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Søllerød - Veje og Trafik gennem 100 år

Områdets placering mellem hovedvej 201 ”Kongevejen” og 
motorvej E47 ”Helsingørmotorvejen” indebærer bekvemme 
adgangsforhold for kørende trafik. 
Den kollektive trafik betjener området med busser til de 
nærliggende trafikknudpunkter Holte Station og Nærum 
Station, hvorfra der med jernbane er hurtig adgang til Kø-
benhavns centrum.
Områdets lokalveje må anses for fuldt udbyggede. Grund-
ejerforeningens politik for veje og stier har derfor de seneste 
mange år været fokuseret på at regulere og fartdæmpe trafik-
ken samt at forskønne veje og vejrum.
I kommunens gældende trafikhandlingsplan frem til 2011 er 
optaget to mindre projekter til forbedring af trafiksikkerhe-
den på Vangebovej og ved Vangeboskolen. I 1995 blev der 
på beboerinitiativ udarbejdet en plan for fartdæmpning og 
forskønnelse af Søllerødvej. Dette projekt afventer fortsat 
fornøden bevilling.

 Frem til midt i 1930erne bestod vejudbygningen mest af ud- og tilretninger af bestående trafikveje til den nye bilisme samt 
anlæg af nye lokalveje i forbindelse med udstykninger til boligbyggeri. At det kunne give anledning til strid fremgår af disse 
avisklip fra 1934 om en udretning på Søllerødvej:

Søllerød gamle rådhus fotograferet fra samme sted i 2010. Huset i ”Trekan-
ten” har desværre mistet det flotte tårn. De små træer til højre på billedet fra 
1905 er blevet så store, så de skygger for udsigten.
Grundejerforeningens bestyrelse har foreslået kommunalbestyrelsen at 
lave en egentlig rundkørsel på dette sted for at dæmpe farten.

Søllerød gamle rådhus. Ca. 1905. Set fra hjørnet af Struensee allé. Meget karak-
teristisk for tiden, er der kun få træer. Vi ser Søllerødvej som grusvej, og den lille 
rundkørsel skaber fin adgang for hestevognene til Rådhuset.
 (Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune)

I 1936 blev Vangebovej nyanlagt syd om Søllerød by, og i 1944 blev Skodsborgvej væsentligt omlagt. Helsingørmotorvejen, 
eller ”Hørsholmvejen”, som den oprindeligt kaldtes, havde været på tegnebrættet siden 1926, men blev først taget i brug i 
1956. Motorvejen giver bekvem adgang til Søllerød Grundejerforenings område, men ligger dog så tilpas langt mod øst, at 
støjgenerne er begrænsede.
Fra 1960 er trafikstrukturen stort set som i dag.

Bom på Kongevejen i Holte, 1908. Illustration fra bogen ”Søllerød - som det var engang” 

Fra 1850-1900 havde Staten mere fokus på jernbaneudviklingen end på vejnettet. 
”Nordbanen” fra København gennem Ny-Holte til Hillerød blev åbnet i 1864. 
I 1897 blev ”Kystbanen” åbnet og endelig i 1900 banen fra Lyngby til Vedbæk over 
Nærum. Kongevejen gennem Ny-Holte fra København til Fredensborg blev anlagt 
helt tilbage i 1584. Den forblev betalingsvej med bomme helt til 1915, og den blev 
først brolagt i 1926. 
De øvrige veje var derimod et lokalt anliggende, og fra ca. 1910 med Søllerød kom-
mune som den primære initiativtager. Kommunen indførte også fra 1907 et samlet 
forsyningssystem med både vand, gas og elektricitet. Der var således styr på infra-
strukturen, når der blev udstykket grunde til nybyggeri.


