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EKJ var totalrådgiver for projektering af cykelsti på begge sider af Frydenlundsvej, for at øge tryghe-
den for cyklister pga. den forholdsvis store mængde bil- og bustrafik.  

 

Frydenlundsvej er en to-sporet, over-
ordnet lokalvej med fortov langs sydsi-
den og grusrabat langs nordsiden. Fry-
denlundsvej er en væsentlig skolevej 
med en del bil- og bustrafik samt 
mange cyklister. Projektet havde til for-
mål at øge trygheden for cyklisterne på 
Frydenlundsvej.  

EKJ har fungeret som totalrådgiver for 
Rudersdal Kommune til udarbejdelse af 
detailprojekt, herunder vejgeometri, af-
mærkning, skiltning, afvanding, led-
ningsplan, belægningsdimensionering, 
jordberegning samt udbudsmateriale.  

Grundet begrænset vejprofil var det ikke 
muligt at anlægge cykelsti og fortov, når 
vejreglerne skulle overholdes. Fryden-
lundsvej blev derfor ombygget med delt 
sti på den sydlige side og fællessti på 
nordlige side.  

 

 

Frydenlundsvej var samtidig plaget en 
del af busser og andre trafikanter som 
ikke overholdte hastighedsbegrænsnin-
gen på 50 km/t. Dette resulterede i an-
lægges af 4 sæt pudebump på stræk-
ningen samt en anbefalet hastigheds-
begrænsning på 40 km/t. Pudebump 
blev valgt for at sikre tilstrækkelig 
komfort for buschauffører og -passa-
gerer i rutebusserne.  

Der er forsøgt anvendt eksisterende 
afvanding og vejbelysning for at undgå 
unødvendigt meget indvirken på area-
lerne omkring Frydenlundsvej. 

Projektet involverede mange myndig-
heder og interessenter, herunder trafi-
kanter, cyklister, grundejere/beboere, 
ledningsejere, Politiet, Rudersdal Kom-
mune og Movia. 

 

 

Bygherre:  Rudersdal Kommune  
Kontaktperson:   Janni Elkjær Hansen 
EKJ’s rolle:  Totalrådgiver  
Team: SE Trafik ApS 
Periode:  2018  
Anlægsbudget:  6 mio. DKK, entreprisesum 4,1 mio. DKK 
Honorar:  0,3 mio. DKK 
Entreprenør:  Zacho-Lind  
Entrepriseform:  Totalentreprise 

Visualiseringer: CUBO Arkitekter 

 FRYDENLUNDSVEJ - CYKELSTIER 
REFERENCE CYKELSTI- OG VEJPROJEKT 

EKJ’s ydelser vejprojekt 
 Geometri og vejprojektering 
 Belægningsdimensionering  
 Afvanding 

 Skilte og kørebaneafmærkning 
 Udbudsmateriale  
 Arbejdsmiljøkoordinering 

 Støttemur 

Særlige fokusområder i 
vejprojektet 
 Etablering af støttevæg 

 Interessenthåndtering 
 Ledningsomlægninger 
 Blød bund i dele af området 

 Tryghed for cyklister 
 Trafiksikkerhed 
 

 


