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Hillerød Forsyning udfører historisk kloakomlægning
I disse dage tager Hillerød Forsyning fat på en større omlægning af hovedkloakkerne
på Campus-grunden.
Forarbejdet har været i gang længe, og i morges kl. 04.00 begyndte selve gravearbejdet i
Carlsbergvej tæt ved Hillerød Station, hvor to kloakledninger skal omlægges. De ligger nemlig i
vejen for de store bebyggelser, som kommer i området, og det er derfor nødvendigt at
omlægge ledningerne nu. Derudover kan de eksisterende ledninger ikke klare den kapacitet af
spildevand, som en udbygning af Campus-grunden vil medføre.
”Det har krævet en omfattende logistik at planlægge arbejdet på en måde, så det generer
borgerne mindst muligt. Jeg vil betegne arbejdet som det mest omfattende kloakarbejde, der
er foretaget i Hillerød Kommune i de seneste år,” siger projektleder Lars Riber Broberg fra
Hillerød Forsyning.
”Der er ud over kloakledninger også vandledninger, stærkstrømskabler og telefonledninger i
området, så gravearbejdet foregår derfor med stor forsigtighed,” forklarer Lars Riber Broberg.
Forstyrrelser for trafikken
Arbejdet med omlægningen af kloakken kommer til at give gener for både bilister og
buspassagerer, da de nye kloakledninger skal lægges tværs igennem
stationsparkeringspladsen. Derfor vil parkeringspladsen være afspærret. Bilister skal i stedet
parkere på en midlertidig parkeringsplads, som de kan få adgang til via indkørslen til
IDEmøbler.
Busholdepladsen bliver flyttet ud på Carlsbergvej ved den eksisterende indkørsel til
parkeringspladsen. Busser, der skal tilbage til Københavnsvej, kan vende på parkeringsarealet
ved Hammersholtvej. Parkeringsarealet ligger til venstre på Hammersholtvej, når man kommer
til enden af Carlsbergvej.
Der vil fortsat være adgang for gående på fortovsarealer.
Hillerød Forsyning forventer at være færdig med arbejdet den 30. maj 2011.
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Billedtekst: Hillerød Forsyning omlægger i forbindelse med udbygningen af Campus
Nordsjælland to eksisterende kloakledninger.
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Billedtekst: Hillerød Forsyning omlægger kloakledninger på Campus-grunden frem til 30. maj
2011. De største ledninger måler 160 cm. i diameter.

