Udbygning af Helsingør
motorvejen mellem
Isterød og Øverødvej

Debatoplæg
December 2006

Borgermøde
Onsdag den 10. januar 2007 kl. 19.00
Mariehøj Centret, Blå indgang, Boldsalen
Øverødvej 246 A i Holte



Udbygning af Helsingørmotorvejen
mellem Isterød og Øverødvej
Der blev i november 2003 indgået en
aftale mellem en række partier i Folketinget om forskellige investeringer på trafikområdet.
Aftalen indebar blandt andet en aftale
om at igangsætte udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for en udbygning af
Helsingørmotorvejen mellem Isterød og
Øverødvej. På den baggrund gennemfører Vejdirektoratet nu i perioden frem til
sommeren 2008 en VVM-undersøgelse
for en udbygning af den pågældende
strækning fra 4 til 6 spor.

Helsingørmotorvejen
udenfor myldretiden



Undersøgelserne omfatter herudover udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for
en eventuel udbygning af Helsingørmotorvejen med nødspor mellem Isterød og
Kokkedal.

VVM-undersøgelse

Til belysning af de miljømæssige konsekvenser gennemføres en såkaldt VVMundersøgelse. VVM er en forkortelse for
Vurdering af Virkninger på Miljøet.
De undersøgelser og vurderinger, der skal
foretages i en VVM-undersøgelse, skal
frembringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets
virkninger på miljøet og sammenligne
alternative løsningsforslag.
VVM-undersøgelsen skal desuden sikre,
at vejprojektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne og ikke påvirker miljøet
unødvendigt.
Ideer og forslag fra borgere

Vi vil gerne høre din mening som trafikant eller borger i området.

Derfor indledes VVM-undersøgelsen
med en offentlig idé- og forslagsfase,
hvor naboer, trafikanter og interesseorganisationer med flere opfordres til at
komme med forslag og synspunkter, der
kan indgå i det videre arbejde.

Kollektiv trafik ved Helsingørmotorvejen

Det videre forløb

Har du forslag til
• alternative udformninger der bør
belyses i VVM-redegørelsen?
• særlige forhold i omgivelserne der
bør belyses i VVM-redegørelsen
(befolkning, dyreliv, planteliv,
landskab, jord, vand, støj, luft mv.) ?
• hvordan man kan undgå, nedbringe
og om muligt neutralisere eventuelle
genevirkninger på omgivelserne?
eller andet, som du mener, er relevant for
undersøgelsen, bedes forslag senest 1. februar 2007 sendt til:
Vejdirektoratet
Planlægningsafdelingen
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
E-mail: vd@vd.dk
Vejdirektoratet.dk
Offentlighedsfasen gennemføres fra den 15.
december 2006 til den 1. februar 2007.

Når VVM-undersøgelsen er afsluttet og
konkrete projektforslag foreligger, gennemføres en ny offentlig høring. Denne
forventes at finde sted i foråret 2008.
Herefter indsendes resultatet af undersøgelsen til transport- og energiministeren
med henblik på politisk drøftelse og stillingtagen.
En gennemførelse af projektet forudsætter, at der vedtages en anlægslov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem
Isterød og Øverød, og at der afsættes penge til projektet på de årlige finanslove.
Herefter skal vejen detailprojekteres, og
det skal afholdes møder med ejere og
brugere af de ejendomme, der berøres
af vejanlægget, og der skal foretages de
nødvendige ekspropriationer.
Der vil herefter normalt gå 2 år før entreprenøren kan gå i gang med anlægsarbejderne, som typisk vil tage 3 år.
Yderligere oplysninger

Borgermøde

Vejdirektoratet vil afholde et borgermøde om projektet og VVM-undersøgelsen.
Tid og sted fremgår af forsiden. Mødet vil
også blive annonceret i de lokale blade.

Yderligere oplysninger kan fås på Vejdirektoratet.dk eller ved henvendelse til
projektleder Hans-Carl Nielsen i Vejdirektoratet på tlf. 3341 3652 eller e-mail
vd@vd.dk



Baggrund

Helsingørmotorvejen er anlagt i årene
1956 - 57 i henhold til lov nr. 168 af 11.
april 1942 om udbygning af Hørsholmvejen til motorvej. Vejdirektoratet udarbejdede i 1993 planer for en udvidelse af
Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej
og Jægersborg og for Motorring 3 mellem Jægersborg og Jyllingevej. Udvidelsen af Helsingørmotorvejen mellem
Klampenborgvej og Øverødvej blev indviet den 4. december 1997. Udvidelsen af
Motorring 3 gennemføres i disse år.
Helsingørmotorvejen er en af de fem radia
le korridorer i hovedstadsområdet og er af
betydning for den regionale trafik mellem
København og Nordsjælland. Motorvejen
er også en del af den vigtige internationale
korridor E47/E55 mellem Skandinavien
og det øvrige Europa.
Udbygningen af Helsingørmotorvejen til 6
spor fra Jægersborg til Øverødvej resulterede i en markant forbedring af de trafikale
forhold på strækningen. På den 4-sporede
strækning nord for Øverød konstateres
imidlertid fortsat fremkommelighedsproblemer i myldretiden.
Disse problemer vil kunne afhjælpes ved at
fortsætte udbygningen til 6 spor fra Øverød
vej til Isterød (Hørsholm C), hvor Isterødvejen (motortrafikvej) rute 19 - afgrenes til
Hillerød. Strækningen er på ca. 6,8 km.
Strækningen er en af Danmarks ældste
motorveje og som sådan anlagt uden nødspor. I forbindelse med en eventuel udbygning vil der med fordel kunne etableres



nødspor, ligesom det blev gjort ved udbygningen af strækningen Jægersborg-Øverød.
Hvis man også etablerede nødspor på
strækningen mellem Isterød og Kokkedal vil Helsingørmotorvejen således have
nødspor på hele strækningen mellem
Klampenborgvej og Helsingør.
Trafik

Årsdøgntrafikken i 2006 var på ca.
52.900 køretøjer syd for Isterød og
57.700 køretøjer nord for Øverødvej.
Der har siden 1994 været en stigning i
trafikken på 30 % ved Øverødvej. Stigningen skyldes især den almindelige trafikvækst og en særlig stigning i trafikken
efter, at motorvejen blev udvidet til 6
spor mellem Klampenborgvej og Øverødvej. På hverdage kører der i gennemsnit 64.400 køretøjer nord for Øverødvej.
Lastbilandelen er under 10 %.
I perioden frem til 2015 forventes trafikken ifølge Vejdirektoratets prognoser at
stige med 2,0 % pr. år på strækningen, som
primært skyldes en forventning om fortsat
økonomisk vækst i hovedstadsregionen.
På en hverdagsmorgen i retning mod
syd kører der typisk 3.200 køretøjer pr.
time nord for Øverødvej. Om eftermiddagen kører der mod nord typisk 3.500
køretøjer.
På projektstrækningen udarbejdes der
skitseforslag for både vejstrækning og
broer. Dette bruges til at belyse både de
trafikale og miljømæssige konsekvenser
af vejudbygningen.



Isterød -Øverød
Udbygning fra 4 spor uden nødspor til 6 spor med nødspor

Ko

Tilslutningsanlæg



Kokkedal - Isterød
Udbygning med nødspor

ort



VVM-undersøgelsen
Udbygningen

På kortene side 6 og 7 er vist de 2 strækninger der vil blive undersøgt. Undersøgelseskorridoren afgrænses som udgangspunkt i forhold til følgende:
Udbygning til 6 spor på strækningen fra
frakørsel 9 ved Hørsholm C og Isterødvejen til syd for broen ved Egebækvej.
Strækningen er på ca. 6,8 km.

rigt bringes op til en miljø- og vejteknisk
tidssvarende standard. De miljømæssige
konsekvenser vil blive beskrevet i VVMredegørelsen.
Både de direkte konsekvenser af en udbygget motorvej og den betydning den
får for de omkringliggende arealer og det
tilstødende vejnet vil blive beskrevet.
Støj og luftforurening

Etablering af nødspor på strækningen fra
frakørsel 7 ved Kokkedal til frakørsel 9
ved Hørsholm C og Isterødvejen. Strækningen er på ca. 2,9 km.
Udbygningsomfanget, herunder ændringer af tilslutningsanlæggene, vil blive
nærmere vurderet i forbindelse med undersøgelsen.
I VVM-undersøgelsen vil forskellige alternativer blive undersøgt som f.eks.:
• 0-alternativ, hvor man ikke foretager
en udbygning
• 0+-alternativ med begrænset udbyg
ning (forbedring af tilslutningsanlæg
og brug af trafikledelse mv.)
• Forbedringer for den kollektive trafik.
Miljømæssige konsekvenser

En udbygning af strækningen vil, uanset
hvilken løsning der vælges, have miljø
mæssige konsekvenser. Det kan ikke
undgås, at en udbygning af strækningen
vil komme i konflikt med både miljø- og
naturinteresser.
Konsekvenserne kan også være positive,
f.eks. hvis det lokale vejnet aflastes, kødannelser undgås og motorvejen i øv-



I forbindelse med VVM-undersøgelsen
vil der ske en kortlægning af den eksisterende støjbelastning fra vejen. Ligeledes
vil der blive redegjort for støjbelastningen efter udbygningen og i forbindelse
med en fremskrivning af trafikken.
Undersøgelsen vil indeholde en rede
gørelse for hvilke tiltag, der kan iværksættes for at afhjælpe støjgenerne. Dette
kan være både anlægsmæssige forhold,
støjskærme og valg af asfaltbelægning.
Forholdene omkring den nuværende og
fremtidige luftforurening fra vejtrafikken
vil blive nærmere belyst i VVM-redegørelsen.
Natur

Det er et vigtigt element i undersøgelsen
at kortlægge både de naturmæssige og
æstetiske konsekvenser i forbindelse med
udvidelsen.
Trafiksikkerhed

Der er i perioden 2001 - 2005 sket 21
personskadeulykker med 16 alvorligt og
21 lettere tilskadekomne på selve motorvejen. Der vil i forbindelse med udbygningsforslaget ske en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af løsningsforslagene.



Udbygningsmuligheder
På siden overfor ses tværprofilet af den
eksisterende strækning.
Udbygningen vil nødvendiggøre, at der
tilvejebringes yderligere arealer langs den
nuværende motorvej.
Der er principielt 2 muligheder for at udbygge strækningen:

Støjskærm

10

Birkerød). Det skal vurderes i hvilket
omfang broerne eller tunnelerne skal udeller ombygges.
De veje der krydser motorvejen på strækningen er følgende:

• der gennemføres en udvidelse
af vejen på begge sider, dvs.
symmetrisk i forhold til vejens
nuværende midterlinje.
• der gennemføres en udvidelse af
vejen i enten den ene eller den anden
side, dvs. asymmetrisk i forhold til
vejens nuværende midterlinje.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stampevej (bro)
Isterødvejen (bro)
Frederiksborgvej (tunnel)
Stien ved Brådebæk (tunnel)
Hørsholm Kongevej (bro)
Sandbjergvej (tunnel)
Gøngehusvej (bro)
Elleslettegårdsvej (bro)
Gl. Holtevej (tunnel)
Øverødvej (bro)
Egebækvej (bro)

Broer og tunneler

Anlægsarbejdet

Der er på strækningen 7 broer og 4 tunneler. Én af broerne er del af tilslutningsan
lægget ved frakørsel nr. 9 (Hørsholm C,

Det kan ikke undgås, at der vil opstå en
del gener i forbindelse med gennemførelsen af anlægsarbejdet.

Nuværende tværsnit

2 spor

2 spor

Tværsnit ved symmetrisk udbygning

Nødspor

3 spor

3 spor

Nødspor

Tværsnit ved asymmetrisk udbygning mod øst

Nødspor

3 spor

3 spor

Nødspor

Tværsnit ved asymmetrisk udbygning mod vest

Nødspor

3 spor

3 spor

Nødspor
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Postboks 9018
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vd@vd.dk
Vejdirektoratet.dk
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