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1.

INDLEDNING OG RESUMÉ
Vejdirektoratet udarbejder VVM-undersøgelse for udbygning af Hillerød motorvejen til 4 spor fra
Hillerødmotorvejens ophør ved overgangen til den eksisterende motortrafikvej ved Allerød frem
til motortrafikvejens ophør nord for Hillerød ved Istedrødvejen.
Den eksisterende motortrafikvej er forberedt for udvidelse til motorvej og er en 2+1 vej mellem
Allerød og Herredsvejen ved Hillerød, mens den er en 2 sporet vej mellem Herredsvejen og Isterødvejen.
På vejstrækning mellem Allerød og Herredsvej (st. 136.4) er de større bygværker forberedt for
en udvidelse med en ca. 11 m bred midterrabat.
Denne vejtekniske beskrivelse indeholder et skitseprojekt for udbygning til 4 sporet motorvej
med nødspor. Midterrabattens bredde varierer fra 11 m på den sydlige strækning til 2 m på den
nordlige strækning og indsnævringen foregår syd for Herredsvejen.
Beskrivelsen indeholder også en vurdering af et alternativ, der omhandler en udbygning af den
eksisterende vej til en smal 4 sporet vej samt et tilvalg, der omhandler udbygning af Roskildevej
/ Overdrevsvejen fra 2 til 4 spor.
Endvidere er muligheden for bevarelse af det eksisterende bygværk ved Herredsvejen vurderet
og der er vurderet på muligheden for at skilte med en hastighed på 130 km/t. Begge muligheder
er fravalgt.
Alle tilslutningsanlæg på strækningen bevares og ombygges i fornødent omfang. Tilsvarende gør
sig gældende for det lokale vej- og stinet.
Der i dag ingen samkørselspladser på strækningen, men der er beskrevet tre mulige placeringer
af sådanne pladser.
Der er beskrevet en mulig gennemførelse af projektet med fokus på beskrivelse af anlægslogistik
og afvikling af trafikken i anlægsperioden samt et forslag til entrepriseopdeling.
Endelig er der udarbejdet mængdeopgørelser til brug for det samlede anlægsoverslag.

Fra særtryk, Brochure etape II, Dansk Vejtidskrift nr. 7, 1981 / VD
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2.

BAGGRUND OG GRUNDLAG

2.1

Baggrund
Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF, RV og SF om ”Udmøntning af midler til undersøgelse af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse mv.” af 13. december 2016
er det besluttet at gennemføre en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem
Allerød og Hillerød.
VVM-undersøgelsen omhandler strækningen fra Hillerødmotorvejens ophør ved overgangen til
den eksisterende motortrafikvej ved Allerød frem til motortrafikvejens ophør nord for Hillerød ved
Isterødvejen.
Der er i dag stor trængsel på strækningen mellem Allerød og Hillerød på hverdage. Om morgenen
er der kolonnekørsel syd på, som tager til i tæthed jo længere sydpå, man kommer. Om eftermiddagen er der lang kø lige inden strækningen ved Hillerødmotorvejens ophør og overgangen til
motortrafikvejen. Herefter er der tæt trafik nordpå.

Den berørte strækning, fra Kommissorium/ VD

2.2

Projektstrækningen
Opgaven vedrører udarbejdelse af en VVM-undersøgelse for en udvidelse af Hillerødmotorvejens
forlængelse, omfattende skitseprojektering af faggrupperne vejteknik, afvanding og bygværker.
Nærværende rapport beskriver den vejtekniske del af opgaven, mens afvandingsprojekt og bygværker er beskrevet i to tilsvarende tekniske rapporter.
Projektstrækningen med etape nr. 1340 Allerød – Hillerød er ca. 13,1 km lang og går gennem to
kommuner, Allerød og Hillerød, startende ved den nuværende motorvejs afslutning ved Allerød
og frem til Isterødvejen nord for Hillerød.
Den berørte strækning har været anlagt i to etaper i 1970’erne og åbnet i hhv. 1978 frem til Nr.
Herlev og i 1981 frem til Herredsvejen og der blev allerede dengang tænkt i en yderligere udvidelse med planlagt bred midterrabat imellem Allerød og Hillerød. I 1997 åbnedes strækningen
mellem Herredsvejen og Isterødvejen og længere mod nord til Helsinge.
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Fra særtryk, Brochure etape II, Dansk Vejtidskrift nr. 7, 1981 / VD

Der ses ikke på alternative linjeføringer, da strækningen er anlagt med henblik på mulighed for
udvidelse og bysamfundene omkring strækningen har også udviklet sig til i dag at være relativt
tæt beliggende på vejen.
I dag er strækningen fra Allerød til Herredsvejen ved Hillerød motortrafikvej med skiftende 2+1
og er forberedt til udvidelse til en 4-sporet motorvej; herunder vejudlæg og de større bygværker
(overføringer/underføringer). Hastigheden er skiltet til 90 km/t.
En yderligere eventuel senere udvidelse til en 6 sporet motorvej vil kunne ske ved en udvidelse
ind i midterrabatten.
På strækningen nord for Herredsvejen ved Hillerød og frem til Isterødvejen er vejen i dag en 2sporet landevej. Projektet arbejder derfor med det typiske standard tværprofil for motorveje med
en smal midterrabat på denne delstrækning, da der her ikke har været udført forberedende arbejder for en udvidelse af vejen.
Motorvejsudvidelsen forløber mellem de nordvendte ramper i TSA – Allerød S og de sydvendte
ramper i TSA – Hillerød V, ca. drifts km 25/5 – 38/6, ca. 13,1 km.
Lokalitet og stednavne fremgår nærmere af tegningsbilaget.
På strækningen er der 5 fulde tilslutningsanlæg samt ét halvt sydvendt tilslutningsanlæg, som
alle i en eller anden grad må forventes at blive berørt af udvidelsen til motorvej.
2.3

Stationering
Hillerødmotorvejen er i VIS (Vejsektorens Informations System) kilometreret fra København mod
Hillerød og videre mod nord. Projektstrækningen starter omkring km 25/5 ved Allerød S og slutter i ca. km 38/6 ved Isterødvejen.
Skrivemåden med delestreg ”/” angiver, at det er en driftskilometrering, hvor den enkelte km
kan være længere end 1000 m, og derfor angives ofte 4 cifre efter delestregen. Denne kilometrering benyttes i daglig tale og den er angivet på vejens kantpæle
Driftskilometreringen er ikke kontinuert, og er derfor ikke hensigtsmæssig til projekteringsbrug.
Ved gennemregning og beskrivelse af det undersøgte projekt er derfor anvendt en ny kontinuerlig stationeringslinje, hvor der er tillagt 100 km til driftskilometeren, for ikke at risikere forveksling med driftskilometreringen. Den nye stationering benævnes med st. og driftskilometrering
25/0 svarer således til st. 125.0.
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Den nye stationeringslinje placeres i centerlinjen af normaltværprofilet for den udvidede motorvej, svarende til den for den planlagte 4-sporede motorvej.
Strækningen er stationeret fra syd mod nord, København mod Hillerød.
2.4

Data grundlag
For udarbejdelse af digitalt tegningsmateriale har Vejdirektoratet leveret grundkort og ortokort
samt stationeringslinje for eksisterende motortrafikvej inkl. kilometrering. Endvidere er leveret
højdemodel, matrikulære data, bygværksnumre og vej- og stednavne.
På projektet er anvendt koordinatsystem DKTM 3 og højdesystem DVR90.
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3.

DESIGN FORUDSÆTNINGER

3.1

Designstandarder
Generelt anvendes de ved projektopstart gældende Vejregler som standard; dvs. de i august
2017 gældende udgaver.

3.2

Hastighed
Strækningen er i sin tid forberedt til udvidelse til motorvej med hastighed 110 km/t ud fra datidens krav. Denne hastighed forudsættes bevaret på motorvejen, idet de nuværende kurve radier
opfylder gældende krav til 110 km/t, mens nutidige krav til klotoider parametre dog ikke er opfyldt. Dette er dog ikke atypisk for ombyggede vejstrækninger.
Strækningen er i dag skiltet til 90 km/t syd for Herredsvejen og til 80 km/t nord for Herredsvejen.
I kryds anvendes planlægningshastigheden fastsat af den relevante vejmyndighed; som udgangspunkt 70 km/t, medmindre andet er beskrevet.
På fra- og tilkørsler anvendes 90 km/t.
Projekteringshastighed er lig skiltet hastighed.

3.3

Linjeføring og længdeprofil
Motorvejens udvidelse tager udgangspunkt i eksisterende linjeføring og længdeprofil samt de i
sin tid forudsatte udbygningsmuligheder for bygværkerne.
Den nuværende linjeføring bevares uændret fra Allerød S til Hillerød C, Herredsvejen, idet denne
del af projektstrækningen er forberedt for udvidelse til motorvej.
Derimod har linjeføringen forbi Herredsvejen været vurderet nærmere, idet der var usikkerhed
om det nuværende bygværk her kunne tilpasses motorvejsudvidelsen. Denne vurdering er nærmere beskrevet i afsnit 4.
Midterrabatten indsnævres fra 11 m til 2 m mellem st. 135.450 – 135.750.
Af trafiksikkerhedsmæssige grunde skal indsnævringen af midterrabatten placeres / udformes
under hensyntagen til rampernes tilslutninger på motorvejen. Endelig udformning bør ske i en
senere detailfase.
Nord for Herredsvejen tager linjeføringen udgangspunkt i den nuværende 2-sporet vej således at
mest muligt bevares af belagt areal den nuværende vej.
Den nærmere placering af eksisterende vej i det nye tværprofil fremgår af de udarbejdede normaltværprofiler i tegningsbilaget. Her vises ligeledes eksisterende og ny centerlinje samt breddeudvidelserne mod både vest og øst.

3.4

Tværprofil
Strækningen er i dag baseret på to forskellige udformninger af tværprofil hhv. syd og nord for
TSA – Hillerød C (Herredsvejen), idet den sydlige strækning er en 2+1 vej (motortrafikvej) mens
den nordlige strækning er en 2-sporet vej (1+1).
Tværprofilet for den eksisterende 2+1 vej (motortrafikvej) mellem TSA – Allerød S (Nymøllevej)
og TSA – Hillerød C (Herredsvejen) er opbygget med tre kørespor á 3,5 m og 2 kantbaner á 0,5
m og den samlede vejbredde, asfaltkant til asfaltkant, er 11,5 m. Kronebredden udgør 16,5 m.
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Tværprofilet for den eksisterende 2-sporede vej mellem TSA – Hillerød C (Herredsvejen) og TSA
– Hillerød V (Isterødvejen) er opbygget med to kørespor á 3,5 m og 2 kantbaner á 0,5 m, og den
samlede vejbredde, asfaltkant til asfaltkant, er 8,0 m. Kronebredden udgør 15,0 m.
Det er således den sydgående tilkørselsrampe fra Herredsvejen, der videre mod syd i dag indgår
som det tredje kørespor i tværprofilet for motortrafikvejen.
Tværprofilet for en 4-sporet motorvej består af 2 x 2 kørespor á 3,75 m, 2 nødspor á 3,0 m og 2
indre kantbaner á 1,5 m, i alt 2 x 12,0 m belagt areal samt en 0,5 m til kantopsamling. På strækningen mellem TSA – Allerød S og TSA – Hillerød C er midterrabatten 11 m og på strækningen
TSA – Hillerød C og TSA – Hillerød V er midterrabatten 2 m. Kronebredden varierer på strækningen og udgør 38,0 m hvor der er bred midterrabat, 45,5 m hvor der er parallelspor og 29,0 m,
hvor der er smal midterrabat.
Den eksisterende kørebane forventes at have et tværfald på 25 promille, men dette bør i en detailfase eftervises ved en nærmere kontrolopmåling. Skitseprojektet er derfor baseret på et tværfald på 25 promille på såvel kørespor som nødspor.
Anvendte skråningsanlæg er som udgangspunkt a=3 i påfyldning og a=2 i afgravning.
Der udføres kantopsamling af vejvandet, hvorfor der ikke etableres grøfter i påfyldning, mens der
i afgravning etableres et trug element for opsamling af overfladevand fra skråninger.
Ved dæmningshøjder mindre end 6 m udføres påfyldningsskråninger med anlæg 3, som tilgodeser trafiksikkerheden og det undgås at sætte autoværn i yderrabatten.
Alle typer af tværprofiler er optegnede og fremgår af tegningsbilaget.
3.5

Ramper og parallelspor
Mellem TSA - Hillerød Ø (Overdrevsvejen) og TSA – Hillerød S (Peder Oxes Allé) skal der etableres parallelspor ved siden af selve motorvejsudvidelsen. Parallelspor etableres i en bredde af 3,75
m i begge vejsider.
Ramper er som standard udformning og tilslutningen til motorvejen er kileformet og udformes i
henhold til Vejdirektoratets typetegning 25043 dateret 27.02.2014. Typetegningen indgår i tegningsbilaget.
Rampens samlede bredde, asfaltkant til asfaltkant, er 7,5 m inkl. nødspor. Kronebredden udgør
10,0 m.
Tværfald for delelementerne fremgår af typetegningen og er 25 promille for såvel kørebane som
nødspor. Ved vipninger følger nødsporet hældningen på kørebanen.
Anvendte skråningsanlæg fremgår ligeledes af typetegning og er som udgangspunkt a=2.
Hvor ramper tilpasses pga. motorvejsudvidelsen eller hvor der i dag ikke er nødspor på rampen
etableres disse frem til krydset på den skærende vej. Dette gør sig gældende følgende steder:
TSA Allerød N, Kollerødvej; de østvendte ramper.
TSA Hillerød Ø, Roskildevej/Overdrevsvejen; både vest- og østvendte ramper.
TSA Hillerød C, Herredsvejen; både vest- og østvendte ramper.
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3.6

Frihøjde
Frihøjde over kørespor og nødspor er minimum 4,63 m over ny vejside for overføringer og minimum 4,50 m over eksisterende vejside.
For underføringer, der sideudvides sikres, at den eksisterende frihøjde også er tilstede ved bygværksforlængelsen, hvilket gør, at den underførte vej/sti om nødvendigt skal sænkes.
Dette er beskrevet nærmer i afsnit 5.

3.7

Køretøjstyper
Ved nyanlæg eller ombygning af rampekryds er det dimensionsgivende køretøj er modulvogntog,
køremåde (A) med hastighederne 5 km/t ved udkørsel fra sekundær vej og 15 km/t ved frakørsel
fra primærvej.

3.8

Trafikmængder
Trafikale beregninger for motorvejen, ramper og skærende veje leveres af trafikrådgiver (COWI).

3.9

Belægninger
Der anvendes Vejdirektoratets standardopbygning for motorvej hhv. ramper. Dvs., at koblingshøjde på 0,8 m anvendes på ramper og på motorvejens udvidelse, såvel i kørespor som i nødspor.

3.10 Autoværn
Der anvendes autoværn med styrkeklasse H2 og arbejdsbredde W5 (W4 foran konstruktioner,
herunder støjskærme). Makshøjde er 0,75 m.
Autoværn placeres ved kant af belægning for hhv. 4-sporet motorvej og ramper.
3.11 Støjafskærmning
Placering og omfang (herunder højder) af støjafskærmning fastlægges af miljørådgiver (COWI).
Støjafskærmning anlægges som enten støjskærm eller vold. Støjskærm placeres som udgangspunkt 1,3 m (jf. autoværnets arbejdsbredde) fra kørebanekant.
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4.

UNDERSØGTE OG FRAVALGTE LØSNINGER

4.1

Vurdering af hastighed 130 km/t
I forbindelse med skitseprojekteringen er der gennemført en overordnet vurdering af, om udvidelsen helt eller delvist kan projekteres til 130 km/t mellem Allerød N og rute 6, Hillerød Ø.
Vurderingen er baseret på de nuværende geometriske forhold samt de i sin tid forventede forhold
for udbygning af overføringerne.
Det viste sig, at såvel kurve radier som klotoide parametre grundlæggende skal ændres for at efterleve nutidens design krav til en hastighed på 130 km/t. Dette ville betyde en forrykning af motorvejens placering med mindre genbrug af eksisterende kørebane til følge og risiko for nødvendig ombygning af bygværker pga. denne forlægning.
For hovedstadsområdet gælder tillige, at hastigheden på de fleste motorveje er fastlagt til 110
km/t. Dette skyldes hovedsageligt hensynet til trafiksikkerheden ud fra den forholdsmæssigt
store trafikmængde på strækningerne samt den tætte afstand mellem flere tilslutningsanlæg.
Det valgtes derfor at fastholde den hastighed på 110 km/t, som strækningen i sin tid blev planlagt til.

4.2

Eventuel bevarelse af eksisterende bygværk ved Herredsvejen
I skitseprojektet er der udarbejdet en vurdering af om det eksisterende bygværk 0013-0-062 for
overføring af Herredsvejen var forberedt for motorvejsudvidelsen eller om det skulle ombygges,
alternativt udskiftes af et nyt bygværk.
Der har været set på, om vejens linjeføring kunne føres igennem eksisterende brofag ved overføringen, eventuelt ved at udelade anlæg af nødspor på motorvejen.
Samtidig blev undersøgt om en forlængelse af bygværket ville være muligt, således at den nuværende østlige brounderstøtning ville komme til at stå i midterrabatten.
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Vurderingen af mulighed for bevarelse af bygværket blev opsummeret i en fordel og en række
ulemper, som beskrevet nedenfor.
Fordel:
Besparelse i ft. nedrivning af eksisterende bro 62 og etablering af ny bro
Ulemper:
Dårligere linjeføring, S – kurver før og efter passage af bygværket. Dårlig komfort og trafiksikkerhed.
Bredden af nødspor vil skulle reduceres under bygværket eller undværes i den ene vejside.
Dårlig trafiksikkerhed.
Mere arealinddragelse, enten i vest eller øst. Vil give merudgift for projektet.
Dårlig mulighed for at etablere/ombygge støjvold.
Snævre forhold, især under anlæg. Vil give merudgift for projektet.
Etablering af støttevæg nødvendig pga. nærhed til eksisterende bropille. Vil give merudgift
for projektet.
Vejen skal sænkes for at bevare en frihøjde på min. 4,5 m (kommer tættere på fundamentet i
vestsiden). Vil give merudgift for projektet. Pt. er ikke vurderet, hvilke konsekvenser en
sænkning vil have for afvandingsforhold, anlægslogistik m.v.
En forlængelse af bygværket vil også være en omkostning.
Står efterfølgende med en gammel bro med ”noget nyt” påhæftet.
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På selve Herredsvejen vil en bevarelse af bygværket betyde, at der ikke kan etableres de fornødne spor til signalregulering af venstresvingende, da den nuværende brobredde ikke levner
plads hertil. Dette vil betyde en fremtidig dårligere trafikafvikling end i dag.
Endelig kan yderligere forhold dukke op ved projektering af en ændret linjeføring og sænkning af
vejen som give yderligere ulemper og/eller merudgift for projektet.
Det blev derfor umiddelbart vurderet, at den økonomiske gevinst ved at genanvende det eksisterende bygværk ikke modsvarer ulemperne herved.
Derefter blev det besluttet, at skitseprojektet skulle baseres på en nedrivning af det eksisterende
bygværk og udførelse af nyt bygværk svarende til den gældende linjeføring.
I ovenstående er behandlet en flytning af motorvejen mod øst, idet en indledende vurdering af
en flytning af motorvejen mod vest ikke er vurderet at være attraktiv. En vestlig sideflytning af
motorvejen vil også kræve en flytning af de vestvendte ramper. Endvidere tyder det på, at der
skal ske større arealindgreb (inkl. bygningserhvervelse) samt passage af flere grønne områder og
vandhuller med de heraf miljømæssige konsekvenser samt forventelige meromkostninger for
jordarbejder. En vestlig sideflytning er således ikke for nærværende behandlet nærmere.
4.3

Nedsivning, afvandingsprincip
Ved udarbejdelse af skitseprojektet skulle vælges afvandingsprincip for afledning af vejvand på
strækningen; enten med bevarelse af løsning med nedsivning eller en løsning med kantopsamling.
Løsningerne ville give forskellig udformning af tværprofil, idet en nedsivningsløsning ville indebære anlæg af grøfter, hvor vejen er i påfyldning, mens en løsning med kantopsamling tilsvarende steder ville være uden grøfter. Endvidere ville størrelsen af regnvandsbassinerne afhænge
af det valgte afvandingsprincip og samlet set ville projektets arealaftryk dermed også blive forskelligt.
Hele strækningen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og der er
tillige adskillige drikkevandsboringer nær den planlagte motorvejsudvidelse.
For at kunne afklare med miljømyndighederne om en nedsivningsløsning dermed ville kunne godkendes, blev der udarbejdet et projekt visende grøfter og tilhørende regnvandsbassiner.
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Tværprofil, ny motorvejsside med grusfyldt grøft og a=3 skråning i påfyldning

Den indledende dialog mellem Vejdirektoratet og miljømyndighederne mundede ud i, at nedsivningsløsningen blev fravalgt af hensyn til drikkevandsinteresserne. Dermed blev det endelige
skitseprojekt baseret på en løsning med kantopsamling.
Løsningen med kantopsamling udformes som en traditionel opsamling ved vejkant i den lave
side, og opsamling i trug i midterrabatten. Herfra ledes vejvandet i tætte ledninger til regnvandsbassinerne.
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5.

HOVEDFORSLAG FOR UDVIDELSE

5.1

Udvidelse til motorvej
Den nuværende 2+1 motortrafikvej har en bredde på 11,5 m asfaltkant til asfaltkant. For at udbygge den til en 12,0 m bred vejside med et 0,5 m bredt afvandingselement over nuværende
dræn og bevarelse af eksisterende trug skal den nuværende asfaltbelægning udvides med 1,5 m
inkl. afvandingselement samt afkortes med 0,5 m mod midterrabatten. Dette resulter i en samlet
bredde af asfalt i vejsiden på 12,5 m. Dette gælder for strækningen Allerød – Hillerød C.
Den østlige motorvejsside anlægges med 12,0 m plus 0,5 m belagt til kantopsamling.
Udvidelse sker mod vest således, at der fortsat vil tilstrækkelig bredde til rådighed i forhold til
bropillerne i midterrabatten, at en eventuel senere udvidelse til 6 sporet motorvej fortsat vil være
mulig uden at skulle ombygge bygværkerne for de overførte veje. Dermed fastholdes den nuværende østlige kanebanekant. Eksisterende kørebane bliver således til ny vestlig side af motorvejen.

I midterrabatten placeres autoværn i hver vejside.
Dette gælder for strækningen mellem Allerød og Herredsvejen, idet den eksisterende vej nord for
Herredsvejen er 2-sporet med en bredde på 8,0 m, asfaltkant til asfaltkant. På denne delstrækning frem til Isterødvejen udvides vejen således med 4,50 m. Udvidelsen sker ikke her énsidigt,
idet linjeføringen er bundet af de sydvendte ramper ved Herredsvejen, placering af indsnævring
af midterrabatten fra bred til smal samt af den eksisterende passage af bygværket for Isterødvejen og herunder de ramper, der passerer under bygværket. Samtidigt sker breddeudvidelsen ud
fra et ønske om at bevare mest muligt af den nuværende kørebane.
Af de projekterede normaltværprofiler i tegningsbilaget fremgår bredder af midterrabat og placering af bropille, placering af ny kørebane kontra eksisterende samt placering af breddeudvidelsen
nærmere.
5.2

Tilslutningsanlæg (TSA) og parallelspor
Alle tilslutningsanlæg på strækningen bevares og ombygges i fornødent omfang til motorvejsudvidelsen. Nedenfor beskrives ombygningen af de enkelte tilslutningsanlæg nærmere.
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5.2.1

St. 127.180 - TSA Allerød N, Kollerødvej

Anlægget er et fuldt ruderanlæg. Bygværket er forberedt for motorvejsudvidelsen. Kollerødvej er
en kommunal vej og ombygges ikke. De vestvendte ramper bevares uændret på nær kilestrækningerne, der tilpasses motorvejsudvidelsen. De østvendte ramper tilpasses motorvejsudvidelsen
og rykkes derfor mod øst, mens rampekrydsene bevares uændrede.
5.2.2

St. 132.870 - TSA Hillerød Ø, Roskildevej-Overdrevsvejen (rute 6)

Anlægget er et fuldt ruderanlæg, der bevares og udvides. Den skærende vej indgår i rute 6 og er
en statsvej.
Bygværket sideudvides mod nord med 8,3 m for at skabe plads til svingbaner på den overførte
Roskildevej med yderligere kapacitet i forhold til i dag, hvor der kun er ret korte svingbaner på
selve broen. Såvel rampekrydsene som Roskildevej (mod vest) og Overdrevsvejen (mod øst) ombygges omkring tilslutningsanlægget. Der etableres et ligeud spor i hver retning samt venstresvingsspor som ”krydsende” svingspor på bygværket i hver retning med tilhørende helle anlæg.
Begge rampekryds signalreguleres.
Højresvingssporene til motorvejen etableres i begge rampekryds som shunte, der leder trafikken
udenom signalreguleringen, og der sker en sammenfletning til ét spor ned af tilkørselsramperne.
Dette princip anvendes også i dag.

Der er i dag cykelsti hhv. cykelbane i hver vejside. Fremadrettet samles cykeltrafikken på en ny
dobbeltrettet cykelsti syd for vejen og den føres over motorvejen på ny stibro tæt beliggende på
vejbroen. Den dobbeltrettede cykelsti forløber fra østlige rampekryds til krydset Roskildevej-Lyngevej i øst, hvor den tilpasses eksisterende stiunderføring af Overdrevsvejen.
Mod vest føres den dobbeltrettede cykelsti frem mod Freerslev. Denne placering er ikke for nærværende fastlagt, men vil skulle afklares i forbindelse med udførelse af et detail projekt.
5.2.3

St. 134.400 - TSA Hillerød S, Peder Oxes Allé

Tilslutningsanlægget er et halvt sydvendt anlæg, der primært forbinder erhvervsområdet ved
Trollesminde i Hillerød med motorvejen.
Anlægget bevares og frakørselsrampen tilpasses motorvejsudvidelsen.
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Der opføres en ny ”tvillingebro” øst for nuværende bygværk for underføring af tilkørselsrampe,
som medfører en ca. 7 m bred åbning mellem broerne. Den nye bros broplade og motorvejens
længdeprofil udformes, så frihøjde ift. eksisterende rampe er mindst 4,50 m.
For at sikre nødvendig frihøjde i anlægsperioden skal motorvejen hæves 0,5 m over en kortere
strækning ved passagen af det nye bygværk. Tilkørselsrampen tilpasses motorvejsudvidelsen på
kilestrækningen.
På Peder Oxes Allé, som er en kommunal vej, er der i andet regi planer for ombygning af den eksisterende rundkørsel. Denne ombygning er uafhængig af selve motorvejsudvidelsen.
5.2.4

Parallelspor mellem TSA Hillerød Ø og TSA Hillerød S

Da der er en del trafik, der skal til og fra erhvervsområdet Trollesminde via rute 6, Roskildevej –
Overdrevsvejen anlægges parallelspor mellem de nordvendte ramper i TSA Hillerød Ø og det sydvendte anlæg i Hillerød S. Dermed vil denne trafik ikke påvirke trafikken på selve motorvejen
idet der ikke sker sammenblanding af trafikstrømmene.
Der anlægges et parallelspor i hver vejside med en bredde på 3,75 m, som ”løber af” i rampeanlæggene til de to nævnte tilslutningsanlæg.
5.2.5

St. 136.350 - TSA Hillerød C, Herredsvejen (rute 16)

Anlægget er et fuldt ruderanlæg, der bevares og udvides. Den skærende vej indgår i rute 16 og
er en statsvej. Herredsvejen er uden cykeltrafik.
Bygværket nedrives og erstattes af et nyt og bredere, som placeres med udgangspunkt i den nuværende nordlige afgræsning af hensyn til den eksisterende støjvold mod øst.

Såvel rampekrydsene som Herredsvejen ombygges omkring tilslutningsanlægget. Der etableres
et ligeud spor i hver retning samt venstresvingsspor som ”krydsende” svingspor på bygværket i
hver retning med tilhørende helleanlæg. Begge rampekryds signalreguleres.
Højresvingssporene til motorvejen etableres i begge rampekryds som shunte, der leder trafikken
udenom signalreguleringen, og der sker en sammenfletning til ét spor ned af tilkørselsramperne.
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5.2.6

St. 138.550 - TSA Hillerød V, Isterødvejen (rute 19)

Anlægget er et halvt vestvendt B-anlæg, der bevares og udvides. Bygværket bevares uændret.
Den skærende vej indgår i rute 19 og er en statsvej. Isterødvejen er en motortrafikvej og er
uden cykeltrafik og der er generelt skiltet 90 km/t.
Der er i dag ikke forbindelse mellem motorvejen og den vestlige del af Isterødvejen, men kun
til/fra øst. I projektet indgår derfor ny tilkørselsrampe fra vest mod syd og en forbindelse fra eksisterende frakørselsrampe fra syd mod vest i et nyt signalreguleret kryds på Isterødvejen øst for
motorvejen.

Denne løsning giver færrest ombygninger af det eksisterende tilslutningsanlæg men tilgodeser
samtidig, at trafikken kan komme til og fra Hillerødmotorvejen og den vestlige del af Isterødvejen.
De trafikale beregninger har derimod ikke vist behov for anlæg af nye ramper til/fra vest mod
nord.
Hvis anlægget skal udbygges til at betjene trafik i alle retninger, bør anlægget ombygges til et
ruderanlæg, som er mere enkelt for trafikanten og mere trafiksikkert. Det vil dog inddrage større
arealer, hvoraf nogle af arealerne har en høj naturværdi.
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5.3

Lokalt vej- og stinet
Alle eksisterende bygværker for det lokale vej- og stinet bevares og ombygges i nødvendigt omfang.
Generelt er de nuværende overføringer forberedt for udvidelse til motorvej og skal derfor ikke
ombygges, hvilket dermed også gør sig gældende for den lokale vej.
Underføringer forlænges i nødvendigt omfang og det sikres, at den eksisterende frihøjde også er
tilstede ved bygværksforlængelsen, hvilket gør, at den underførte vej/sti om nødvendigt skal
sænkes. Der tages generelt udgangspunkt i de eksisterende frihøjder de pågældende steder.
Oversigt, lokalt vej- og stinet
ca. st.
Betegnelse
Allerød Kommune

Stednavn

126.340
127.180
127.610
127.880

Røglevej
Kollerødvej, TSA Allerød N
Gl. Kollerødvej
Vejs Ende

UF
OF
UF
UF

af K-vej 230
af K-vej 106
af K-vej 106
af privat fællesvej, Vejs Ende

129.760 UF af vandløb, Kollerød Å
Hillerød Kommune
130.420 OF af K-vej 328
131.240 UF af P-Bane

Kollerød Å

131.600
132.540
132.870

UF af L-vej 518 Nr. Herlev - Favrholmvejen
UF af vandløb, Havelse Å
OF af L-vej 141, Overdrevsvej

Lyngevej
Havelse Å
Roskildevej / Overdrevsvejen,
TSA Hillerød Ø

134.400
134.930
135.440
136.350

UF af rampe fra K-vej 6394
UF af gang- og cykelsti
OF af K-vej 284
OF af H-vej 106, Herredsvejen

Peder Oxes Allé, TSA Hillerød S
Banestien
Harløsevej
Herredsvejen, TSA Hillerød C

137.150
137.840
138.550

UF af sti
UF af sti, Enebakken
OF af vej 527, Isterødvej

Frederiksværksgade
Enebakken
Isterødvej, TSA Hillerød V

Brødeskovvej
P-Bane, Hillerød – Hundested - HFHJ

Kommunegrænsen mellem de to kommuner på projektstrækningen udgøres af Kollerød Å. Den
rørlagte Kollerød Å åbnes med en ny faunapassage samme sted. Den nuværende rørunderføring
fjernes og der etableres samme sted en ny 35 m lang faunapassage med dimensionerne 1 m høj
og 1,5 m bred. Faunapassagen etableres ved, at der etableres en bro henover det eksisterende
rør og fjerne top af røret. De nye vægge etableres, så der etableres en banket på begge sider af
det åbne rør.
Ombygning af lokale veje, der indgår som krydsende vej i et tilslutningsanlæg er beskrevet i afsnit om tilslutningsanlæg. Øvrige lokale veje/stier, der ombygges, er beskrevet nedenfor.
For underføring af veje sikres, at den krævede/skiltede frihøjde er tilstede under de nye bygværker, hvilket kan kræve ombygning af den underførte vej. Hvor dette forventes, er beskrevet nedenfor.
5.3.1

St. 131.600 – UF Lyngevej, ldv. 518 Nr. Herlev – Favrholmvejen

Bygværket sideudvides mod øst med ca. 20 m og udvidelsen etableres med lysspalte. Den kommunale vej bevares uændret; dog forventes det at skulle tilpasse længdeprofilet for at sikre tilstrækkelig frihøjde ved udvidelsen. Det bør i en senere detailfase eftervises, om den nødvendige
frihøjde er tilstede i udvidelsen.
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Fra særtryk, Brochure etape II, Dansk Vejtidskrift nr. 7, 1981. Underføring af Lyngevej / VD

Siden bygværket blev etableret, er der langs Lyngevej etableret en dobbeltrettet cykelsti i vejens
nordlige side. I en senere detailfase bør udføres en detail opmåling af denne sti, sådan at den
også kan tilpasses bygværksforlængelsen.
5.3.2

St. 134.930 – UF Banestien

Bygværket sideudvides mod øst med ca. 17,5 m og udvidelsen etableres med lysspalte. Banestien bevares uændret; dog tilpasses stiens længdeprofil om nødvendigt for at sikre samme
mindste frihøjde ved udvidelsen. Det bør i en senere detailfase eftervises, om den nødvendige
frihøjde er tilstede i udvidelsen.
5.3.3

St. 137.150 – UF Frederiksværksgade

Frederiksværksgade er en kommunal 5 m bred vej uden midterafstribning, der er ført under Hillerødmotorvejen i en 4 m bred elementtunnel, hvor en dækplade er sammenstøbt med siderne.
Der er ingen cykelbane eller cykelsti på Frederiksværksgade vest for motorvejen, men i forbindelse med Hillerød Kommunens projekt ”Den grønne kile” øst for motorvejen, er der på Frederiksværksgade frem til den nye vej ”Stamvejen” mod det kommende boligområde i nord en dobbeltrettet cykelsti i nordsiden af vejen. Det sidste stykke ned mod underføringen er uden cykelbane og cykelsti
Tunnelens dimensioner er:
Frihøjde, maks. 2,99 m
Maks. bredde med frihøjde større end 2,75 m er 4 m
Længden er 18,0 m mellem kantbjælkerne
Grundvandsspejlet er i kote 16,5
Bygværket er oprindeligt klassificeret som en underføring af en sti, men der er i dag både kørende og cyklende trafik på vejen.
På grund af tunnelbredden er passagen i dag signalreguleret. I forbindelse med motorvejsudvidelsen fastholdes klassificeringen som sti, hvormed kørsel med motorkøretøjer ikke vil være tilladt.
Bygværket forlænges med ca. 1 m mod vest og ca. 8 m mod øst. Der etableres ikke lysspalte i
midterrabatten.
Der er installeret faste pumper til at bortlede afstrømningen fra vejen. Grundvandet står generelt
højt i området og bunden af forlængelsen vil formentlig være under grundvandsspejlet. Dette bør
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undersøges nærmere i en senere detailfase. Det er forudsat, at pumpestation for tørholdelse af
underføring er ejet af Hillerød Kommune og placeret udenfor matrikel for motorvejen.
Vejen bevares uændret i sin bredde, men sænkes mod øst for at opnå tilstrækkelig frihøjde,
mens dette ikke vurderes nødvendigt mod vest. Det bør i en senere detailfase eftervises, om den
nødvendige frihøjde er tilstede i udvidelsen.

Ved sidetilslutningerne til Frederiksværksgade af såvel ”Stamvejen” mod nord som Månepletvej
mod syd må påregnes udført højdetilpasning af tilslutninger. En optimering af længdeprofilet vil
reducere nogen af de ovennævnte problemer. Dette bør belyses nærmere i en senere detailfase.
Det må påregnes, at vejes lukkes i anlægsperioden.
5.3.4

St. 137.840 – UF Enebakken og ny OF

Enebakken er oprindeligt tænkt ført under Hillerødmotorvejen som en sti i en 4 m bred elementtunnel. De planlagte stiforbindelser, der i sin tid argumenterede for en tunnel under motorvejen,
er aldrig realiseret. I dag er de således kun trådte stier.
Tunnelen består af 2 sider (skrå) stående på en gennemgående bundplade med undersiden i kote
12.08. Bundpladen er udkraget for at forhindre, at vandtrykket trykker tunnelen op. En dækplade
er sammenstøbt med siderne. Tunnelens dimensioner er:
Frihøjde, maks. 3,24 m
Maks. bredde med frihøjde større end 2,7 m er 4 m
Længden er 18,0 m mellem kantbjælkerne
Grundvandsspejlet er i kote 13,3
På grund af det høje grundvandsspejl er bunden i tunnel udført som en fast tæt bund (betonplade), og der er en fast pumpe installeret for at bortlede afstrømningen fra vejen.
Bygværket ville skulle forlænges pga. motorvejsudvidelsen, men grundet udformningen af bygværket med en bundplade og det højtliggende grundvand vil det være forbundet med store vanskeligheder at skabe den nødvendige frihøjde i enderne.

0-19

Underføringen lukkes derfor og inden bygværket fyldes op med jord lægges et Ø1600 cm betonrør som ny tør faunapassage. Terrænet tilpasses omkring rørudmunderingerne med henblik på
passage af fauna. Tunnelens dækplade knuses og der tilfyldes omkring røret.
Der etableres i stedet en ny overføring ca. 80 m syd for den nuværende krydsning og Enebakken
udlægges som en 3 m dobbeltrettet cykelsti med yderrabat i hver side på 1 m.
Flytningen mod syd skyldes, at overføringen ikke kan placeres i nuværende tunneltracé; dels på
grund af udstrækningen af den nye stidæmning på begge sider af motorvejen og dels da dette vil
give lidt mere plads til ejendommen Enebakken 4’s bygninger. Endvidere vil eksisterende tunnel
kunne anvendes som tør faunapassage.
Hillerød Kommune har planer for en fremtidig anlæggelse såvel af et stisystem mod vest og mod
øst gennem det nye boligområde ”Ullerød Nord”, der er under opførelse. Stien vil blive skolesti.
Stiføringen mod vest er pt. ikke planlagt nærmere af Hillerød Kommune, mens den øst er planlagt i forbindelse med ”Ullerød Nord”.
Boligområdet vil skulle afskærmes fra motorvejstrafikken ved anlæggelse af en ny støjvold i
kommunalt regi. Stiens tracéring skal tilpasses denne støjvold og en mulighed kunne være at
føre stien gennem volden i en stålrørstunnel. Den nærmere udformning af passagen vil afhænge
af voldens endelige højde, som for nærværende ikke er fastlagt. I en senere detailfase vil den endelige placering og udformning af den nye overføring derfor skulle fastlægges i dialog med Hillerød Kommune.

For den nye overføring er forudsat en højde på 5,385 m over motorvejen fordelt på minimum
4,63 m frihøjde over motorvejen plus en konstruktionshøjde inkl. belægning på ca. 1,20 m.
Længdefaldet på det nye bygværk er sat til minimum 10‰
Stitværsnittet på broen er 4 m mellem kantbjælkerne, og udenfor består tværsnittet af 1 sti á 3
m og 2 yderrabatter á 1m, i alt 5 m. Der opsættes autoværn eller rækværk i stiens yderrabatter.
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Stidæmningen udføres med anlæg 2 og grøft i terræn for at bortlede afstrømningen fra skråningerne. Langs med motorvejen kunne skråningerne være en fortsættelse af motorvejsskråningen.
Det må påregnes, at stiforbindelsen lukkes i anlægsperioden.
5.3.5

Lukning af lokale veje og stier i anlægsperioden

Af afsnit 7 fremgår overvejelserne vedrørende gennemførelsen af projektet og herunder den trafikale afvikling i anlægsperioden. Konsekvenserne for de lokale veje og stier vil kort opsummeret
være følgende:
Alle stiforbindelser lukkes i deres respektive etableringsperiode.
Ingen motorvejsramper lukkes på hverdag mellem kl. 06 -20.
Herredsvejen vil være lukket henover motorvejen i etableringsperioden for det nye bygværk.
5.4

Samkørselspladser og bustrafik
Der er i projektet tænkt anlagt tre samkørselspladser, der begge placeres i forbindelse med et
tilslutningsanlæg og vest for motorvejen af hensyn til bebyggelse og trafik intensitet på den skærende vej øst for motorvejen.
De tre samkørselspladser er placeret ved følgende tilslutningsanlæg:
Vest for TSA Allerød N, Kollerødvej med 20 parkeringspladser for personbiler.
Vest for TSA Hillerød Ø, Roskildevej med 20 parkeringspladser for personbiler.
Vest for TSA Hillerød C, Herredsvejen med 30 parkeringspladser for personbiler.
Placeringerne er valgt lidt væk fra motorvejens rampekryds for at undgå konflikt med helleanlæg
og svingspor på den skærende vej til/fra motorvejen. Endvidere skal ligeud kørende trafikanter
fra rampekrydset kunne nå at observere svingene trafikanter til samkørselspladsen.
Der udarbejdes ikke et geometrisk projekt for samkørselspladser, men placering og angivelse af
et areal svarende til det antal parkeringspladser, der ønskes anlagt fremgår af tegningsbilaget.
Den nærmere udformning og den endelige placering vil blive fastlagt i en senere detailfase.
Det forudsættes, at der ikke skal etableres stoppesteder på selve motorvejsstrækningen og ej
heller ved rampeanlæggene.

5.5

Fremmedledninger
Der skal i detailfasen tages særligt hensyn til krydsende gravitationsledninger, som fx regn- og
spildevandsledninger, der i sagens natur kan være svære at omlægge uden at skulle pumpe.
Derudover skal der også tages særligt hensyn til ledninger, som er meget omkostningstunge at
omlægge, eksempelvis transmissionsledninger som gasledninger, fjernvarmeledninger mv. Krydsende fremmedledninger som vandforsyning, el og lign. forventes som udgangspunkt ikke at
være problematiske, da de relativt nemt kan omlægges i fornødent omfang. Da alle ledninger
krydser eksisterende vej, regnes der ikke med at udføre større omlægninger af fremmedledningerne.
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Der er bl.a. konstateret krydsende ledninger følgende steder på strækningerne.
Station

Type

Dimension

Bemærkning

125.425

Gasledning

Ø200pm

Ej vist.

125,450

El-ledning

10 kV

126.800

Regnvandsledning

-

127,490

El-ledning

10 kV

127.600

Vandforsyning

-

i Gl. Kollerupvej. Ej vist

127.600

Gasledning

Ø114 stålledn.

i Gl. Kollerupvej. Ej vist

127.625

Fiberledning

-

Ej vist

127.625

Regnvandsledning

-

Ej vist

128.660

El-Ledning

30-132Kw

128.750

Fjernvarmeledning

-

129.500

Luftledning

132 kV

Ej vist

130.385

Gasledning

Ø160pm

Ej vist

130.425

Vandforsyning

Ø160pvc

130.425

Vandforsyning

Ø300bt

130.455

Gasledning

Ø200pm

130.4550

Gasledning

Ø324 stålledn.

131.500

Vandforsyning

Ø150cem

131.500

Gasledning

Ø219 stålledn.

I Lyngevej. Ej vist

131.500

El-Ledning

30-132kw

I Lyngevej. Ej vist

132.800

Vandforsyning

315pe

133.565

El-Ledning

30-132kw

133.565-133.850

El-Ledning

30-132kw

Placeret syd for vej

134.400-134.690

Regnvandsledning

-

Placeret langs MVS

134.550

Regnvandsledning

Ø400pl

135.000-135.720

Gasledning

Ø324 stålledn.

135.400

Fjernvarmeledning

Ø168/500 Twin

135.660

Vandforsyning

-

135.720

Gasledning

Ø324 ståledn.

135.720-136.300

Gasledning

Ø324 stålledn.

136.950

Regnvandsledning

Ø600bt

136.950-136.250

Regnvandsledning

Ø600bt

136.250

Regnvandsledning

-

136.250

Regnvandsledning

Ø600bt

Under rampe

136.250-136.450

Regnvandsledning

Ø600bt

I fremtidig MHS kørebane

136.450-136.550

Regnvandsledning

Ø600bt

Under rampe til RVB 5

136.800-136.950

Regnvandsledning

Ø600bt

Placeret langs MHS

136.950-137.150

Regnvandsledning

Ø600bt

I fremtidig MHS kørebane

Ej vist

Ej vist

Ej vist

Placeret langs MVS

Ej vist

Placeret langs MHS

Placeret langs MHS
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Station

Type

Dimension

Bemærkning

137.150-137.200

Regnvandsledning

Ø600bt

Under Frederiksværksgade

137.200-137.400

Regnvandsledning

Ø600bt

Placeret langs MHS

138.490

Regnvandsledning

-

Under ny rampe

137.160

Gasledning

125pm

Betalingsspørgsmålet vedr. ledningsomlægninger vil blive fastlagt i forbindelse med udarbejdelse
af en ledningsprotokol ved den efterfølgende projektering.
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6.

ALTERNATIV OG TILVALG TIL HOVEDFORSLAGET

6.1

0 + alternativ
Som et alternativ til udvidelse til 4-sporet motorvej med nødspor er set på en udvidelse af eksisterende vej til en 4-sporet motortrafikvej. Denne udformning kaldes 0+ alternativ.
Alternativet omfatter strækningen mellem Allerød og de sydvendte ramper til Herredsvejen, hvor
der i dag er motortrafikvej 2 + 1 med en bredde på 11,50 m, asfaltkant til asfaltkant.
En 2+2 sporet motortrafikvej vil kunne etableres med en kørebanebredde på 2 x 7,00 m fordelt
på et såkaldt tungt spor på 3,75 m og et smalt spor på 3,25 m i hver vejside og 2 x 0,5 m kantbaner samt en 1,0 m skillerabat, hvori der opsættes et smalt dobbeltsidet autoværn. Dermed vil
den samlede asfaltbelagte vejbredde udgøre 16,00 m og kronebredden vil udgøre 19,00 m.
Breddeudvidelsen af vejbanen vil ske med 1,0 m mod vest og 3,50 m mod øst. Dermed påvirkes
eksisterende bropiller for overførte bygværker ikke. Ved bropillerne i østsiden opsættes autoværn
ved passagen pga. nærheden til kørebanekant.
Kørebanens tværfald er i dag 25 promille énsidigt hældende, hvilket passer til de anvendte kurveradier. Dette tværfald bevares og videreføres på breddeudvidelsen. Der etableres således ikke
tagformet profil, som der ellers typisk gøres, men det énsidige tværfald fastholdes for at kunne
genbruge den eksisterende kørebanebelægning. Dermed skal der også kun etableres kantopsamling af vejvandet i den lave vejside.
Vejstrækningen vil kunne skiltes med 90 km/t såfremt der opnås dispensation fra gældende Vejregler for bredden af det smalle spor. Såfremt der ikke opnås dispensation skiltes med 80 km/t.
Det kan i så fald vælges, om afmærkningen af køresporene skal ændres til 2 x 3,50 m.
Normaltværprofil for alternativet fremgår af tegningsbilaget.
De eksisterende rampeanlæg tilpasses i kilestrækningerne ved hhv. til- og frafart til motortrafikvejen. Den største justering vil skulle ske i østsiden af vejen grundet den større breddeudvidelse
til denne side.
De overførte bygværker vil være forberedt for denne udformning og det forventes, at underføringerne ligeledes vil kunne optage breddeudvidelsen af vejen uden at skulle ombygges.
I alternativet indgår ikke udvidelse af bygværket for overføring af Roskildevej / Overdrevsvejen
(rute 6) såvel som løsningen ikke vil give særlig kapacitetsforøgelse på den ombyggede motortrafikvej.
Derimod kræver afvandingssystemet en ombygning og udvidelse idet det belagte vejareal øges,
hvorved mængden af vejvand, der skal håndteres, ligeledes øges. Dette er beskrevet i ”Teknisk
rapport, Afvandingsprojekt. Rambøll” jf. afsnit 9.

6.2

Tilvalg: Roskildevej / Overdrevsvejen som 4-sporet
Som en tilvalgsløsning er vist en udvidelse fra 2 til 4 spor på Roskildevej / Overdrevsvejen fra
motorvejens østvendte rampekryds til det kommende firbenede kryds på Overdrevsvejen i forbindelse med byggeriet af NHN, Nyt Hospital Nordsjælland.
I tilvalgsløsningen indgår ombygning af krydset Roskildevej / Lyngevej. Udvidelsen sker énsidigt
og under hensyntagen til de to nye kryds, som Hillerød Kommune har under opførelse på Overdrevsvejen jf. førnævnte byggeri.
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Der foreligger ikke en trafikal analyse af den viste ombygningsløsning for krydset Roskildevej /
Lyngevej, hvorfor design og omfang af ombygningen er usikkert. I en senere detail fase anbefales dette udført, sådan at design af krydset kan fastlægges og eventuelle arealindgreb på naboparcellerne kan belyses.
Området omkring Roskildevej / Overdrevsvejen er i udvikling; dels med anlæg af NHN og dels af
et kommende erhvervs- og boligområde kaldet Favrholm. Endvidere har Hillerød Kommune området Solrødgård under anlæggelse, hvor der bla. er anlagt genbrugsstation og nyt spildevandsanlæg.
En udvidelse af vejstrækningen vil give bedre kapacitet på strækningen til/fra NHN og Hillerødmotorvejen samt for trafik til det sydlige erhvervsområde i Hillerød og til førnævnte byudviklingsområder.
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7.

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTET

7.1

Indledning
Nærværende afsnit omhandler anlægstidsplanen for gennemførelsen af udvidelsen af forlængelsen af Hillerødmotorvejen og den bagved liggende anlægslogistik, samt trafikafviklingen.
Der behandles følgende forslag:
Hovedforslaget med udbygning til 4-sporet motorvej med nødspor
0+Alternativet med udbygning til 4-sporet motortrafikvej op til Herredsvejen
Nedenfor beskrives tidsplanen, principperne for anlægslogistikken og trafikafviklingen for de to
forslag.

7.2

Princip for anlægslogistik og trafikafvikling
De overordnede mål for projektets anlægslogistik og anlægstidsplan er følgende:
1) Sum af gener for trafikanter, naboer og tilstødende byer skal være så lille som muligt.
2) Anlægsarbejder skal udbydes og udføres efter gældende lovbestemmelser herfor.
3) Anlægsarbejderne skal i videst muligt omfang udføres efter normale arbejdstidsregler.
4) Anlægsarbejderne skal udføres i entreprisestørrelser, der kan udbydes med reel konkurrence i det aktuelle marked.
Anlægslogistik og anlægstidsplan for både Hovedforslag og 0+Alternativet er udarbejdet med
hensyntagen til nedenstående:
a) En logistik der giver en realistisk kort og stram tidsplan for vejarbejdets udstrækning ud
fra valgte forudsætninger.
b) Ny vejside skal udføres og ibrugtages i muligt omfang inden der udføres arbejder, der
medfører gener for trafikken ad eksisterende kørebane.
c) Adgang til og fra arbejdsområder må ikke ske fra spor for den langsgående trafik syd for
Herredsveenj. Der må alene anvendes frakørsels- og tilkørselsramper og skærende trafikvej.
d) Ved udførelse af ændringsarbejder i vejside med nuværende motorvej, syd for Roskildevej, afvikles den langsgående trafik i den nye vejside, der indrettes med 2 spor i hver
retning for en skiltet hastighed på 80 km/h.
e) Ramper må kun lukkes kortvarigt ved udførelse af slidlag eller afstribning.
f) Underføringer for trafik med mindre bredde end 5 m eller mindre højde end 3 m lukkes
for trafik ved arbejder med konstruktionen i underføringens frie rum.
g) Inden Herredsvejen (rute 16) lukkes for trafik på tværs af Hillerødmotorvejen, så skal
den ny broforbindelse på tværs for rute 6 (Roskildevej) være færdig og ibrugtaget.
h) Inden Herredsvejen lukkes for trafik på tværs af rute 16, skal der være etableret forbindelse mellem rute 16 og Isterødvejen vest for Hillerødmotorvejen.
i) Ved Herredsvejen udføres broændringer henover trafikområder i drift for at begrænse periode for afbrudt forbindelse på tværs af Hillerødmotorvejen.
j) Ny stiforbindelse ved Enebakken ibrugtages inden stiforbindelse ved Frederiksværksgade
lukkes for udførelse af forlængelsen.

7.3

Anlægstidsplanerne
Anlægstidsplanen for Hovedforslaget og 0+Alternativet er udarbejdet på grundlag af de ovenfor
nævnte anlægs - og trafikafviklingsprincipper.
Hovedforslagets anlægsarbejder forventes at kunne afvikles i løbet af ca. 4 år, således at arbejderne starter År 1 og forventes afsluttet i År 5. År 1 kunne være år 2021, idet det er det tidligste
et færdigt projekt kan foreligge, udbudt og klar til opstart i marken.
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Anlægsarbejderne består af JVA-arbejder (Jord-, Vand- og asfaltarbejder):
Jord omfatter al håndtering af råjord og muld, herunder afgravning, påfyldning, udskiftning af
blød bund med friktionsfyld, muldafrømning og udlægning, rydning og opbrydning, opsætning
af vejudstyr m.m.,
Vand omfatter etablering af et afvandingssystem bestående af rør og brønde,
Asfalt omfatter alle arbejder med opbygning af belægningen med både ubundne og bundne
bærelag, hhv. grus og asfalt, og bro-arbejder, der omfatter alle arbejder med betonkonstruktioner.
Hovedforslaget antages afviklet i 4 separate entrepriser:
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise

1:
2:
3:
4:

St.
St.
St.
St.

125,5
130,4
125,5
134,6

–
–
–
–

130,4,
134,6,
134,6,
138,6,

svarende
svarende
svarende
svarende

til
til
til
til

4,9
4,2
9,1
4,0

km,
km,
km,
km,

JVA- og bro-arbejder
JVA- og broarbejder
Slidlagsarbejder, inkl. renovering
JVA- og broarbejder

Entreprise 1 starter i marts År 2 og er færdig ved udgangen af maj År 3, svarende til ca. 1 år.
Entreprise 2 starter i september År 1 og er færdig til oktober År 3, svarende til næsten 2 år. Den
længere anlægstid skyldes hensynet til opretholdes af trafikken på de skærende veje, der ikke
må reduceres.
Entreprise 3 starter i maj År 3 og er færdig til oktober År 3.
Dvs. til oktober År 3, efter ca. 1½ år, vil strækningen TSA Allerød S – TSA Hillerød S være klar.
Den sidste entreprise, nr. 4, starter til marts År 3 og er færdig til september År 5, svarende til
2½ år. Igen er det hensynet til den skærende trafik og trafikken på vejen, der er medvirkende til
den relativt længere anlægsperiode.
0+Alternativets anlægsarbejder forventes at kunne afvikles i løbet af 6 – 7 måneder i År 1. Arbejdet starter i foråret År 1 og er færdigt til oktober År 1.
Der er i anlægstidsplanerne ikke angivet, hvornår regnvandsbassiner udføres, idet disse arbejder
ikke direkte er afhængige af selve motorvejsarbejderne. Det forventes at regnvandsbassinerne i
østsiden udføres i samme periode som de øvrige arbejder i østsiden og visa versa, således at
bortledning af afledt vand fra vejarealer kan ske i hele anlægsperioden. Ligeledes er terrænreguleringsarbejder, herunder støjvolde, ikke angivet, idet disse arbejder koordineres med råjordsarbejderne.
7.4

Trafikafvikling
Nedenfor beskrives de overordnede principper for afviklingen af trafikken i anlægsperioden.

7.4.1

Hovedforslaget

I Entreprise 1 og 2 afvikles trafikken i 2 hovedfaser:
Fase 1:

Trafikken afvikles på nuværende kørebane i 2+1. Der opsættes en afspærring langs
den østlige asfaltkant, således at arbejdsområdet omfatter nordgående kørebane og
midterrabatten.
Arbejderne omfatter alle JVA-arbejder og broarbejder på nordgående kørebane.

Fase 2:

Trafikken afvikles på den nye nordgående kørebane i 2+2.
Arbejder omfatter alle JVA-arbejder og broarbejder på sydgående kørebane.
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Der vil være mindre trafikomlægninger i forbindelse med arbejderne ved ramperne.
I Entreprise 3, Slidlagsarbejderne afvikles trafikken ligeledes i 2 hovedfaser:
Fase 1 (3): Trafikken forbliver i nordgående kørebane fra Entreprise 2.
Arbejdet omfatter belægningsrenovering og udlægning af slidlag, samt kørebaneafmærkning.
Fase 2 (4): Sydgående trafik omlægges til sydgående kørebane i 2 spor og trafikken på nordgående kørebane indsnævres til et spor, der først er placeret helt til højre og derefter i
det færdige spor tættest på midterrabatten.
Arbejdet omfatter slidlagsarbejder på den nordgående kørebane og kørebaneafmærkning.
Sluttelig omlægges trafikken permanent til en 4-sporet motorvej.
I starten af Entreprise 4 afvikles trafikken på nuværende kørebane i 1+1. Arbejderne omfatter
alle JVA arbejder i nordgående kørebane, og bygværker for underførte veje, ligeledes i nordgående kørebane.
Derefter følger et antal lokale faser, hvor trafikken successivt omlægges til færdigt vejareal
(1+1) i takt med at bygværkerne igangsættes og færdiggøres.
Slidlaget udlægges i to faser på samme vis som i den foregående slidlags entreprise.
Trafikken på de skærende veje opretholdes i videst muligt omfang, og lukning af Enebakken sker
ikke samtidig med Frederiksværksgade på grund af opretholdelse af stitrafikken.
7.4.2

O+ Alternativet

Udbygningen forventes afviklet i 3 hovedfaser.
Fase 1:

Trafikken afvikles på nuværende kørebane i 2 smallere kørespor i venstre side, således at udvidelsen i højre side kan udføres.
Arbejdet omfatter udvidelsen i højre side, yderrabat og skråning, afvanding og asfalt, inkl. renovering og slidlag, samt kørebaneafmærkning (kantstribe og vognbanelinje).

Fase 2:

Trafikken omlægges i 2 smallere kørespor til højre side, således at sideudvidelsen i
venstre side kan udføres.
Arbejdet omfatter udvidelsen i venstre side, yderrabat og skråning, afvanding, herunder kantopsamling, og asfalt, inkl. renovering og slidlag, samt kørebaneafmærkning (kantstribe og vognbanelinje).

Fase 3:

Trafikken omlægges i 2 smallere kørespor i hver sin side af kørebane, således at
midterarealet kan renoveres.
Arbejdet omfatter renovering af eksist. belægning i midten og slidlag, samt kørebaneafmærkning (2 stk. kantstriber) og endelig evt. kabelautoværn eller tilsvarende.

Sluttelig omlægges trafikken permanent til 2+2 motortrafikvej.
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8.

FORUDSÆTNINGER FOR INPUT TIL ANLÆGSOVERSLAG

8.1

Indledning
Dette afsnit beskriver forudsætningerne for udarbejdelse af input vedrørende vejtekniske forhold
til det samlede anlægsoverslag.
Input til anlægsoverslag er baseret på en skitseprojektering pr. maj 2018.
Skitseprojekteringen er gennemført svarende til Vejdirektoratets fase 2 niveau.
Principperne for beregning af anlægsoverslag og samfundsøkonomi fremgår nærmere af den digitale VVM afrapportering på Vejdirektoratets hjemmeside.
Anlægsoverslaget behandler strækningen som én samlet etape og er baseret på principperne i Ny
Anlægsbudgettering for VVM-undersøgelser.
Der er leveret input opdelt på følgende forslag:
Hovedforslaget, udvidelse til motorvej. Vejstrækningen inkl. ramper og skærende veje.
0+ alternativet, vejstrækningen inkl. ramper.
Tilvalg, Overdrevsvejen som 4-sporet inkl. ombygning af krydset ved Lyngevej.
Vejdirektoratet står for samling af alle input fra de forskellige parter til udarbejdelse af samlet
anlægsoverslag og leverer herunder relevant prisbog samt indeksering.

8.2

Principper anvendt ved mængdeopgørelserne
Der er under skitseprojekt for vejteknik udarbejdet mængdeopgørelser - også kaldet projektets
fysik - omhandlende jordarbejder (råjord i afgravning/påfyldning og muld), grus arbejder (bundsikring og stabilt grus), asfalt og vejudstyr (autoværn).
Det er forudsat, at der under udførelsen udføres forklassificering af jorden for at sikre bedst mulig jordlogistik. Der igennem opnås en bedre specifikation af mængder af de forskellige typer
jord, herunder eventuelle forureningsgrader. Dermed kan der tages stilling til på hvilken måde,
den enkelte jordfraktions skal håndteres på for at give en økonomisk forsvarlig håndtering.
Det er forudsat, at jordens egnethed som indbygningsmateriale og underbund generelt vil være
til stede pånær ved forekomster af blød bund. Vejdirektoratets har vurderet, at der skal regnes
med, at 30-40 % af den afgravede jord ikke er egnet til indbygning i påfyldning for vejkasse og
derfor skal indbygges i terrænreguleringer/volde.
Omfang af arbejder i forbindelse med udskiftning af blødbund indgår ikke i input for jordarbejder,
men er håndteret særskilt af Vejdirektoratet.
Tilstand af eksisterende belægninger og udskiftningsbehov samt valg af ny belægningsopbygning
er foretaget af Vejdirektoratet.
Af vejudstyr er der leveret input til opsætning af autoværn baseret på et antal lbm. Der er ikke
taget stilling til typer samt ændringer og sammenkoblinger af forskellige autoværnstyper; eksempelvis hvor bropiller bliver stående i midterrabatten. Særlige tiltag som skilteportaler opgøres af
Vejdirektoratet. Bortset fra vejregelbestemt belysning i vejkryds opsættes der ikke vejbelysning;
ej heller på stianlæg. Dog opsættes stibelysning på den dobbeltrettede cykelsti langs Roskildevej.
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I hovedforslaget indgår etablering af nye signalregulerede kryds. Disse indgår som en skønnet
sum pr. lokalitet i anlægsoverslaget:
2 rampekryds, Roskildevej-Overdrevsvejen
2 rampekryds, Herredsvejen
1 rampekryds, Isterødvejen øst
Dertil indgår ombygning af krydset Roskildevej/Overdrevsvejen-Lyngevej i tilvalgsløsningen.
I hovedforslaget indgår etablering af tre samkørselspladser jf. afsnit 5.4. Der er leveret et antal
m2 baseret på en standard udformning ud fra Vejdirektoratets typekatalog for samkørselspladser
baseret på oplysninger fra Vejdirektoratet om den ønskede størrelse af de pågældende samkørselspladser mht. antal parkeringspladser for personbiler.
Der er behov for etablering af foranstaltninger for at kunne afvikle trafikken, mens anlægsarbejderne pågår; primært på motortrafikvejen men også til dels på de skærende veje.
Omkostning for disse færdselsregulerende foranstaltninger fastlægges af VD.
Udover forlængelse af trækrør, forventes der ikke omlægning af fremmede, større ledninger,
hvilket overordnet er vurderet ud fra tegningsbilaget.
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9.

RAPPORTER OG BILAG

Denne rapport udgør en del af den samlede afrapportering for VVM-undersøgelsen for udvidelse
af Hillerødmotorvejen. De øvrige rapporter fremgår af følgende oplistning. Den komplette liste for
den samlede afrapportering kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratet.
Udvidelse af Hillerødmotorvejen. VVM-undersøgelse. Digital VVM, 2018, VD.
Udvidelse af Hillerødmotorvejen. VVM-undersøgelse. Teknisk rapport, Tegningsbilag skitseprojekt, 2018, Rambøll.
Udvidelse af Hillerødmotorvejen. VVM-undersøgelse. Teknisk rapport, Afvandingsprojekt,
2018, Rambøll.
Udvidelse af Hillerødmotorvejen. VVM-undersøgelse. Teknisk rapport, Bygværker, 2018,
Rambøll.
Udvidelse af Hillerødmotorvejen. VVM-undersøgelse. Teknisk rapport, Miljøvurdering, 2018,
COWI.
Udvidelse af Hillerødmotorvejen. VVM-undersøgelse. Teknisk rapport, Trafikale forhold og beregninger, 2018, COWI.

