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Kgs. Vænge ruten

• Kgs. Vænge ruten er en af[ruten er skiltet]
mærket stirute der forbinder
Hillerød Station med Kgs. Vænge i Hillerød Øst.
Langs ruten ligger tre af Hillerøds store arbejdspladser; Hillerød Sygehus, Amtsgården og ATP.

109

• Hensigten med Stirute 109 er at gøre det
attraktivt at benytte tog og cykel frem for bil, på
den daglige rejse mellem bolig og arbejde.
ca. 3,5 km lang og tager 15-20 min. på cykel.
Til Hillerød Sygehus er der ca. 1 km. Det tager
typisk et kvarter til fods og godt 5 min. på cykel.

DER ER 14 STIRUTER I
HILLERØD KOMMUNE

Stien følges mod nord, under Københavnsvej og
herfra videre op ad den stejle bakke mod Østbyen.
Denne del er skolesti mellem Byskolen og Bøgelund
(SFO) (1). Umiddelbart nord for Københavnsvej
ligger Bodils Kilde på højre hånd (2).

12 ruter forgrener sig i alle retninger fra
Hillerød Station og 2 går i en ring rundt
om byen. Den inderste ring (Søstien) går rundt
om Slotssøen. Den yderste forbinder den vestlige, den østlige og den sydlige del af Hillerød.

Når du kommer ud ad skoven går stiruten mod øst,
først ad Ved Skovgærdet og herefter til venstre ad
Rytterstien. Hillerød Sygehus ligger umiddelbart
nord for denne strækning (3).

Ruterne hedder 101-114. De forløber fortrinsvis
ad stier i eget tracé og ad stier langs veje,
men også som ruter ad almindelige veje uden
særlige anlæg for cyklister. Enkelte af
stiruterne er skiltede.

Fra Rytterstien krydser man Skovleddet (4) og fortsætter lige over ad Fredskovhellet. Et stykke fra
krydset ligger Nordisk Lejrskole på højre hånd (5).
Herefter fortsætter stiruten til højre gennem Egedam
(6), til Østervang og til stien langs Kongens Vænge
(7). Herfra er der direkte adgang til Amtsgården og
ATP (8) (9).
God tur !

109
Stirute
Kongens Vænge ruten

• Ruten fra stationen til Amtsgården og ATP er

Stiruten starter på østsiden af Hillerød Station.
Kommer du med bus eller tog skal du gå over
gangbroen til Carlsbergvej. Kryds Carlsbergvej i
fodgængerovergangen og gå ad en grussti til
Præstevang, hvor der i skovbrynet ligger en bred
belyst sti.

Hillerød Kommune

STIRUTE 109
TURBESKRIVELSE

Hillerød Kommune forbedrer løbende
stiruterne for at fremme cykel- og
gangtrafik i byen.
Kommentarer modtages gerne.
Yderligere information
Hillerød Kommune
tlf. 48 20 20 20

Hillerød Sygehus ligger
lige nord for stiruten,
kun 1 km. fra stationen.

Ny sti udført i 2001. Herved er
der en sammenhængende stiforbindelse mellem stationen
og Amtsgården samt ATP.

KONGENS
VÆNGE

Stien har forbindelse til
stisystemet i Kongens
Vænge kvarteret.

ATP-Huset
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Bodils Kilde. Kildevandet
løber ned i døbestenen,
som blev anvendt af munkene ved Æbelholt Kloster
siden 1175.

STIRUTE 109
begynder på parkeringspladsen på østsiden af
Hillerød Station. Herfra går
stiruten mod skoven og
videre mod nord.
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Hvor stiruten krydser
Skovledet er der en
fodgængerovergang med
midterhelle. Det gør det
let at krydse vejen.

Stirute 109 forløber ad
Fredskovhellet. På højre
hånd ligger Nordisk
Lejrskole.

Frederiksborg Amtsgård.
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På strækningen mellem
Byskolen og Bøgelund
fungerer stiruten som
skolesti.

