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Nu begynder arbejdet med at bygge Favrholm Station
Banedanmark og Lokaltog går nu i gang med at bygge Favrholm Station, som er en helt ny station
der placeres syd for Hillerød Station. Den nye station skal betjene det kommende Regionshospital
”Nyt Hospital Nordsjælland” og være skiftestation for rejsende til og fra Frederiksværkbanen.
Vores entreprenør starter selve anlægsfasen op fra søndag d. 3. april og frem til slutningen af
november 2022. Herefter fortsætter Hillerød Kommune med at etablere vej og forplads ved den nye
station, som forventes at kunne tages i brug for passagerer i december 2023.
Støj ved byggepladsen
Der er tale om et omfattende anlægsarbejde, hvor der bl.a. laves nye perroner, jordarbejder,
støttevægge og perrontunneller. Der vil i perioder være øget tung trafik og støj fra de store
maskiner, når vi nedriver tunnelen under Lokaltogs bane ved Favrholm og fragter materialer til og fra
byggepladsen ved Favrholm, men også en række mindre aktiviteter og fragt af materialer ved
Hillerød station/Carlsbergvej vil forekomme i byggeperioden.
Nat- og weekendarbejder i perioder
I flere perioder arbejder vores entreprenør om natten og i weekenden, så vi påvirker togtrafikken
mindst muligt i dagtimerne. Vi prøver at holde et enkelt spor åben til afvikling af trafikken, men i
enkelte weekender i maj er det nødvendigt at lukke begge spor, når der arbejdes, og fra den
31. juli – 10. oktober er der totalspærret mellem Hillerød-Brødeskov. Vi gør vores bedste for at tage
hensyn til vores omgivelser og beklager evt. natarbejde og støj for de nærmeste naboer.
Påvirkning af trafikken
I perioder hvor togene ikke kører, indsætter DSB og Lokaltog togbusser. I de øvrige perioder
opretholdes togtrafikken dog med begrænsninger. Tjek altid Rejseplanen.dk for ændringer i
trafikken eller kontakt DSB eller Lokaltog for information om ændringer i rejsetider.
Fremtidens station
Når stationen står klar, kan du se frem til en fornyet og mere driftssikker jernbane. Stationen
forventes at give et markant løft til transporten mellem København og Nordsjælland, fordi den giver
bedre sammenhæng mellem S-tog og lokaltog.
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Kontakt
Du kan læse mere om projektet på vores hjemmeside: www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Nystation-ved-Favrholm. Spørgsmål til projektet sendes til Banedanmark på mail: nptp0110@BANE.dk
eller til Lokaltog på post@lokaltog.dk
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