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Hillerød d.9.juni 2009 
Høringssvar og bemærkninger til tillæg nr. 11 til kommuneplan 2005 og rammelokalplan for 
Møllebro. 

 
Møllebrogruppen har følgende supplerende bemærkninger omkring trafik: 
 

1. Det fremgår af undersøgelserne at der vil blive tale om store belastninger af det eksisterende 
vejnet i Hillerød by. Det drejer sig om Selskovvej, Herredsvejen, Trollesmindealle, Roskildevej, 
Hostrupsvej og Nordstensvej, samt adgangsvejene fra motortrafikvejene omkring Hillerød. Kort 
sagt det vejnet som leder ind til Hillerød by og det planlagte storcenter fra motortrafikvejene, 
som omkredser Hillerød by. 

2. Det fremgår videre, at der er tale om Nordeuropas største indkøbscenter på 100.000 m2 
(udtalelse af ejeren Goldschmidt til Børsen 5.juni 2009). 

 
I den anledning rejser der sig følgende spørgsmål, som ikke ses undersøgt eller oplyst på 
nuværende tidspunkt:  
 

a. I hvilket omfang forventer Hillerød kommune at foretage ombygning eller udbygning af det 
ovennævnte vejnet i Hillerød for at skabe adgang til Hillerød bymidte, der udbygges fra ca. 
2.200 parkeringspladser til ca. 4.500 parkeringspladser? 

b. Hvad vil det koste for Hillerød kommune i de enkelte budgetår, såfremt storcentret bygges i 
det tempo som er planlagt? 
 

3. Den lette trafik med cykler og gående ad de eksisterende stisystemer skal nu møde en voldsom 
biltrafik på sin vej mod eksisterende indkøbscentre, stationen, skoler, bibliotek og de grønne 
områder, herunder de 3 stier som fra Tirsdagsskoven og kolonihaverne fører til Hillerød 
bymidte. Det bemærkes, at der ikke ses gennemført undersøgelser af den eksisterende lette 
trafik på stisystemerne; på samme måde som der er gennemført undersøgelser af bil trafikken. 

a. I hvilket omfang forventer Hillerød kommune at foretage ombygning eller udbygning af 
stisystemet i Hillerød kommune for at skabe rimelige vilkår for den lette trafiks færden i 
Hillerød by? 

b. Hvad vil det koste for Hillerød kommune i de enkelte budgetår, såfremt storcentret 
bygges i det tempo som er planlagt? 

4. Notat om forventet forøgelse af trafikken i Hillerød som følge af etablering af Nordeuropas største 
indkøbscenter i bymidten vedhæftes som bilag. 
 
Møllebrogruppen v/ 
 
v/ Steen Clausen, Torben Funder, Hans Wennerberg, Christine Wennerberg, Anne Helbro, Kaj 
Jørgensen, Henrik Kryger Nielsen, Lilly Jørgensen, Anne Mette Jensen, Kirsten Rasborg, Lene 
Holmsgaard, Carsten Illum, Lone Illum 


