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Gravearbejde ved Spættevej og Svalevej i påsken
I november sidste år udsendte vi et informationsbrev om den nye Favrholm Station, som
skal bygges i starten af 2022. I den forbindelse skal vi også etablere en ny gangtunnel og
dette arbejde opstarter nu i påsken 2021, hvor togtrafikken også vil være indstillet.

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.
Langs med Spættevej og Svalevej skal vi anlægge stikledning for tilslutning af el i fortovet.
Derfor vil I opleve, at der bliver gravet foran enkelte huse. Vores entreprenør koordinerer
gravearbejdet direkte med de enkelte husejere inden opstart. Vi graver langs den røde
linje, som kan ses på billedet nedenfor. Desuden graves der ind fra Svalevej til golfbanen, og
derfra videre op til sporet på golfbanens område for at give mindst muligt gene for
naboerne Vi genetablerer selvfølgelig vej og fortov efterfølgende.

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig.
Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller
fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på
borger.dk eller virk.dk.

Hvad skal vi lave
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 også:
-

sikre eksisterende kabler i kabelrender
afstive vha. gravekasse langs hækken mod haverne på Spættevej
fjerne træer/buske for enden af Spættevej, disse bliver efterfølgende genplantet
fjerne spor og skærver og grave ud til tunnel
montere stitunnel, som bliver leveret i præfabrikerede betonelementer
etablere fløjvægge og rækværker, afvanding, fugtisolere og belægning
bygge sporkassen op igen med spor og skærver.

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.
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.
Støj og natarbejde
I hele påsken arbejder vi i døgndrift, så vi kan udnytte sporspærringen. 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. Vi beklager eventuelle støjgener for jer som naboer, og
håber på jeres forståelse mens vi arbejder i jeres område.
Yderligere kontakt og information
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du skrive til: mblj@bane.dk eller mobil 9354 7676.
Læse mere på www.banedanmark.dk/Favrholm..
Med venlig hilsen
Michelle Blaabjerg Johannesson
Byggeleder, Banedanmark
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