
STOP den unødige gennemkørsel 
ad rute 6 gennem Fredensborg!

Vi skal alle trygt kunne færdes i vores egen by. 

Der er endnu ikke politisk flertal i Byrådet for at støtte en omfartsvej uden  
om Fredensborg, og Trafikgruppen har derfor udarbejdet en række forslag til 
midlertidig forbedring af trafiksituationen. Forslagene tager udgangspunkt i 
Fredensborg Kommunes analyse fra 2018 af trafikken på rute 6. Borgere og 
besøgende skal selvfølgelig kunne færdes uhindret og trygt i byen.

1.  Byskiltene flyttes længere ud (se kort). Hastigheden gennem byen 
og de tilstødende landområder nedsættes for alle typer af biler til 
40 km/time inden for den nye bygrænse.

2.  De gennemkørende lastbiler (den tunge trafik) omdirigeres til  
Helsingørmotorvejen og Isterødvejen – ca. 90% af den samlede  
tunge trafik gennem Fredensborg har intet ærinde i byen. Der  
opsættes skilte ved Isterødvejen og ved Kvistgård, som leder  
lastbilerne i den rigtige retning (se kort). 

3.  Der bør løbende foretages og offentliggøres relevante og grundige 
trafikanalyser, så det er muligt at følge trafikkens udvikling og  
bilisternes valg af færdselsårer.

For at disse forslag kan effektueres, må der opsættes automatiske trafik- 
kontroller i samråd med politiet. Uden trafikkontrol vil forslagene næppe  
have den store virkning.

Vi håber på opbakning fra vores medborgere og opfordrer dem til i den 
kommende valgkamp at minde politikerne om deres medansvar for en løsning 
på trafikproblemerne.
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Byrådet støtter nu Trafikgruppens 
forslag til en midlertidig løsning af 
de stigende trafikproblemer. 

En trafikundersøgelse viser, at der 
dagligt passerer 15.000 biler gennem 
byen og at 75% af personbilerne og 

90% af lastbilerne intet ærinde har 
i Fredensborg by. Trafikgruppen har 
sendt et forslag til Vejdirektoratet, der 

bestyrer statsvejen gennem Fredens-
borg. Vi har efter otte måneder ikke 
modtaget noget svar.


