By og Miljø

Til beboere og virksomheder på Falkevej, Høgevej 2-14,
Bogfinkevej 5-17 og Møllevej 34-38

18. februar 2020
Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Tlf. 7232 2241
trafikvejogpark@hillerod.dk
www.hillerod.dk

Opstart af anlægsarbejder ifm. byggemodning af
Ullerød Nord
Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune vil fra februar 2020 og frem
til midten af 2022 udføre anlægsarbejder i forbindelse med
byudvikling af Ullerødbyen Nord.
Formålet med arbejderne er, at etablere veje, stier og
forsyningsledninger, der skal udgøre de fælles faciliteter i den nye
bydel.
Hvad skal der ske?
Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune vil for enden af Falkevej
etablere byggepladser for deres respektive entreprenører. Der vil
blive ryddet beplantning og etableret adgangsveje fra Falkevej og
ind til området, som i fremtiden kommer til at udgøre en grøn kile
med stier, grøfter, legepladser og opholdsområder i den nye bydel.
Langs erhvervsområdet på Høgevej vil Hillerød Kommune lave en
støjvold, der skal sikre, at støjkravene til de nye boliger overholdes.
Adgang til støjvolden vil ske, dels fra Falkevej og dels fra
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Tulstrupvej, hvor der i øjeblikket er adgang til Ikano Boligs
byggeplads.
Tidsplan
Hillerød Forsyning vil have byggeplads for enden af Falkevej fra uge
8 og frem til udgangen af 2020.
Hillerød Kommune vil have byggeplads for enden af Falkevej fra uge
14 og frem til udgangen af 2021.
Hillerød Kommune bygger støjvold langs erhvervsområdet på
Høgevej i perioden april – december 2020.
Hillerød Forsyning laver nyt grøfteanlæg og lægger nye
forsyningsledninger i den grønne kile i perioden september –
december 2020.
Fra udgangen af 2020 og frem til udgangen af 2021 vil Hillerød
Kommune regulere terrænniveauet i den grønne kile og etablere nye
stier og træbroer.
Hvad betyder det for dig?
Entreprenørerne vil forsøge at tage mest muligt hensyn til din og
dine naboers dagligdag, men anlægsarbejdet kræver plads til
materialer og maskiner, og der vil være både støjgener og øget
lastbilkørsel i perioden.
Entreprenørerne har tilladelse til at arbejde i tidsrummet kl. 7.00 –
18.00 på hverdage.
Hvad sker der hos dig…
Mens vi arbejder, vil der være gener i form af parkeringsforbud på
vendepladsen og en øget trafikbelastning på Falkevej.
…på vendepladsen på Falkevej?
Vi skal lave adgangsvej til byggepladserne og have mulighed for at
køre ind og ud til vores arbejdsområde. Der vil derfor blive opsat
parkeringsforbud på vendepladsen.
…på byggepladserne?
På byggepladserne opsættes skurvogne og containere, og der laves
parkeringspladser for entreprenøren. Byggepladserne vil blive belyst
inden for almindelig arbejdstid.
Belysningen vil blive indstillet, så den ikke skaber gener for
naboerne.
Hvis vi hjælpes ad – går arbejdet hurtigere
Vi henstiller derfor til, at de opsatte parkeringsforbud overholdes, og
at vendepladsen på Falkevej holdes ryddelig, så entreprenørerne kan
køre uhindret ind og ud til arbejdsområdet.
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Skader og snavs
Inden arbejdet går i gang vil vi registrere tilstanden på Falkevej,
samt alle overkørsler, skilte, hække, plankeværk osv. langs vejen.
Skulle du under arbejdet konstatere en skade eller opleve
tilsmudsede veje, som du mener skyldes transporter til eller fra
vores arbejdsplads, så vil vi gerne høre fra dig.
Du kan indsende et BorgerTip via vores hjemmeside
(https://www.hillerod.dk/borger/trafik-og-veje/veje/borgertip/) eller
downloade BorgerTip-app’en på App Store eller Google Play.
Information om arbejdets stade og fremdrift
I løbet af foråret 2020 vil Hillerød Kommune lancere en hjemmeside,
hvor du vil kunne læse mere om byudviklingsprojektet og følge
anlægsarbejdernes stade og fremdrift.
Indtil videre kan du følge med på forsyningens og kommunens
hjemmesider.
Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på
nedenstående telefonnumre eller e-mail.
Med venlig hilsen
Hillerød Forsyning og
Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park.
Hillerød Forsyning
Solrødgårds Alle 6
3400 Hillerød

Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Telefon: 48 23 10 00
kundeservice@hfors.dk

Telefon: 72 32 22 41
trafikvejogpark@hillerod.dk
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