr. 
personaleansat, sammenligning 2010 

og 2013 (kilde: Danmarks Statistik, 
PAS22)

1. Danmarks Statistik, PAS22, 2015
2. Kommunernes landsforeningen, 
Brug nøgletal i styringen, 2015
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Årlig takst pr. dagtilbudsplads
(kilde: www.furesoe.dk, www.

horsholm.dk, www.rudersdal.dk)

ØKONOMI
Allerød Kommune bruger årligt 127 mio. kr. på dagtilbud. Dette tal 
er siden 2010 faldet fra 154 mio. kr. Reduktionen er ikke sket på 
bygningsdriften, der har ligget omkring 10. mio. kr. i hele perioden, 
men deriomod på den daglige drift af dagtilbuddene. Her er udgifterne 
fra 2010 til 2014 faldet fra 128 mio. kr. til 106 mio. kr. 

I Allerød Kommune bruges 88.500 kr. pr. indskrevet barn i alderen 
0-5 år. Hørsholm og Furesø bruger henholdsvis 1.000 kr. mere og 
1.200 kr. mindre. Ruderdal bruger 96.000 kr. pr. indskrevet barn. 
Allerød Kommune er blandt den fjerdedel af kommunerne, der bruger 
fl est kr. pr indskrevet barn2. 

Forældre betaler selv 25 % af udgifterne til en dagtilbudsplads. Har 
forældrene mere end ét barn opnås dog søskenderabat. Ligeledes er 
der nedsat betaling, hvis forældrenes indkomst ikke er så høj.

Allerød Kommune har stort set samme takster som nabokommunerne 
pr. dagtilbudsplads. Allerød og Hørsholm Kommuner er dog lidt dyre 
på vuggestuepladser end Furesø og Rudersdal Kommuner.  

Allerød Furesø Hørsholm Rudersdal

Dagpleje 
0-2 år

34.441 kr. 34.668 kr. 34.920 kr. 32.890 kr.

Daginstitu-
tion 0-2 år

37.818 kr. 32.364 kr. 37.200 kr. 32.890 kr.

Daginstitu-
tion fra 3 år

18.700 kr. 19.932 kr. 18.480 kr. 18.480 kr.

SPØRGSMÅL
1. Hvordan vil man imødekomme udviklingen i antal 0 - 5 årige frem 

mod 2026?

2. Hvordan tilpasses institutionskapaciteten til de skiftende børnetal 
i de enkelte bysamfund?
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KERNEVELFÆRD - folkeskole

Antallet af børn i skolealderen 6-16 år faldt i perioden 2010-2015 
med omkring 60 børn, og udgør i 2015 ca. 17 % af kommunens 
befolkning (4.150 børn). 

Antallet falder gradvist i de kommende år, og det forventes, at der i 
2026 er omkring 500 færre børn i aldersgruppen 6-16 år.

SKOLEDISTRIKTER OG SKOLER
Nedenfor ses den geografi ske placering af 6 skoler, og den forventede 
udvikling af børnetallet fordelt på skoledistrikterne frem mod 2026. 

Lynge

Engholm

Skovvang

Lillerød

Blovstrød

Ravnsholt

Skoler

Placering af skoler og skoledistrikter 
i 2015. Kortet viser alene 

den overordnede struktur, da 
skoledistrikterne løbende tilpasses.
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Udviklingen i antallet af 6-16 årige 
fordelt på skoledistrikter, 2010-2026

I Lillerød er der indført fl ydende distrikter. Børnene fordeles mellem 
Ravnsholt, Engholm, Skovvang og Lillerød skoler, så klasserne på de 
enkelte skoler kan sammensættes optimalt. Kortet på modsatte side 
viser derfor alene en overordnet struktur. Enkelte veje kan “fl ytte” 
skoledistrikt fra år til år. 

Strukturanalyse
I løbet af 2015 forløber en proces der skal give forslag til en ny 
struktur på børn, -unge og skoleområdet. Behovet for en ny struktur 
skyldes dels det faldende børnetal, dels nødvendigheden af nye 
besparelser på kommunens drift de kommende år.

ELEVTAL
I Engholm er der siden 2010 set en stigning på ca. 100 børn i den 
skolesøgende alder. I Skovvang distriktet er antallet af 6-16 årige 
steget med ca. 20 børn. 

Lillerød skoledistrik har 20 færre børn end i 2010, hvorimod Ravnsholt 
har 70 færre.

I Blovstrød og Lynge er antallet af børn i den skolesøgende alder stort 
set den samme.

Som det ses i grafen nedenfor forventes en stigning i børnetallet i 
Engholm og Blovstrød i de kommende år. Efter 2018 falder antallet af 
børn igen i Engholm. 

Særligt Lynge vil opleve et samlet fald i børnetal frem mod 2026. 
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KLASSER OG KLASSEKVOTIENT
Byrådet besluttede i 2010 “fl ydende” skoledistrikter for at optimere 
klassedannelsen på tværs af skolerne. I budgetforliget for 2011-14 
blev klassekvotienten hævet for 4.-10. klasse fra 26 til 28 elever. I 
forbindelse med budgetforlig 2015 blev det vedtaget at ændre det 
maximale antal elever i indskolingen  fra 26 til 28. Ændringen træder 
i kraft ved skolestart 2015. 

Den øgede klassekvotient optimerer ressourceforbruget, men kan 
give udfordringer i forhold til differentieret undervisning og inklusion.

LOKALER
Selv om der ikke er behov for udvidelser eller større ændringer af 
skolernes bygninger i perioden fremover, vil de øgede klassekvotienter 
og behovet for inklusion stille krav til bygningsmassens indretning og 
fl eksibilitet. Dertil kommer skolereformen, som medfører at der bliver 
behov for at etablere nye faglokaler til faget ”håndværk og design”.

Skolereformens tanker om nye læringsformer og målstyret læring, 
har desuden andre krav til indretning af skolen og øget behov for 
plads.

Ændringen af lærernes tjenestetid fra 2014 betyder, at der er 
etableret lærerarbejdspladser på skolerne, som dermed har inddraget 
arealer til dette.  Desuden betyder det, at alle andre faciliteter til 
medarbejderne, f.eks. toiletter og køkken, bliver belastet mere, og 
der kan være behov for yderligere arealer til dette.

Pga. færre børn og større klassekvotienter vil der opstå ledig 
kapacitet i form af klasseværelser m.v. på fl ere skoler. På Blovstrød 
Skole vurderes der at være lokalemæssig kapacitet til den forventede 
elevstigning mod 2026.

PRIVATSKOLER
4,9 % af årgangene går i privatskole. Der har været en moderat 
stigning på 0,5 % siden 2010. Der forventes ikke store  stigninger i 
privatskoleandelen, men effekterne af skolereformen kan medføre, at 
forældre søger alternative muligheder.

Andelen af elever i privatskoler ligger markant under nabokommunerne 
Furesø 16 %, Hørsholm 23 % og Rudersdal 12 %1.

ØKONOMI
Kommunens samlede bruttodriftsudgifter til skoleområdet var i 2014 
233 mio. kr.

Allerød Kommune har udgifter på 62.500 kr. pr elev i folkeskolen. 
En sammenligning af den årlige bruttodriftsudgift pr. elev viser, at 
Allerød Kommune i 2014 ligger på linje med nabokommunerne. 
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Furesø Kommune, som er den af nabokommunerne, der har færrest 
udgifter ligger på 57.700 pr. elev2. 

Som følge af det faldende elevtal, større klassekvotienter og dermed 
færre klasser bliver der færre ansatte på skolerne. Da lønudgiften 
udgør den overvejende del af udgifterne til skolevæsenet, vil 
udgifterne på skoleområdet være faldende.

Selv om der ikke vil være behov for nybyggeri eller udvidelser af de 
nuværende rammer, vil informationsteknologi i videst mulig forstand 
sammen med fastholdelse af tidssvarende faglokaler alligevel udgøre 
en økonomisk udfordring.

Der kan på sigt opnås besparelser på drift af skolebygninger, hvis 
kapaciteten tilpasses det faldende elevtal. 

Årlig driftsudgift pr. elev i 2015, ØMIs 
Nøgletal. 2015

SPØRGSMÅL
1. Hvordan bør skolestrukturen tilpasses det faldende børnetal?

2. Hvordan kan eventuelle overfl ødige lokaler anvendes i fremtiden?

1. Danmarks Statistik, UDDAKT20, 
2015 
2. ØMIs Nøgletal, 2015
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KERNEVELFÆRD
- SFO, fritids- og ungdomsklubber
For børn i aldersgruppen fra omkring 6 år til 18 år fi ndes der føl-
gende kommunale pasnings/fritidstilbud:

SFO for børn i børnehaveklasse til 3. klasse (ca. 6-10 år)
Fritidsklub  (FK) for børn i 3. til 6. klasse (10-14 år)
Ungdomsklub for børn fra 7. klasse og op (ca. 14-18 år)

Langt hovedparten af fritidstilbuddene ligger i tilknytning til skolerne 
og giver dermed gode muligheder for et tæt samarbejde mellem 
lærere og pædagoger omkring børnene. Desuden ligger mange af 
kommunens haller, fodboldbaner og andre idrætsanlæg tæt på skol-
er og klubber og giver således gode muligheder for en aktiv fritid.

Klubber og SFO’er i Allerød Kommune, 
2015
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PLADSER
I 2015 er der indmeldt ca. 1.400 i SFO’erne, hvilket er samme antal 
som i 2011. 

I 2015 er der budgetteret med 1.064 medlemmer i fritidsklubberne 
og 634 i ungdomsklubberne. 

Der må forventes et faldende medlemstal fremover, som følge af 
faldende børnetal. Der er dog i øjeblikket en tendens til at der er et 
stigende medlemstal på trods af faldende børnetal. 

SERVICENIVEAU
Takster
I 2015 er priserne på pasningsområdet som følger:

kr. pr. måned ekskl. juli
SFO 1.500
Fritidsklub 240
Ungdomsklub 78

Der er mulighed for op til 50 % søskende rabat samt fripladstilskud, 
hvis husstandsindkomsten er under 509.700 kr. pr. år.

I forhold til nabokommunerne er prisen på SFO ca. den samme i 
Allerød som i Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Furesø er 
billigst. Her koster en plads 1253 kr. pr måned. Rudersdal er dyrest. 
Her koster en plads 1620 kr. pr. måned. 

Der er større forskel på priserne i Fritidsklubberne. I Rudersdal koster 
en plads i fritidsklubben 1.150 kr. I hørsholm og Furesø er prisen 
henholdsvis 386 og 475 kr. pr. måned. 

Normering
Normeringen i klubberne er 1,14 voksentime/medlem/uge i 
fritidsklubber. I ungdomsklubberne er normeringen 0,31 voksentime/
medlem/uge.

Klubberne har lukket hele juli måned.

ØKONOMI
Kommunens bruttoomkostninger på SFO området var i 2014 64,3 
mio. kr. Bruttoomkostninger for klubområdet var 18 mio. kr.  

Bruttoomkostningerne svarer til 13.200 kr. pr. fritidsklubmedlem og 
4.290 kr. pr. ungdomsklubmedlem.
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BOLIGFORHOLD
- boligsammensætning

BOLIGUDBYGNING
I 2014 er det samlede boligantal i kommunen på 10.088. Siden 2010 
er antallet af boliger steget med 256, - en vækst på gennemsnitlig 
64 nye boliger pr. år, hvor den største byggeaktivitet var i 2013 med 
opførelsen af 106 nye boliger1.

Især i Lillerød er der opført en del nye boliger de senere år med 
opførelsen af nye lejligheder i bymidten samt udviklingen af 
Møllemoseparken og Statenevej.

Frem mod 2021 forventes en fortsat udvikling i boligudbygningen med 
opførelsen af ca. 100 nye boliger årligt. Blandt andet kan nævnes en 
fortsat udbygning ved Hammersholt Byvej, udbygning af første etape 
i det sydlige Blovstrød, 100 boliger ved Julemosegård i Lynge og 80  
boliger ved Rådhusvej2. 

BOLIGTYPER
54 % af kommunens samlede antal boliger er parcelhuse, mens 
række- og kædehuse udgør 25 %. Etageboliger udgør kun 20 % af det 
samlede antal boliger. Set i forhold til sammenligningskommunerne 
har Allerød en meget høj andel af parcelhuse. I Hørsholm og Furesø 
udgør andelen af parcelhuse ca. 35 %, mens den i Rudersdal udgør 
42 %. Til gengæld ligger andelen af etageboliger i disse kommuner 
på 32-38 %1. 

I en periode før 2010 var der en tendens  til at boligudbygningen i 
Allerød var fl ere etageboliger og færre parcelhuse. Efter 2010 er der 
bygget 256 boliger i kommunen. 54 % af nybyggeriet er parcelhuse, 
13 % række- og klyngehuse samt 36 % etageboliger1. Perioden 
afspejler at især Møllemoseparken er blevet udviklet. 

I henhold til kommunens boligudbygningsplan vil denne tendens 
dog ikke fortsætte de kommende 5 år. Her forventes en langt større 
udbygning af række- og klyngehuse end af både parcelhuse og 
etageboliger. Dette skyldes især bebyggelsen af Julemosegård i Lynge 
s, Rådhusgrunden og den tidligere planteskole. Ser man længere 
frem forventes, med udbygningen af det nye Blovstrød, en markant 
udbygning af en tættere boligbebyggelse i kommunen.

BOLIGSTØRRELSER
Med de mange parcelhuse i kommunen har Allerød også en væsentlig 
andel af store boliger. Ca. 70% af kommunens boliger er over 100 
m2. 22 % er 125-149 m2, mens 13 % er over 175 m2. Sammenlignet 
har Furesø, Hørsholm og Rudersdal alle en andel af boliger over 100 
m2 på ca. 60 %. I hele Region Hovedstaden udgør den samlede andel 
kun 37 %3.

Fordeling af boligtyper i Allerød 
Kommune, 2014 (Danmarks Statistik, 
BOL01)

Parcelhuse
Række-, kæde- 
og dobbelthuse

Etageboliger
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Siden 2010 ses en lille stigning på 2 procentpoint i andelen af boliger 
over 175 m2, og en nedgang 2 procentpoint i andelen af de 100-
124 m2 store boliger, men samlet set er der ikke sket en betydelig 
udvikling i andelen af hverken større eller mindre boliger3.

BOLIGTÆTHED
Over halvdelen af kommunens 10.000 boliger er parcelhuse 
(fritliggende boliger), mens rækkehusene udgør 25 % og 
etageboligerne kun cirka 20 %. Det betyder også, at boligtætheden 
er lav: cirka 11,4 boliger pr. ha, svarende til at hver bolig, inklusive 
rækkehuse og etageboliger, optager et areal på 880 m2. Denne 
tæthed vidner om, at kommunens boligområder primært er udlagt til 
spredt bebyggelse med parcelhuse på store grunde4. 

Allerød Kommuneplan 2013-2025 fremskriver en udvikling med en 
boligtætheden på 16,5 boliger pr. ha ~ 1 bolig pr. 600 m2. Dette 
stemmer overens med, at der forventes rækkehusbebyggelser i de 
kommende år.  
 

BOLIGERNES ALDER
Byområderne i Allerød Kommune voksede markant i 1960’erne og 
1970’erne, som middelklassen fl yttede til forstæderne. Således 
fordobledes det bebyggede areal i Allerød Kommune i denne periode. 
I dag er boligerne fra denne tid stadig dominerende i bylandskabet. 
50 % af kommunens boliger er opført i perioden 1960-1979, 20 % 
er opført før 1960 og kun 30 % er opført efter 19801. Dette indikerer, 
at boligerne i Allerød byggeteknisk er delvist utidssvarende og 
energimæssigt utidssvarende.

SPØRGSMÅL
1. Hvor skla der bygges nye boliger?

2. Hvordan tilgodeser vi et stigende behov for en større fl eksibilitet 
på boligmarkedet, hvor der også er boligtilbud til enlige, enlige 
forsørgere og ældre?

3. Hvordan skal den fremtidige boligudvikling være med hensyn til 
tæthed, boligstørrelser, ejerforhold m.m.?

1. Danmarks Statistik, BOL101
2. Allerød Kommune, 
Boligudbygningsplan, 2015
3. Danmarks Statistik, BOL 103
4. Allerød Kommuneplan 2013 - 2025

Boligernes alder, Allerød Kommune, 
2014 (Danmarks Statistik, BOL103)
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KULTUR OG IDRÆT
- bibliotek, teater, biograf, musikskole

Allerød Kommune byder - trods sin relativt beskedne størrelse og 
nærhed til mange kulturtilbud i København - på et varieret kulturliv. 

Kommunen driver bibliotek og støtter teater, biograf, musikskole og  
kulturhus.

Bibliotek
Allerød Biblioteker omfatter et hovedbibliotek på Skovensvej i Lillerød 
og et fi lialbibliotek på Hillerødvej i Lynge. På biblioteket i Lillerød har 
der været bygningsmæssige udfordringer, men blev i løbet af 2014 
udvidet og er nu både bibliotek- og aktivitetshus. 

Teater
Teateret Mungo Park holder til i kommunens lokaler på Fritz Hansens 
Vej 23 i Lillerød. Salen indeholder 160 nummererede pladser og er 
fl eksibelt indrettet, således at cafeen i teatrets foyer kan inddrages 
i salen. Allerød Kommune støtter også en Børneteaterforening, som 
arrangerer børneteater for kommunens børn på kommunens skoler.

Biograf
Biografen ligger centralt i Lillerød på Frederiksborgvej 17. 
Salen indeholder 102 pladser. Kommunen ejer lokalerne som 
Allerød Bio benytter.

Musikskole
Musikskolen holder til i kommunens lokaler på Lyngevej 198. Ud 
over almindelig musikskolevirksomhed har Musikskolen også en 
Billedskole, som holder til i Fru Lunds Hus på samme adresse. I 
starten af 2015 indvies udvidelsen af musikskolens 5 nye øvelokaler.

Placering af kulturtilbud

Bibilotek

Biograf

Musikskole

Skoven 4
KirkehavegaardCenterhallen

Teater Mungo Park
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Kulturhuse
Kulturhus Kirkehavegård er beliggende Kirkehaven 16-18 i Lillerød. 
Huset bliver brugt af kommunen til udstillinger, møder og koncerter. 
Foreninger i Allerød Kommune kan gratis låne lokaliteterne, mens andre 
foreninger og private kan leje stedet. Lokalhistorisk Arkiv (LAFAK) 
holder til i bygningen.
 
Kommunen driver også Centerhallen, der bruges til en lang række 
foreningsaktiviteter, loppemarkeder, udstillinger, teater, revy, 
musikarrangementer, kurser osv.

AKTIVITETSNIVEAU
Bibliotek
Biblioteket i Lillerød har åbent alle hverdage fra kl. 10-18 og lørdag fra 
kl. 10-14. Biblioteket i Lynge har åbent mandag, onsdag og fredag fra 
kl. 10-18. Desuden er der åbent for selvbetjening mandag, onsdag og 
fredag kl. 7-10 og 18-21 samt lørdag og søndag kl. 7-21.

I foråret 2015 indføres en prøveperiode med udvidede åbningstider for 
selvbetjening i Lynge og døgnåbent for selvbetjening i Lillerød. 

Biograf
Biografen drives af foreningen Allerød Bios Venner. Der vises 1 ordinær 
forestilling i hverdagene og 2 i weekenden. Derudover har biografen 
særarrangementer bl.a. for ældre og skolebørn. Billetpriserne ligger på 
70 kr.

Teater
Mungo Park Teater har forestillinger hver dag i højsæsonen. De dyreste 
billetter koster 250 kr. Aktivitetsniveauet er hævet meget de seneste 
år og teateret er begyndt at spille på andre scener i storkøbenhavn. 
Børneteaterforeningen, der drives på frivillig basis, har 10-12 
forestillinger om året for børn i aldersgruppen 2½-12 år. Billetter koster 
65 kr.

Musikskole
Musikskolen er for alle børn og unge mellem 0-25 år, der bor i Allerød 
Kommune. Ud over sang- og instrumentundervisning tilbydes der 
undervisning i dans, drama og billedskole. Undervisningen foregår som 
enetimer eller i hold fra 2-12 elever. Brugerbetaling pr. sæson ligger fra 
750-5.000 kr.
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ANTAL BESØGENDE
Bibliotek
Antal besøgende på bibliotekerne er faldet siden 2010, hvor der var 
ca. 205.000 besøgende til ca. 175.000 besøgende i 2012 og 2013. 
Det samlede besøgstal til kommunens kulturtilbud er knap 230.000, 
hvoraf de besøgende på bibliotekerne udgør ca. 75 %. 

Teater
Mungo Park har siden 2011 udvidet aktiviteterne til andre spillesteder  
og har i sæsonen 2013/2014 haft 31.500 tilskuere, heraf ca. 15.000 
tilskuere på andre spillesteder. Tilskuertallet i Allerød er dog også 
steget fra 2010 til 2014 fra ca. 20.000 til ca. 25.000. 

Biograf
Antal besøgende har tidligere været meget svingende - med et 
lavpunkt i 2010. Antallet af besøgende steg således i perioden 2010 
til 2012 fra 3.000 til omkring 19.000 besøgende. I 2012 -2014 har 
besøgstallet været forholdsvis stabilt på ca. 19.000. 

Musikskole
I året 2014/15 har Musikskolen 1.300 aktivitetselever. Antallet af I året 2014/15 har Musikskolen 1.300 aktivitetselever. Antallet af 
aktivitetselever har været stabilt siden 2010. Musikskolen bruges til aktivitetselever har været stabilt siden 2010. Musikskolen bruges til 
aftenskole, foreningsaktiviteter og koncertarrangementer og besøges aftenskole, foreningsaktiviteter og koncertarrangementer og besøges 
derfor årligt af mere end 10.000 mennesker.derfor årligt af mere end 10.000 mennesker.
 

ØKONOMI
Kommunen støtter kulturlivet med 26,1 mio. kr. om året til drift 
(2014).

Allerød Kommunes samlede udgifter til kulturområdet ekskl. biblioteker 
var i 2014 684 kr. pr. indbygger, hvilket ligger under Hørsholm, 
Rudersdal og Furesø (gennemsnit pr. indb. 866 kr.).  Udgifterne til 
kulturområdet er i Furesø og Hørsholm er fra 2010 – 2015 steget med 
ca. 150 kr pr. indbygger til lige over 1.000 kr. I Rudersdal er udgiften 
faldet med 50 k. pr indbygger til 742 kr. I Allerød er udgiften steget 
fra 646 kr. til 684 kr. eller svarende til 38 kr. pr. indbygger1. 

Bibliotek
I 2014 var udgiften for kommunen til biblioteksdriften 13,4 mio. kr. 
hvilet er det samme som i 2010. Udgifterne i 2014 svarer til 648 
kr. pr. borger hvilket er højere end Rudersdal, Hørsholm og Furesø 
Kommuner (gennemsnit 592 kr.)1.

Teater
Kommunen støtter Mungo Park med et årligt netto driftstilskud på 
3,2 mio. kr. (budget 2015), svarende til ca. 170 kr. pr. besøgende. 
Tilskuddet er siden 2010 steget med ca. 1 mio. kr. Ud over 
kommunens støtte giver staten også tilskud til driften. Der har 
ikke været anlægsudgifter i perioden 2010-2015, og der forventes 
ingen anlægsudgifter frem til 2017. I 2018 er der afsat 4 mio. kr. til 
udvidelse af teatersalen. Børneteaterforeningen støttes med 25.000 
kr. om året.

1. ØIMs kommunale nøgletal, Noegle-
tal.dk
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Biograf
Kommunen afholder udgifter til drift af bygningen, dog betaler 
Allerød Bio dele af energiforbruget. Udgifterne for kommunen til 
drift af biografen har i perioden 2010-2014 varieret fra 83.000 kr. til 
171.000 kr. I 2014 var driftsudgiften 148.000 kr. svarende til ca. 8 
kr. pr. besøgende.

Musikskole
De kommunale udgifter til drift af musikskolen var i 2014 4,9 mio. kr. 
netto, svarende til ca. 4.400 kr. pr. elev. 

Kulturhuse
Driften af Kirkehavegaard (ekskl. personale) er fra 2010-2014 steget 
fra ca. 445.000 kr. om året til ca. 741.000 kr. om året.

Driften af Centerhallen (ekskl. personale) udgjorde 2010 ca. 275.000 
kr. om året. Dette beløb er i 2014 stegt til ca. 284.000 kr. om året.

SPØRGSMÅL
 
1. Hvordan skabes bedre bymæssig sammenhæng mellem 

kulturfaciliteterne i Lillerød?

2. Hvilke kulturtilbud (museer, events m.v.) bør kommunen 
arbejde for?
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Idrætsfaciliteter i Allerød Kommune 
2015

Fodboldbane
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Basket/volley

Multibane

Atletik

Skaterbane

Fodboldbane

Tenninsbane

Idrætshal
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Basket/volley

Multibane

Atletik

Skaterbane

Sport spiller en stor rolle for borgerne i Allerød Kommune - i hvert fald 
hvis man sammenligner mængden af idrætsfaciliteter med antallet af 
borgere og andelen af aktive borgere.

IDRÆTSFACILITETER
Kortene nedenfor giver et overblik over Allerød Kommunes mange 
idrætsfaciliteter.

Som det ses, er der en lang række faciliteter til det organiserede 
foreningsliv i byområderne - primært til fodbold og halidræt. Uden for 
byområderne fi ndes tillige 2 golfbaner og et antal rideskoler. 
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Allerød Kommune er i top 10 i Danmark over de kommuner, hvor 
der er fl est idrætsfaciliteter pr. indbygger,  og er dermed en af de 
kommuner, hvor det er lettest at få adgang (banetid)1.

Til det uorganiserede idrætsliv er der ikke etableret konkrete faciliteter, 
men multibanerne ved skolerne anvendes i stor stil af børn uden 
for skoletiden. Desuden anvendes de bynære offentligt tilgængelige 
friluftsområder (skove, grønne områder, naturområder) fl ittigt til gå-, 
cykle- og løbeture. 

IDRÆTSUDØVERE
Nedenstående tabel viser, at det samlede medlemstal generelt har 
været stigende gennem de sidste 4 år, og at idrætsforeningerne 
nærmer sig 12.000 medlemskaber, hvoraf ca. 6.200 er under 25 år. 

Ovenstående tal omhandler udelukkende de 45 foreninger, med 
medlemmer under 25 år og som modtager tilskud fra kommunen. 
I Allerød Kommune er der et tilsvarende antal foreninger, som ikke 
modtager tilskud, men benytter kommunens idrætsfaciliteter. 

Ud over medlemmerne i idrætsforeninger fi ndes der godt 500 
medlemmer i foreninger, der ikke direkte kategoriseres som “idræt” 
(skak, bridge og spejderklubber). 

Der fi ndes ikke data over idrætsudøvere i den uorganiserede idræt.
1. Danmarks Idrætsforbund,  Idræts-

foreninger i Danmark – Rammer og 
vilkår, 2013
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Drift
De kommunale udgifter til drift af idrætsfaciliteter og tilskud til 
foreninger har i perioden udviklet sig som følger:

Anlæg
Siden 2010 har kommunens anlægsudgifter på idrætsområdet været 
godt 100 mio. kr.

Siden 2010 er følgende anlæg blevet etableret:

Klubhus ved Møllemoseparken med 1 opvisningsbane til 
divisionsfodbold, 3 naturgræsbaner og 1 kunstgræsbane.

2 naturgræsbaner ved Blovstrødhallen samt kunstgræsbaner ved 
Lynge idrætsanlæg og Blovstrødhallen 

Renovering af Blovstrød Svømmehals renseanlæg

I årene 2015 -2018 er der ikke afsat nye midler til idrætsanlæg.
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Udgifter til drift af idrætsfaciliteter og 
folkeoplysning 2010 - 2014. Midlerne 

til Folkeoplysning går til mange formål, 
men idrætforeningerne modtager en 

betydelig del af det samlede beløb. 
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SPØRGSMÅL
1. Hvordan kan faciliteterne til det organiserede  idrætsliv gøres 

mere tilgængelige for det uorganiserede idrætsliv (“fritider” i 
haller og boldbaner)

2. Hvordan kan de bynære friluftsområder Blovstrød Bykant, Lillerød 
Bykant og Lynge Natur- og Fritidsområde udvikles i forhold til 
idræt?
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ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE
- beskæftigelse
BESKÆFTIGEDE BOSAT I KOMMUNEN
Der er ca. 12.000 beskæftigede i Allerød Kommune i 2013, svarende 
til 50 % af befolkningen. De brancher der beskæftiger fl est i Allerød 
er handel samt social- og sundhedserhverv1. 

Kun 2,4 % af arbejdsstyrken i kommunen er ledige (dec. 2014), 
hvilket er det laveste ledighedstal på landsplan. Sammenlignet er 
ledighedsprocenten i hele Region Hovedstaden på gennemsnitlig 5,4 
%2.

I Allerød er det hovedsageligt gruppen af unge i alderen 25-29 år, der 
går ledige. Her ses en ledighedsprocent på 8,1%2.

Frem mod 2022 forventes antallet af borgere i den erhvervsaktive 
alder at være stabilt på omkring 55,7 % af befolkningen. Herefter 
vil andelen falde, hvilket formentlig skyldes at befolkningsprognosen 
ikke indregner boligudbygning efter 20213.  

SOCIOØKONOMISK STATUS
Fra 2010 til 2013 er især den procentvise andel af topledere, samt 
lønmodtagere på højeste niveau (eks. aktuar, læge og advokat) 
steget, mens andelen af lønmodtagere på mellemniveau er faldet 
(eks. Sygeplejersker, laborant eller programmør)4. 

Samtidig ses et mindre fald i andelen af borgere tilbagetrukket 
fra arbejdsstyrken (efterløn og overgangsydelse). Andelen af 
pensionerede borgere er derimod steget fra 2010-2013, hvilket 
stemmer overens med den ændrede befolkningssammensætning 
med en højere andel ældre gennem de seneste år4.

Sammenlignet med nabokommunerne har Allerød Kommune den 
laveste andel af pensionerede borgere samt den laveste andel 
arbejdsløse. Ligesom nabokommunerne har Allerød en høj andel 
af topledere og lønmodtagere  og et højere niveau end i regionen 
generelt5. 

ARBEJDSPLADSER I KOMMUNEN
I 2013 var der godt 14.400 arbejdspladser i Allerød Kommune. 
Antallet af arbejdspladser er siden 2010 steget med ca. 10 %4. 

Arbejdspladserne i Allerød Kommune er helt overvejende indenfor 
handel, men også erhverv som undervisning, offentlig administration 
og sociale institutioner dominerer.

Ca. 24 % af kommunens arbejdspladser er besat af borgere 
bosat i kommunen. Til sammenligning er henholdsvis ca. 39 % af 
arbejdspladserne i Furesø og 34 % af arbejdspladserne i Hørsholm 
Kommune besat af egne borgere, mens andelen når op på 30 % i 
Rudersdal Kommune. 
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Allerød og Rudersdal har fl ere arbejdspladser end beskæftigede. I 
Hørsholm og især i Furesø er der væsentlige færre arbejdspladser 
end beskæftigede  i kommunen.

PENDLING
I Allerød er der, grundet de mange arbejdspladser en daglig netto 
indpendling til kommunen. Således er kommunens “dagbefolkning” 
på ca. 2.300 fl ere personer end kommunens ”natbefolkning”.  
Indpendlingen til kommunen er dermed større end udpendlingen. 
10.900 pendler dagligt til kommunen for at arbejde, 8.600 pendler 
ud af kommunen.

De største pendlergrupper arbejder indenfor erhverv som industri, 
handel og transport samt offentlig administration, undervisning 
og sundhed, hvilket stemmer overens med den store andel af 
arbejdspladser og den store andel af bosatte beskæftigede inden for 
disse fag.

Værd at bemærke er, at, trods en generelt større indpendling end 
udpendling over kommunegrænsen, dominerer udpendlingen inden 
for erhverv som information og kommunikation, fi nansiering og 
forskning, ejendomshandel og udlejning samt kultur, fritid og anden 
service6.

1. Danmaks Statistik, AKU100
2. Danmaks Statistik AUS08
3. Allerød Kommune, 
Befolkningsprognose, 2015
4. Danmaks Statistik RASA11
5. Danmaks Statistik RASU33
6. Danmaks Statistik PENDAB4

Pendling over kommunegrænsen fordelt 
på brancher. Kilde Danmarks Sttaistik 
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ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE
- erhvervsbyggeri

ERHVERVSOMRÅDER
Kommunens erhvervsarealer ligger fortrinsvist i Borupgård og 
Engholm erhvervsområder samt Vassingerød Industriområde. 
Herudover fi ndes en større andel af kommunens arbejdspladser også 
i Lillerød Bymidte. 

I Borupgård erhvervsområde fordeler bygningsanvendelsen sig ligeligt 
på brancherne kontor, handel og lager samt fabrikker og værksteder. 

I Engholm erhvervsområde er brancherne overvejende kontor, 
handel, lager og offentlig administration, med enkelte virksomheder 
i kategorien fabrikker/værksteder. 

Helt overvejende dominerer fabrikker og værksteder til gengæld i 
Vassingerød Industriområde, som også i er udlagt til virksomheder 
med særlige beliggenhedskrav. Her opførte Widex A/S i 2009 nyt 
domicil med plads til ca. 900 nye medarbejdere. 

I Lillerød Bymidte er arbejdspladserne hovedsageligt inden for kontor 
og handel, samt service (restaurant, frisør m.m.) og kultur (biograf, 
teater, bibliotek m.v.). 

STATIONSNÆRHED
Engholm og Borupgård ligger ca. 2 km fra Allerød Station. En 
stor del af kommunens arbejdspladser er placeret her. Kun 23 % 
af kommunens arbejdspladser ligger mindre end 1.200 meter fra 
stationen og 50 % mindre end 2 km fra stationen1.  I henhold til, at 
76  %2 af kommunens arbejdspladser besættes af borgere bosat i 
andre kommuner end Allerød, er det i et bæredygtigt perspektiv ikke 
hensigtsmæssigt, at en stor del af arbejdspladserne ligger så langt 
fra stationen.

AREALUDLÆG
I Engholm og Vassingerød er der enkelte ledige erhvervsgrunde, mens 
der ved Borupgård er givet mulighed for fortætning. Lokalplanen 
for Lillerød Bymidte giver også mulighed for en byfortætning med 
yderligere erhvervsbyggeri. 

I Fingerplan 2013 blev der udlagt et nyt erhvervsområde ved 
Farremosen (Vassingerød Nordøst) til virksomheder med særlige 
beliggenhedskrav. Området udgør 38 af de ca. 45 ha ledige 
erhvervsarealer i kommunen. I perioden 2001 – 2013 er der opført 
erhvervsbyggeri på ca. 40 ha tidligere uudnyttede arealer3. 
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ØKONOMI
I 2010 var kommunens samlede nettoindtægt (efter udligning) for 
selskabsskatter og dækningsafgifter på godt 71 mio. kr. I 2014 var 
de samlede nettoindtægter lige over 48 mio. kr. et fald der svarer til 
32 %. I 2011-2013 lå de samlede indtægter på mellem 56 og 60 mio. 
kr. Det er også det niveau, der forventes fremover. Tallene fra 2015 
og frem er fra Budget 2015-2018. Det markante fald i 2014 skyldes 
fl ere   årsager, men særligt tilbagebetalinger af dækningsbidrag som 
følge af vurderingsændringer.

SPØRGSMÅL
1. Hvordan skabes der fl ere stationsnære arbejdspladser i 

kommunen?

2. Hvor skal der udlægges nye erhvervsarealer? 

1. Danmarks Statistik, BLSTAP1
2. Danmarks Statistik, PENDAB4
3. Allerød Kommuneplan 2013 - 2025

Udvikling i selskabsskat inkl. udligning 
og dækningsafgift, Allerød Kommune. 
2010-2014 er regnskabstal, 2015-2018 
er budget.
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BUTIKKER
Centerstrukturen i Allerød Kommune udgøres af Bymidterne i 
Lynge og Lillerød. Lillerød, der ligger stationsnært er kommunens 
hovedcenter. Derudover er der bydelscenteret Vestcenteret i Engholm 
bydel samt en række dagligvarebutikker, der tjener lokalområdernes 
daglige forsyning.

Størstedelen af kommunens butikker fi ndes i Lillerød Bymidte. Her er 
43 butikker registreret, hvoraf de 26 er udvalgsvarebutikker. I Lynge 
fi ndes ca. 10 butikker, hvoraf halvdelen er udvalgsvarebutikker. I de 
øvrige lokalområder fi ndes kommunens resterende ca. 10 butikker. 
Butikkerne er her primært dagligvarebutikker, der har til formål at 
yde en god lokalforsyning.

FORBRUG
I 2013 havde kommunens butikker en samlet omsætning på 
ca. 1.101 mio. kr. inkl. moms, hvoraf godt 295 mio. kr. var 
udvalgsvareomsætning. Omsætningen forventes at falde frem 
mod 2021 bl.a. som følge af øget E-handel og udvidelse indenfor 
udvalgsvarer i Lyngby, Herlev og Farum1. 

HANDELSBALANCE
Oplandet til dagligvarebutikkerne i Allerød Kommune udgøres 
stort set af kommunens indbyggere. Under 10 % af dagligvare-
omsætningen i kommunens butikker kommer fra forbrugere bosat 
uden for kommunen. Disse køber beløbsmæssigt mindre ind i 
dagligvarebutikkerne i Allerød Kommune, end forbrugere fra Allerød 
Kommune køber ind i dagligvarebutikkerne uden for kommunen. Dog 
er udhandlingen relativ begrænset.

Med hensyn til udvalgsvarer er der betydeligt fl ere Allerød-borgere, 
der køber ind uden for kommunen, end der er forbrugere bosat uden 
for kommunen, der køber ind i Allerød. Det vurderes, at kun omkring 
35 % af Allerødborgernes udvalgsvareforbrug dækkes ved køb i 
butikkerne Allerød Kommune.

Udviklingsmuligheder
I Lillerød skal arealer til dagligvarer placeres centralt for på længere 
sigt, at sikre den daglige strøm af kunder samt for at sikre, at 
udbuddet koncentreres mest muligt. På udvalgsvareområdet skal det 
sikres, at forbrugerne har tilfredsstillende indkøbsforhold, og Lillerød 
kan fastholde sin position som handelsby i kommunen.

Erhverv og Beskæftigelse 
- detailhandel

Datagrundlag

Hvor ikke andet fremgår er 
data omkring detailhandel i 
Allerød Kommune baseret på en 
detailhandelsanalyse  foretaget af 
ICP A/S i marts 2009 i og delvis 
opdateret januar 2015. 

1. Moe A/S og Hillerød Kommune, VVM-
redegørelse for Hillerød Storcenter, 

2014
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Styrker Svagheder

• Generelt god decentral 
forsyning med dagligvarer

• Gode dagligvareudbud i især 
Lillerød og Lynge

• Store dagligvarebutikker 
som Kvickly, SuperBest og 
SuperBrugsen

• Små afstande
• Kulturelle funktioner som 

biograf og Mungo Park
• Mange gode udvalgsvare-

butikker i Lillerød
• Hyggelig og velholdt bymidte
• Gode parkeringsforhold tæt på 

butikkerne
• Mange servicefunktioner, som 

er med til at sikre liv i bymidten
• Forholdsvis mange 

kædebutikker

• Få beklædningsbutikker 
indenfor især dametøj

• Efter Irmas lukning mangler 
der nu et supermarked i Lillerød 
Bymidte

• Få store butikker
• Smalt udvalg indenfor mange 

brancher
• Mange forbrugere har i dag 

en stærk tilknytning til især 
Hillerød

Muligheder Trusler

• I højere grad satse på at holde 
fl ere lokale forbrugerkroner 
hjemme, end prøve at udvide 
markedsområdet

• Man skal søge målrettet at 
tiltrække fl ere kædekoncepter 
indenfor især damemode til 
Lillerød bymidte

• Få aktiveret tomme lejemål
• Satse på fl ere boliger i 

kommunen
• Formaliseret arbejde 

mellem kommune, 
organisationer, butikker og 
handelsstandsforeningen om 
nye aktiviteter

• Tiltrække et par storbutikker 
(f.eks. Jysk, THansen) til 
udkanten af Lillerød Bymidte

• Satse på service i butikkerne 
for at modvirke bl.a. 
internethandel

• Kgs. Lyngby med det udvidede 
Lyngby Storcenter

• Nyt Storcenter i Herlev
• Udvidelse af Farum Bytorv
• Forbrugernes vilje til at bevæge 

sig længere i forbindelse med 
indkøb (ændrede behovsvaner)

• E-handel

SWOT-analyse (Styrker, 
svagheder, muligheder, trusler) af 
detailhandelsen i Allerød Kommune, 
Detailhandelsanalyse, ICP, marts 2009 
- delvis opdateret januar 2015
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AREALUDLÆG
I forbindelse med detailhandelanalysen foretaget af ICP A/S i 
marts 2009 blev der opgjort følgende bruttoareal til detailhandel i 
kommunen:

Dagligvarer Udvalgsvarer Detailhandel i alt

Lillerød 9.600 8.900 18.500

Lynge 4.000 2.000 6.000

Blovstrød 1.500 - 1.500

Skovvang 900 50 950

Engholm 2.600 100 2.600

Ravnsholt 200 50 250

Allerød Kommune 18.800 11.100 29.900

Allerød Kommuneplan 2013 har fastsat følgende maksimale 
bruttoetageareal til detailhandel (omfatter eksisterende butikker og 
restrummelighed i eksisterende lokalplaner):

Lillerød Bymidte: 32.000 m2 
Lynge Bytorv: 6.000 m2 
Vestcenteret: 3.000 m2 
Butikker til lokalområders forsyning: 4.000 m2 

Ud over ovenstående er der i Kommuneplan 2013 - 2025 åbnet 
mulighed for butikker op til 250 m2 i alle boligområder.

SPØRGSMÅL
1. Hvordan udvikles Lillerød Bymidte?

2. Hvem har ansvaret, for at tiltrække fl ere udvalgsvarebutikker 
(især) til Lillerød Bymidte?

Bruttoarealer fordelt på områder og 
brancher (m2)
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Biodiversitet betyder variationen af levende organismer og 
økosystemer, og kan anskues ud fra:

1) Økosystemer, naturtyper, naturområder og levesteder
2) Arter, planter, dyr, mikroorganismer mv.
3) Genetisk diversitet mellem arterne og inden for de enkelte arter 

FN udråbte 2010 som globalt biodiversitetsår, hvor medlemslande 
verden over skulle nå at standse tilbagegangen af den biologiske 
mangfoldighed. Ikke ét land nåede målet, hvorfor målopfyldelsen er 
udskudt til 2020.

I forbindelse med kommunens Green Cities medlemskab har 
kommunen forpligtet sig til et mål om at standse tilbagegangen af 
biodiversitet i 2010 og fremme antallet af prioriterede arter frem til 
2015.

Byrådet vedtog som følge heraf en Handlingsplan for Biologisk 
Mangfoldighed med konkrete initiativer til at fremme biodiversiteten 
i årene 2010-2015.

NATUROMRÅDER
Af betydning for  biodiversiteten er især antallet og størrelsen af 
værdifulde naturområder (naturskove og ugødskede, usprøjtede, 
våde, lysåbne, forstyrrelsesfrie områder m.v.) 

Staten har i samarbejde med kommunen i 2014  registreret  beskyttet 
natur, de såkaldte § 3 områder (søer, moser, enge, overdrev, vandløb). 
I 2014 var der 670,6 ha fordelt på 855 områder. 

Alle kommunens værdifulde naturområder (§ 3 områder, fredede 
områder, Natura 2000 og anden natur) blev kortlagt og værdisat i 
forbindelse med Kommuneplan 2009, se modsatte side. Der blev 
kortlagt 91 naturområder med et samlet areal på i alt 994 ha svarende 
til ca. 14 % af kommunens areal. Af disse blev 8 % værdisat som 
kommunens absolut mest værdifulde natur med høj biodiversitet. 
De resterende 92 % kan opnå en større biodiversitet ved målrettet 
naturpleje.

I overensstemmelse med Handlingsplan for Biologisk Mangfoldighed 
er der gennemført en række naturprojekter med henblik på at skabe 
fl ere naturområder eller forbedre kvaliteten af eksisterende områder. 
Her bør nævnes nye græsningsfolde i Blovstrød Enge og Lynge natur- 
og fritidsområde samt projektet ”Lad det regne med frøer”, som bla. 
skaber nye enge og vådområder, rydning af træer og buske i Natur 
2000 området Kattehale Mose samt udlagt  gydegrus i Kollerød Å. 

Ud over naturgenopretning foretager kommunen løbende naturpleje 
på kommunale arealer der omfatter ca. 220 ha. Plejen omfatter 
primært høslet og rydning af uønskede plantearter, der ellers vil 
udkonkurrere sårbar natur. Plejen er essentiel i forhold til at bevare 

Datagrundlag

Det er ikke muligt at  fastlægge 
den biologiske mangfoldighed ud 
fra kvantifi cerbare metoder. Det 
skyldes, at staten kun foretager 
systematisk overvågning af visse 
Natura 2000-områder. Der er således 
ingen tal for arter uden for disse 
områder. Desuden er registreringen 
af § 3 områder behæftet med en 
vis usikkerhed. Vurderingen af den 
biologiske mangfoldighed er derfor 
baseret på baggrund af en kvalitativ 
gennemgang af naturplejeindsatsen.

Det skal bemærkes, at de 
kommunale naturprojekter - der 
i vid udstrækning baserer sig på 
frivillighed for private lodsejere - 
ofte tager 2-5 år (måske længere) 
at gennemføre. Resultaterne for 
den biologiske mangfoldighed 
foreligger af og til øjeblikkeligt. 
Andre gange kan det tage f.eks. 
50 år med vedvarende pleje før en 
karakteristisk overdrevsbeplantning 
er indvandret på et tidligere 
dyrket areal. Den fulde effekt af 
kommunens indsats kan i visse 
tilfælde først ses efter mange års 
indsats.

NATUR OG GRØNNE OMRÅDER
- natur og biodiversitet
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og fremme biodiversiteten. Ud over den kommunale naturforvaltning 
foretager private lodsejere drift af enkelte naturområder. Resten 
ligger uplejet hen.

SPREDNINGSKORRIDORER
Spredningsmulighederne - de såkaldte Økologiske forbindelser - 
mellem de værdifulde naturområder er også af stor betydning for 
biodiversiteten. 

I Kommuneplan 2013 er der udpeget 386 ha spredningskorridorer 
mellem de 2.313 ha Naturbeskyttelsesområder, hvor 
spredningsmulighederne for dyr og planter ikke må forringes.  
Derudover er der udpeget 327 ha skovrejsningsområder samt 302 
ha Potentielle Naturbeskyttelsesområder og 439 ha Potentielle 
Økologiske forbindelser, der til sammen kan medvirke til at forbedre 
arternes spredningsmuligheder gennem øget fokus på naturen i 
sagsbehandlingen. Kortet på næste side viser disse udpegninger.

ARTER
Kommunen har i Handleplan for Biologisk Mangfoldighed udpeget 
21 arter, som skal være i fremgang inden 2015. Forekomsten af 
arterne, der er lokalt sjældne eller karakteristiske, er indikatorer 
for  en varieret natur i kommunen. Det kræver dog en systematisk 
overvågning.

Værdifulde naturområder kortlagt i 
2009
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Arterne prioriteres højt i den kommunale naturforvaltning, og der 
arbejdes målrettet mod at skabe optimale leveforhold for dem. 
Af tiltag til fremme af de prioriterede arter kan nævnes det EU-
medfi nansierede projekt “Dragonlife”, der har forbedret levestederne 
for stor kærguldsmed. Desuden har forvaltningen indført den i 
Danmark uddøde dagsommerfugl Mørk Pletvinge i Børsterød Mose. 
I forbindelse med vand- og naturhandleplanerne vil der også blive 
gennemført målrettede tiltag for at forbedre levestederne for stor 
vandsalamander, markfi rben og andre Natura 2000-arter.

STATUS
I forhold til Allerød Kommunes befolkningstæthed og placering tæt 
på Hovedstadsområdet indeholder kommunen relativt mange og 
velplejede naturområder. Alligevel er naturen i kommunen under 
pres, primært pga. næringsstoftilførsel fra landbrug, spildevand, 
forbrænding, samt små og stærkt opdelte naturområder, der gør det 
vanskeligt for arterne at sprede sig.

Naturen i Allerød Kommune mangler plads, spredningsmuligheder og 
pleje.

I henhold til Green Cities målet har kommunen forpligtiget sig til 
at standse tilbagegangen af og fremme antallet af de prioriterede 
arter inden 2015. I 2009 blev det skønnet, at Green Cities målet 
var delvistopfyldt. I 2014 var målopfyldelsen steget til 81 % heraf 
er 33 % i fremgang og tilbagegangen er stoppet for 48 % grundet 
de iværksatte tiltag i handleplanen. 19 % af de prioriterede arter er 
i tilbagegang. Kommunen har således ikke levet op til målet om 100 
% målopfyldelse i 2015.

Prioriterede arter i Allerød 
Kommune

• Hvepsevåge
• Rød glente
• Lille fl agspætte
• Agerhøne
• Markfi rben
• Stor vandsalamander
• Løgfrø (pt. uddød i 

kommunen, men genindføres)
• Ørred
• Grøn mosaikguldsmed
• Stor kærguldsmed
• Engperlemorsommerfugl
• Mørk pletvinge
• Isblåfugl
• Violetrandet ildfugl
• Skæv vindelsnegl  og 

Sumpvindelsnegl
• Maj-gøgeurt
• Gul star
• Skov-kløver
• Tvebo baldrian 
• Rundbladet soldug
• Foldfrø

Naturbeskyttelsesområder og Økolo-
giske forbindelser samt Potentielle 

Naturbeskyttelsesområder og Poten-
tielle Økologiske forbindelser,  Kom-

muneplan 2013- 2025
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Skønnet af målopfyldelsen er baseret på gennemførte og planlagte 
naturgenopretningsprojekter i henhold til Handlingsplan for Biologisk 
Mangfoldighed og den kommunale naturpleje.

ØKONOMI
I 2014 har omkostningerne til naturpleje (vedligeholdelse af 
kommunale naturområder) været 904.000 kr. plus 143.000 kr. til 
pleje af kommunal skov. Fra 2015 nedsættes beløbet med 50.000 kr.  

Til naturprojekter (naturgenopretning på private og kommunale 
arealer) har de kommunale udgifter i perioden 2010-2015 været 
350.000 kr. pr. år. Dertil kommer at der i perioden er opnået ca. 2,3 
mio. kr. i ekstern fi nansiering til div. natur- og vandprojekter. Samtidig 
har kommunen hjulpet private ansøger til at opnå yderligere 200.000 
i eksterne naturplejemidler. 

SPØRGSMÅL
1. Hvordan kan vi øge spredningsmulighederne for dyr og planter i 

kommunen?

2. Hvordan sikres biodiversitet i nye og eksisterende byområder?
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Allerød Kommune er rig på store, rekreative naturområder, og mange 
fl ytter til Allerød for at komme tæt på naturen. Men kigger man på 
udbuddet af bynær natur og grønne områder og tilgængeligheden 
hertil, står Allerød knap så godt som sammenligningskommunerne. 
I 2009 lavede By- og Landskabsstyrelsen en analyse og kortlægning 
af hovedstadsområdets bynære natur og grønne områder og 
tilgængeligheden hertil1. 

Med bynær natur forstås i analysen alle grønne områder over 1 ha, 
som ligger i byområdet eller i en afstand indenfor 500 m fra byranden.

I Allerød udgør grønne områder over 1 ha 10,4 % af kommunens 
byområder inkl. bynære zoner. Sammenlignet er andelen for Furesø 
24,4 %, Hørsholm 16,8 % og Rudersdal 34,6 %. For det samlede 
hovedstadsområde er andelen af bynær natur 8,5 %1.
At Allerød har et lavt udbud af bynære grønne områder afspejler også 
kommunens bylandskab. De mange parcelhuse ligger omkranset af 
grønne, private haver, og, modsat en tættere bebyggelse, har der 
ikke været et behov for at udlægge store grønne fællesarealer. 

Ser man på tilgængeligheden til grønne områder til fods i Allerød 
(max. et kvarters gang) har 11 % af borgerne høj tilgængelighed, 
42 % middel tilgængelighed og 47 % lav tilgængelighed. Furesø 

Bynære grønne områder i Allerød 
Kommune (Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, 2009)

Tilgængelighed til grønne områder til 
fods (max. 15 min gang), sammenligning

Øvrige grønne områder

Bynære grønne områder (over 1 ha og 
indenfor 500 m fra byranden)
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NATUR OG GRØNNE OMRÅDER
- grønne områder
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har til sammenligning 21 % borgere med høj tilgængelighed, 46 
% med middel tilgængelighed og 33 % med lav tilgængelighed. 
Nogenlunde lige sådan ser det ud for Hørsholm (25 %, 50 % og 24 
%), mens Rudersdal har 58 % borgere med høj tilgængelighed, 35 
% med middeltilgængelighed og kun 7% med lav tilgængelighed. De 
generelle tal for hovedstaden er 28 % borgere med høj -, 44 % med 
middel - og 27 % med lav tilgængelighed1.

Ligeledes klarer Allerød Kommune sig dårligere end nabokommunerne, 
når man ser på tilgængeligheden på cykel (max. afstand på 3 km). 
Her har 33 % af Allerøds borgere høj tilgængelighed, 36 % middel 
tilgængelighed og 31 % lav tilgængelighed. Fordelingen er dog 
her noget bedre, idet man med en afstand på 3 km kan nå ud i 
kommunens store naturområder uden for byen.

Ifølge analysens kortlægning er det især hele den vestlige del af Lillerød 
samt det vestlige Lynge, der har et lavt udbud af bynære grønne 
områder, og også herfra er tilgængeligheden dårligst. Den østlige 
del af Lillerød samt Blovstrød har til gengæld god tilgængelighed til 
Ravnsholt Skov og Tokkekøb Hegn samt til Blovstrød Bykant.

SPØRGSMÅL
1. Hvordan skabes der bedre adgang til bynære friluftsområder?

2. Hvordan etablers fl ere bynære grønne områder

3. Hvor langt må den enkelte borger have til et bynært grønt 
område?

1. Analyse af hovedstadsområdets 
grønne rekreative områder/
landskaber og deres støjpåvirkning og 
tilgængelighed, Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, 2009
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TRAFIK OG STØJ
- transportadfærd

PENDLING
Hovedstadsområdet består af sammenhængende bolig- og 
arbejdsmarkeder, som går på tværs af kommunegrænserne. En stor 
ind- og udpendling er derfor et generelt træk i hovedstadsområdets 
kommuner. I Allerød arbejder ca. 9.600 svarende til 73 % af 
beskæftigede således i en anden kommune, her især i København 
og Hillerød Kommune1. Pendlingsafstanden for beskæftigede bosat i 
Allerød Kommune er i gennemsnit 19,3 km2.

Ligeledes er arbejdspladserne i Allerød besat af 71 % borgere, bosat 
i andre kommuner1. I gennemsnit rejser man 31,9 km for at arbejde i 
Allerød, også her hovedsageligt fra København og Hillerød Kommune, 
men også Rudersdal3. 

57 % af regionens borgere arbejder 
i en anden kommune end den, de 
bor i. Der pendles længere og ofte 
på kryds og tværs i regionen. Og 
pendlingsdistancen forventes fortsat 
at stige. (Regional Udviklingsplan, 
Region Hovedstaden, 2008)

Pendling fra Allerød til resten af Region 
Hovedstaden

Pendling til Allerød fra resten af Region 
Hovedstaden
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BILTRAFIK

76 % af familierne i Allerød Kommune har bil - en andel, der er steget 
med ca. 1 procentpoint siden 2010. Heraf har ca. 66 % 1 bil, 31 % 2 
biler og de resterende 4 % 3 eller fl ere biler.  Andelen af familier med 
bil er højere end sammenligningskommunerne, hvor andelen udgør 
67-69 %. I Region Hovedstaden samlet set er andelen kun 48 %4.

I 2012 blev der kørt ca. 204 mio. km på kommunens vejnet. Heraf 
blev de 33 % tilbagelagt på kommunens motorvej, mens 44 % 
var på landevej og 12 % på byvej (lokalveje, svarende til 10 % af 
kommunens vejnet, indgår ikke i opgørelsen).

Personbiler står for 71 % af de kørte km. Resterende km tilbagelægges 
af varebiler (18 %) og lastbiler (11 %)5.

KOLLEKTIV TRAFIK
Allerød Kommune betjenes af S-tog fra Allerød Station med 6 afgange 
i timen i hver retning på hverdage i dagtimerne og 3 afgange i timen 
aften- og nattetimer, samt lørdag og søndag. 

DSB’s trafi ktælling viser, at der er i 2013 var ca. 4.400 afrejser fra 
Allerød Station og ca. 4.500 ankomster, hvilket giver ca. 2,5 mio. 
rejser pr. år.

Af de 8.756 Allerødborgere, der dagligt pendler til en anden kommune 
for at arbejde, formodes ca. 25 % at benytte sig af S-toget på arbejde 
(baseret på afrejse fra Allerød Station i tidsrummet 05:00-10:00).

Derimod formodes kun ca. 8 % af pendlerne, der rejser til Allerød 
Kommune for at arbejde, at benytte sig af S-toget. Dette kan i høj 
grad skyldes, at kommunens arbejdspladser er placeret langt fra 
stationen, og det derfor ikke er fordelagtigt, at benytte sig af toget 
hertil.

Kommunens byområder betjenes foruden S-toget af en række faste 
buslinjer. Buslinjerne 335 og 336 befordrer ca. halvdelen af alle 
buspassagerer i kommunen. 336 går fra Blovstrød, Enghaven Nord og 
Lynge til Allerød Station og Engholm erhvervskvarter. 335 går nord-
syd og forbinder Allerød med Hillerød og Farum. Linjerne fungerer 
dermed som rygraden i busbetjeningen af Allerød Kommune. De 
største passager-omsætninger er ved Allerød Station og ved Allerød 
Gymnasium. 

Dagligt rejser ca. 2.400 passagerer over kommunegrænsen med bus. 
De fl este rejser over kommunegrænsen går til/fra Hillerød og Furesø 
kommuner, som begge betjenes af bl.a. linje 3356.

I 2012 blev en del linjer omlagt eller nedlagt. Ændringerne betød, at 
fl ere byområder mistede deres faste busbetjening. Omlægningen har 
dog også betydet at det samlede antal rejser med busser er stegt fra 
909.000 rejser om året i 2010 til 1.023.000 rejser om året i 2013, 
hvilket svarer til en stigning på 12,5 %.

1. Danmarks Statistik PENDAB3
2.Danmarks Statistik AFSTB2
3. Danmarks Statistik AFSTA2
4. Danmarks Statistik BIL800
5 Trafi karbejde ud fra trafi ktællinger, 
Rambøll og Allerød Kommune 2013
6. Oplysninger fra Movia, 2015
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I forbindelse med omlægningen i 2010 blev det beluttet at indføre  
Flexture, som går ind og dække et behov for kollektiv trafi k i de 
byområder, der ikke busbetjenes. 

På kortet ses busstoppestederne i Allerød Kommune samt områder 
med mere end 400 m (luftlinieafstand) til nærmeste busstoppested. 
400 m svarer til en gangafstand på ca. 5 min. Af kortet fremgår ikke, 
med hvilken frekvens de enkelte stoppesteder betjenes.

Der er 6 større boligområder, der har mere end 5 min til et stoppested: 
I Lillerød Vest ved Røglevej (Søparken, Rørmosegård m.fl .) og ved 
Møllemoseparken, i dele af Horsemose Villaby i det østlige Lillerød, i 
den nordlige del af Lynge og den østlige del af Blovstrød.  

CYKELTRAFIK
Tal fra Sundhedsprofi len fra 2013 viser, at 30 % af de erhvervsaktive 
borgere hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelsessted, 
svarende til 3.600 personer. Dette er et fald på 5 procentpoint 
siden 2010, og er det væsentlig færre end regionsgennemsnittet. 
En forklaring kan være, at der er mange erhvervsaktive borgere i 
Allerød, der pendler udenbys. 

Stoppesteder i Allerød Kommune, 2015, 
samt områder med mere end 400 m til 

nærmeste stoppested.
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ØKONOMI
Allerød Kommune havde i 2014 en samlet udgift til lokale busruter 
på ca. 16,2 mio. kr. heraf gik ca. 250.000 kr. til fl exture. I 2015 er 
der budgetteret med en udgift på ca. 17,5 mio. kr. I 2014 og muligvis 
2015 er den generelle prisudviklingen lavere end forventet pga. lave 
oliepriser og renter.  

Udgifter til busruter i mio. kr.

Regnskab 2010 16,5

Regnskab 2011 14,1

Regnskab 2012 12.3

Regnskab 2013 14,6

Regnskab 2014 16,2

Budget 2015 17,5

Allerød Kommune har fået tilsagn om midler til 2 supercykelstiruter. 
En kobling til Farum ruten og en rute fra Allerød Station over Gentofte 
til København. 
 

SPØRGSMÅL
1. Hvordan får man fl ere borgere til at vælge cykel og kollektiv trafi k 

frem for bilen?

2. Hvilken indsats skal der til for, at tilgodese arbejdspladsernes 
store afstande til stationen og den heraf lave brug af kollektiv 
trafi k, når man pendler til Allerød for at arbejde?
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VEJE, FORTOVE OG STIER
Vejnettet i Allerød Kommune udgør i alt ca. 170 km fordelt på 64 
km trafi kveje, 25 km fordelingsveje (by), 47 km boligveje, 28 km 
lokalveje (land) og 5 km sekundære veje (land). Herudover udgør 
fortove ca. 130 km og asfalterede stier 87 km.

Vejene og stierne danner grundlaget for kommunens infrastruktur og 
berører alle borgere. Allerød Kommune har som overordnet mål, at 
infrastrukturen er velfungerende, understøtter erhvervsliv og borgeres 
behov, er sikker, og indbyder til højere grad af brug af cyklen og 
kollektiv transport, både ud fra et miljømæssigt, trængselsmæssigt 
og sundhedsmæssigt synspunkt. 

Trafi ksikkerhedsmæssigt ligger Furesø, Hørsholm, Rudersdal og 
Frederikssund Kommuner  bedre end Allerød.  

Generelt har kommunen gode forhold for cyklister. De væsentligste 
huller i cykelstinettet er gennem Lillerød Bymidte og kobling til 
de mindre bysamfund som Kollerød og Vassingerød. På tværs af 
kommunegrænserne ses også et behov for bedre cykelsti-forbindelser 
til erhvervsområder i bl.a. Hørsholm, Farum og Birkerød. 

Allerød er en del af Supercykelsti samarbejdet og der etableres i 
2015/2016 en rute fra Allerød Station over Birkerød og Gentofte til 
København. Desuden anlægges/opgraderes cykelstier til Farum, hvor 
den kobles på den eksisterende farumrute. Ruten forventes anlagt i 
2017.  

Tilstanden af boligvejenes kørebanebelægning registreres løbende, 
og indsatsen prioriteres ud fra behovet, hvor det overordnede vejnet 
prioriteres højest. Der er i den kommende periode derudover særligt 
fokus på at genoprette stier og fortove. 

TRÆNGSEL
Fremkommeligheden på vejnettet bliver i stigende grad sat under 
pres i hovedstadsregionen, fordi vejnettet skal afvikle mere og mere 
trafi k. Såvel private borgere som virksomheder er stærkt afhængige 
af et velfungerende vejnet. 

Trafi kafviklingen på vejnettet i Allerød er typisk meget intens i 
enkelte timer i spidsperioderne, mens trafi kbelastningen udenfor 
disse er meget begrænset. Således kan det konstateres at op mod 50 
% af døgntrafi kken på vejnettet afvikles i to spidstimeperioder, hhv. 
om morgenen og om eftermiddagen. Især på Hillerødmotorvejen og 
dennes forlængelse kan der i dag opleves trængselsproblemer, men 
også Slangerupvej, dele af Nymøllevej, Kollerødvej, Bymidten og 
Banevang samt den sydlige del af Kongevejen kan være belastede. 

Allerød Kommune vil samarbejde med staten og nabokommunerne 

BYUDVIKLING OG STØJ
- trafi k



57

Allerød Kommune
Baggrundsnotat til
Planstrategi 2015

om trængselsproblematikken bl.a. ved at fremme udbygningen 
af Hillerødmotorvejen. Allerød Kommune vil i forbindelse med 
udviklingen af Lillerød Bymidte have fokus på at mindske de 
fremkommelighedsproblemer, som eksisterer omkring Bymidten.

VEJTRAFIKSTØJ
Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for vejtrafi kstøj, 
som grundlag for myndighedernes vurdering af støjforurening. 
Grænseværdierne lægges til grund, når det skal afgrænses, hvilke 
boligområder, der er støjbelastede. Dog er der ikke en generel pligt 
til at nedbringe støjbelastningen i eksisterende boligområder, så 
grænseværdierne overholdes. 

1 Kortlægning af trafi k og miljø, Allerød 
Kommune og Rambøll, 2009

Støjudbredelse af vejtrafi kstøj 
Lden i højden 1,5 m over terræn. 
(Kortlægning af trafi k og miljø, Allerød 
Kommune og Rambøll, 2009)

STØJNIVEAU (dB) - 
dagtimer

58-62
63-67
68-72
>73

Rekreative områder i det 
åbne land (sommerhus-
områder, grønne områder, 
campingpladser)

53 dB

Rekreative områder i eller 
nær byområder (parker, 
kolonihaver, nyttehaver, 
turistcampingpladser)

58 dB

Boligområder (boligbebyg-
gelse, daginstitutioner mv., 
udendørs opholdsarealer)

58 dB

Offentlige formål 
(hospitaler, uddannelses-
institutioner, skoler)

58 dB

Liberale erhverv mv. 
(hoteller, kontorer mv.) 63 dB

Vejledende grænseværdier for 
vejtrafi kstøj2
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I 2009 fi k Allerød Kommune foretaget en beregning af vejtrafi kstøj 
i hele kommunen.1 Af støjberegningen fremgår det, at der er 5 
boligområder i kommunen, der belastes af støj over den gældende 
grænseværdi på 58 dB:

• Området syd for Lyngevej, øst for Hillerødmotorvejen
• Boligområdet mellem Lyngevej, Røglevej og Hillerødmotorvejen
• Boliger langs Kollerødvej
• Boliger langs Frederiksborgvej-Amtsvej mellem Kollerødvej og 

Banevang
• Boliger langs Kongevejen

Kortet herover viser, hvordan støjniveauet er langs vejene om natten. 
Der er ingen anbefalede grænseværdier for natstøj. Der er her valgt 
at tage udgangspunkt i 48 dB, idet genefaktoren for natstøj er 10 
dB, hvilket således kan fratrækkes den generelle grænseværdi. Af 
kortet fremgår, at mange husstande langs mototvejen og Nymøllevej 
påvirkes af støj over denne grænseværdi om natten.3

De områder, der belastes med trafi kstøj over 48 dB om natten er 
boligområderne, der afgrænses af Hillerødmotorvejen, Røglevej, 
Søageren og Lyngevej, samt førnævnte 5 områder, der også påvirkes 
af støj over grænseværdien om dagen.

Allerød Kommune har med sit medlemskab i Green Cities indgået 
aftale om, at reducere antallet af boliger med sundhedsskadelig 
støj-belastning frem mod 2015, hvor ingen borgere må udsættes for 
sundhedsskadelig støj (over 52 dB) om natten i deres hjem. 

STØJNIVEAU (dB) 
- nat

48-52
53-57
58-62
63-67
68-72
>73

Natstøj fra trafi kken på vejene i Allerød 
Kommune. (Kortlægning af trafi k og 
miljø, Allerød Kommune og Rambøll, 
2009)
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ØKONOMI
Der er i dag afsat ca. 9,5 mio. kr. til vedligeholdelse af veje, stier 
og fortove. Hertil kommer udgifter til broer og bygværker, tekniske 
anlæg mv. Målsætningen for Allerød Kommune er, at værdien af 
vejnettet fastholdes. 

Det opgøres løbende, hvorvidt værdien af vejnettet kan fastholdes med 
de nuværende investeringer. Der sker løbende en bedre afdækning i 
behovet for sti- og fortovsrenovering, opgørelse af offentlige pladser 
og parkeringsanlæg, samt behovet for renovering og vejafvanding for 
,at minimere generne ved kraftig regn. Disse forhold peger på et øget 
investeringsbehov de kommende år.

SPØRGSMÅL
1. I hvilket omfang skal der sættes fokus på et forbedret stinet 

i kommunen, med henblik på at gøre det attraktivt, at vælge 
cyklen frem for bilen?

2. Hvordan løses vejtrafi kkens støjproblemer? 

3. Hvordan fremmes trafi ksikkerheden?
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KLIMA
- CO2 -udledning

MÅLSÆTNING
Allerøds CO2-udledning skal mindskes med 25 % fra 2006 til 2015. Det 
er et ambitiøst mål, både på grund af reduktionens størrelse indenfor 
den korte periode, men også fordi det omfatter hele geografi en
Allerød. 

Målet er et fælles mål for kommunerne i miljøsamarbejdet Green 
Cities. Styregruppen for Green Cities arbejder på et nyt mål til 
erstatning for det eksisterende CO2-mål, når dette udløber i 2015. 
Allerød Kommune har også, i en klimakommune-aftale med Danmarks 
Naturfredningsforening, forpligtet sig til en årlig CO2-reduktion på 
mindst 2 % pr. år i kommunens egen drift. Aftalen med Danmarks 
Naturfredningsforening udløber i 2015.

På den lange bane har byrådet via Green Cities samarbejdsaftalen 
tilsluttet sig det fælles Green Cities mål om CO2-neutral el- og 
varmeforsyning i 2025. 

STATUS
CO2-udledningen i Allerød er allerede på vej nedad med en reduktion 
på 21 % i perioden 2006-2013. Reduktionen skyldes bl.a. den indsats, 
der allerede er sat i gang hos kommune, erhvervsliv og borgere. 
Energiforbruget til el og varme er i perioden reduceret med 13 %. 

Datagrundlag

Afsnittet tager udgangspunkt i 
Allerød Kommunes årlige CO2 
opgørelseforlagt kmu i maj 2014 
Klimahandlingsplan 2014 og 
endnu ikke offentliggjorte tal fra 
en kommunerapport fra Energi på 
Tværs samarbejdet. 

CO2-udledning (ton pr. år) i Allerød i 
perioden 2006 til 2013 opdelt på kilder 

der bidrager til CO2-udledningen.
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I 2013 produceres 16 gange mere vedvarende energi på vindmøller 
og solceller i Allerød i forhold til 2006.  I alt 22 % af det samlede 
elforbrug produceres indenfor kommunegrænsen. Desuden kommer 
et bidrag til CO2-reuktionen fra import  af el produceret på kernekraft- 
og vandkraftværker i Norge og Sverige med lav CO2-udledning pr. 
kWh. 

Fordeles CO2-udledningen på antallet af borgere i Allerød, bliver CO2- 
udledningen pr. indbygger ca. 9 tons i 2006 og ca. 7 tons i 2013. 
Det nationale gennemsnit er på 9 tons CO2 pr. indbygger i 2012. 
Forskellen kan især forklares med, at vi i Allerød ikke har nogen 
væsentlig fødevare- og vareproduktion, herunder især fravær af tung 
industri. Disse produktioner indgår i landsgennemsnittet.

Transport samt borgernes og virksomhedernes el og varmeforbrug, 
udgør langt de største bidrag til det samlede energiforbrug i Allerød.

Kommune (6 %)

Øvrige offentlige inst. (6 %)

Borgere ( 29 %)

Virksomheder (26 %)

Transport (33 %)

CO2 udledning fordel på bidragsydere

KommunenØvrige offentlige 
institutioner

Borgere

Viksomheder

Transport

CO2-udledning i Allerød fordelt på 
bidragsydere.
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KOMMUNENS EGEN DRIFT
Kommunens egen CO2-udledning knytter sig især til el- og 
varmeforbrug. Derudover har kommunen stor indfl ydelse på CO2-
udledning forbundet med affald og spildevand, da det er kommunens 
ansvar at håndtere dette. Alle aktører har dog stor indfl ydelse på 
at reducere CO2-udledningen herfra gennem bl.a. mindre forbrug af 
vand, lokal nedsivning af regnvand og bedre affaldshåndtering.

TRANSPORT 
CO2-bidrag fra transporten fordeler sig primært på varetransport 
(last- og varebiler) samt personbiler. Dertil kommer kollektiv trans-
port (s-tog og busser). Busdriften er en væsentlig kilde til CO2-
udslip fra transport i den kommunale drift, mens CO2-udslippet fra 
varevogne, lastbiler og medarbejdernes transport spiller en stor 
rolle i erhvervslivet. Tilsvarende er CO2-udslip fra personbiler er en 
væsentlig kilde til borgernes CO2-udledning.

Personbiler (49 %)

Varebiler (14 %)

Lastbiler (34 %)

Busser (2 %)

Fly (1 %)

Personbiler

Varebiler

Lastbiler

Busser
Fly

CO2-udledning fra transport

CO2-udledning fra transport fordelt på  
person, vare- og lastbiler mv., S-togs 

forbruget indgår i el opgørelsen og 
dermed ikke i denne fi gur

  Kørte km (mio. km/år)

Personbiler 149,1

Varebiler 35

Lastbiler 23,6

Busser 1,2
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KLIMAHANDLINGSPLAN
Eftersom erhvervsliv, borgere og transport tegner sig for henholdsvis 
26, 29 og 33 % af CO2-udledningen inden for kommunegrænsen i 
Allerød, er det helt afgørende at erhvervsliv, borgere og
andre aktører involveres meget aktivt for at sikre forsatte reduktioner 
i CO2-udledningen, opfyldelse af målet om CO2 neutral el- og 
varmeforsyning i 2025, samt visionen om et CO2-neutralt Allerød i 
2030

Byrådet har i december 2014  vedtaget Allerød Kommunes 
Klimahandlingsplan 2014, som er udarbejdet som en konkret 
udmøntning af kommunens klimastrategi fra januar 2011. 
Klimahandlingsplanen, som er den tredje i rækken, indeholder en 
oversigt over CO2-reducerende aktiviteter, som foreslås igangsat i 
2015 og frem. 

Fokusområderne i klimahandlingsplan 2014 er primært 
kommunal planlægning, kommunal drift, samt indsats i forhold til 
virksomhedernes energiforbrug og CO2-udledning via det kommunalt 
drevne virksomhedsnetværk, Carbon 20. Indsats i forhold til borgerne 
varetages  overvejende af den grønne guide.
 
Udover indsatser for at nedbringe CO2-udslippet er der også et 
indsatsområde, der omhandler binding af CO2. Eksempelvis kan 
plantning af ny skov medvirke til at trække CO2 ud af luften og i 
stedet lagre CO2 i biomasse.

ØKONOMI
Større projekter kræver ifølge klimahandlingsplanen ekstern 
fi nansiering. Dette gælder også investering i vedvarende energianlæg. 
Allerød Kommunes Klimahandlingsplan omhandler tiltag i 2015 og 
frem og er udarbejdet med baggrund i ændringer i budgettet til 
ambitiøst miljøarbejde fra 2015. 

Aktiviteterne i klimahandlingsplan 2014 afholdes generelt inden for 
eksisterende budgetter. Det må dog påregnes, at særligt inden for 
det kommunale ejendomsområde, vil øgede krav til energieffektivitet 
ved nybyggeri og renoveringer mv., kunne øge investeringsbehovet i 
forhold til standardbyggeri. Denne meromkostning vil blive helt eller 
delvist modsvaret af besparelser på bygningsdriften efterfølgende.

SPØRGSMÅL
1. Hvordan engageres borgere og virksomheder bedst i kommunens 

visioner på klimaområdet?

2. Hvordan fremmes skovplantning og etablering af vådområder 
med henblik på CO2-binding og fremme af naturværdier?
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KLIMA
- varmeforsyning

Allerød Kommunens nuværende varmeplan er fra 1985. Her var 
strategien at tilslutte så mange brugere som muligt til naturgasnettet 
for at fortrænge olie og kul som primær varmekilde. Som konsekvens 
af denne satsning er de fl este bygninger i kommunen forsynet med 
naturgas i dag. - Naturgas dækker ca. 70% af nettovarmebehovet i 
kommunen. Udbygningen med naturgas har planmæssigt stået på 
indtil 2008, da boligområdet Møllemoseparken blev tilsluttet. 

Siden 1. januar 2013 er det ikke længere lovligt at tilslutte nye 
bygninger til naturgas, da fossilt brændsel som rumopvarmning helt 
skal udfases inden 2035. Dog må der oprettes små naturgasfyrede 
blokvarmecentraler, der producerer varmt vand til et mindre nybyggeri 
udenfor det bestående fjernvarmenet.

Fra januar 2015 kan der ikke længere kræves en bestemt energiklasse 
for nye bygninger i lokalplanerne, fra nu af gælder udelukkende 
bygningsreglementets mindstekrav (f.eks. energiklasse 2015 i det 
nye bygningsreglement BR15). Dette gælder dog ikke i områder med 
allerede godkendte lokalplaner.

ALLERØD KOMMUNES NYE VARMESTRATEGI
Danmark havde tidligere et stort forråd af naturgas, som gav en stor 
forsyningssikkerhed og en kontrollabel prisudvikling. Siden har man 
måttet indse, at naturgassen vil slippe op indenfor en overskuelig 
fremtid. Danmark kan i dag ikke længere eksportere naturgas men 
importerer i perioder. 

Allerød Kommune har i dag til opgave at fi nde nye løsninger, der både 
klimatisk, miljømæssigt og samfunds-/privatøkonomisk er forsvarligt 
og mange år fremover, også bæredygtigt.  

En ny varmeplan skal tage udgangspunkt i en reduktion af CO2-udslippet 
i kommunen, og både lavere varmepriser i fjernvarmeområderne og 
større energibesparelser i varmesektoren. I praksis skal varmeplanen 
sørge for, at de anvendte energikilder foruden et reduceret forbrug 
også udleder mindre CO2 per produceret kW.

Allerød Kommune har en så åben bebyggelse og ligger så langt væk 
fra eksisterende transmissionsledninger, at det hidtil ikke har kunnet 
svare sig at omstille naturgasområderne til central fjernvarme. 
Naturgasnettet er meget tæt udbygget i større parcelhuskvarterer, de 
større landsbyer og i og omkring bymidten. Kommunen arbejder på, 
at tilslutte sig transmissionsledningen fra Hillerød og indkøbe både 
delvis biomassebaseret fjernvarme, forbinde vores fjernvarmenet 
med Rønneholtparkens fjernvarmeværk og udvide forsyningen til 
Engholm Erhvervsområdet.

En renovering af varmesystemet står lige for døren for mange, da 
de ældste olietanke skal sløjfes, og da mange naturgasbrændere 
står overfor udskiftning. Som konsekvens af dette vil antallet 
af naturgasforsynede bygninger falde til fordel for individuel 
varmeforsyning og bæredygtigt byggeri, som kun har et meget 
lille behov for ekstra varme fra en kollektiv varmeleverandør. Som 

7.2.4.1 Lavenergiramme for boliger, 
kollegier, hoteller m.m.

En bygning kan klassifi ceres som 
en lavenergibygning klasse 2015 
når det samlede behov for tilført 
energi til opvarmning, ventilation, 
køling og varmt brugsvand pr. m² 
opvarmet etageareal ikke overstiger 
30 kWh/m² pr. år tillagt 1000 kWh 
pr. år divideret med det opvarmede 
etageareal.

Kilde: Energistyrelsen

På det overordnede plan har 
regeringen udgivet en ny varmeplan 
for hele Danmark. Hvor vi tidligere 
blev tilskyndet til at bruge naturgas, 
er strategien nu, at tilslutte vores 
boliger til fjernvarmenettet (udgør 
p.t. ca. 50% af vores varme-
forsyning). Ledningsnettet er ved 
at være veludbygget i byområderne 
og breder sig ind i naturgasområder. 
Kulfyrede værker erstattes hen ad 
vejen med anlæg, der fyres med 
naturgas, biomasse, affald og gas fra 
biomasse og i en nær fremtid sågar 
geotermi. Fjernvarmetilslutningen 
foreslås udbygget til mellem 63% 
og 70%. Det næstbedste alternativ 
udenfor fjernvarmeområderne 
er opvarmning med individuelle 
varmepumper.

Kommunens parcelhuse opvarmes, 
primært med naturgas (60%) og 
olie (28%), mens række-, kæde og 
dobbelthuse hovedsageligt opvarmes 
med naturgas (52%) eller fjernvarme 
(33%). Den primære opvarmningskilde 
i etageboligerne er fjernvarme (64%) 
mens 33% opvarmes med naturgas.

0%

Centralvarme med naturgas Andet
Centralvarme med olieFjernvarme
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konsekvens af dette, tilbyder AK Fjernvarme lavtemperaturfjernvarme, 
som er velegnet til lavenergibygninger.
 

ALLERØD KOMMUNES KLIMAHANDLINGSPLAN
Allerød Byråd har i 2014 vedtaget kommunens klimahandlingsplan. 
På varmeforsyningsområdet foreslås følgende tiltag:

• Energiforbrugets CO2- belastning indgår i miljøscreeningen for 
byudviklingsområder.

• Ved udarbejdelse af nye lokalplaner og revision af eksisterende,  
tilgodeses muligheden for brug af vedvarende energi og større 
varmetæthed. 

• I 2015 laves en varmeplan for udbygning med fjernvarme, som 
angiver hvor der kan udbygges med fjernvarme og hvornår.

• Der udarbejdes detaljeret projektforslag for nye kollektive 
varmeforsyningsområder (lovpligtigt). 

• Forvaltningen følger projekt ”Varmeplan Hovedstaden 3” og 
implementerer anbefalinger i projektet vedrørende Allerød 
Kommunes fjernvarmenet.

• Der oplyses på kommunes hjemmeside om muligheder for fossilfri 
boligopvarmning.

• Klima- og miljøudvalget deltager i fællesmøder for kommuner i 
regionen med henblik på indfl ydelse på den fælles vision i form  
af omstilling af hovedstadens transportsystem til vedvarende 
energi frem mod 2050.

SPØRGSMÅL
1. Hvordan fremmes brugen af vedvarende energi i kommunens 

varmeforsyning?

2. Hvordan fremmes udbredelsen af fjernvarme, f.eks. gennem 
samarbejde på tværs af kommunegrænser eller med kommunens 
virksomheder?


