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Banedanmark bygger tunnel under banen ved Spættevej
I begyndelsen af 2023 går Banedanmark og Lokaltog i gang med at bygge den helt nye
station Favrholm, der skal ligge syd for Hillerød og betjene det kommende regionshospital.
Her vil rejsende kunne skifte mellem S-tog og Frederiksværkbanen, og desuden får stationen
karakter af pendlerstation for den sydlige del af Hillerød. Vi forventer at kunne åbne
stationen i 2023.
Vi skal imidlertid allerede i 2021 anlægge en tunnel under banen, og vi ville gerne have
inviteret jer til et introducerende møde på nuværende tidspunkt. Da det på grund af de
nuværende forsamlingsrestriktioner ikke er muligt, vil vi i stedet forsøge at redegøre så
fyldestgørende som muligt i denne skrivelse. På Banedanmarks hjemmeside finder I
desuden en uddybende forklaring.
Ny tunnel
Favrholm Station kommer til at ligge, hvor der i dag er en gangtunnel til golfbanen, og
tunnelen bliver i den forbindelse omdannet til kun at betjene passagerer til stationen.
Som erstatning for den eksisterende tunnel bygger vi en ny tunnel ved Spættevej, som kan
benyttes mellem den eksisterende del af golfbanen og den kommende del, som Hillerød
Golfklub anlægger på vestsiden af jernbanen.
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Placering af tunnel vist med blå firkant

Sådan finder arbejdet sted
Vi går i gang med at anlægge tunnelen i påsken 2021, hvor der ikke kører tog. Forud for
arbejdet etablerer vi midlertidige arbejdspladser og adgangsveje både øst og vest for
jernbanen. Vi låner således en del af den eksisterende golfbane til arbejdsareal, men
størstedelen af de midlertidige arbejdsarealer vil blive etableret vest for jernbanen.
I forbindelse med tunnelarbejdet skal vi:
-sikre eksisterende kabler i kabelrender
-afstive vha. gravekasse langs hækken mod haverne på Spættevej
-anlægge stikledning for tilslutning af el i fortovet på Spættevej
-fjerne træer og buske for enden af Spættevej, disse bliver efterfølgende genplantet
-fjerne spor og skærver
-grave ud til tunnel
-montere stitunnel, som bliver leveret i præfabrikerede betonelementer
-etablere fløjvægge og rækværker
-etablere afvanding
-fugtisolere
-etablere belægning
-bygge sporkassen op igen med spor og skærver.
Desuden gør vi klar til ændringer i kørestrømsanlæggget ved den nye station. Nord for
tunnellen foretager vi derfor 14 prøvegravninger for at registrere eventuelle kabler og
ledninger, der kan være i vejen for fundamenterne til de nye køreledningsmaster.

Gener under arbejdet
I forbindelse med etablering af den nye tunnel vil den primære byggepladstrafik foregå vest
for banen. Øst for banen etablerer vi adgang til banen via vendepladsen for enden af
Spættevej. Denne adgangsvej forventer vi primært at bruge i og omkring påsken.
Jordtransport vil foregå via adgangsvejen vest for banen.
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For enden af Spættevej på golfklubbens grusplads anlægger vi en mindre parkeringsplads,
og vi bliver derfor nødt til at fjerne noget af den eksisterende bevoksning. Efter endt arbejde
genplanter vi arealet og overdrager pasning af bevoksningen til Hillerød Kommune.
Til selve tunnelarbejdet anvender entreprenøren gravemaskiner, lastbiler til jord- og
maskintransport, en kran til at løfte tunnelelementer, samt andre mindre maskiner.
Der vil således være støj fra maskinerne og fra selve arbejdet, ligesom der vil være forøget
kørsel med tung trafik i området. Der vil være øget trafik med lette køretøjer frem til
gruspladsen for enden af Spættevej.

Yderligere kontakt og information
Når vi nærmer os påsken 2021, hvor selve arbejdet starter op, vender vi tilbage for at
orientere jer nærmere.
Hvis du har spørgsmål til arbejdet nu, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede,
så skal jeg svare så godt jeg kan:
-

mblj@bane.dk
Telefon 9354 7676

Du kan desuden se mere om arbejdet og den kommende Favrholm Station på
Banedanmarks hjemmeside www.banedanmark.dk/Favrholm.
Med venlig hilsen
Michelle Blaabjerg Johannesson
Byggeleder

Næste side viser et Kort over arbejdspladsarealet. De turkise streger er den nye golfbane.
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