Til
Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Emne:
133A. Høveltegård. Styre og Bremsebane - BAP 16101
Ansøgning om Landzonetilladelse for
Etablering af Styre- og Bremsebane
Ellebækvej 6, 3460 Birkerød
Martr. Nr. 4k, Sandholm, Blovstrød
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ansøger hermed om tilladelse til etablering af en ny Styre- og Bremsebane.
Styre- og Bremsebanen tænkes placeret øst for Høveltegård (Forvaltningsskolen)
indenfor byggefelt nr. 2. jf. Fredningskort Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads (se bilag).
Området er beliggende i landzone og der er ikke udarbejdet lokalplan for området.
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Fremtidige forhold
Styre- og Bremsebanen etableres for afprøvning af Forsvarets tunge køretøjer.
Banen udføres som et plant areal og er ca. 225 m langt og ca. 30 m bred. Ved
indkørsel til banen fra Ellebækvej etableres manuel bom.
Mod øst, syd sydvest og nord etableres en afskærmende jordvold med græs og
en højde på ca. 3 m over banens niveau. Mod nordvest er banen 3 m under terræn så der etableres skråning fra eksisterende terræn til banen. På banens østlige side, på skråning etableres 20 stk. maksimalt 1 m høje belysnings pullerter.
Hele banen vil blive belagt med betonsten (sf-sten) og der vil blive udført ensidigt
linjeafløb mod syd der afvander den nye belægning. Der etableres dræn rundt
om hele belægningen for at sikre mod nedsivende vand. Inspektionsbrønde for
dræn bliver aflåselige. Afløb og dræn fra banen føres via sandfang til BATbassin.
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BAT bassin etableres i eksisterende forsinkelses bassin for nordlig del af Høveltegård. Eksisterende olieudskiller fra nordlig del af Høveltegård nedlægges, afvanding fra den del af området som blev betjent af olieudskilleren føres til BAT
bassin.
Modsat indkørsel til banen fra Ellebækvej etableres et koldt u isoleret skur på 17
m2 for beskyttelse af tekniske installationer samt til opbevaring af mindre effekter
så som kegler, vejpullerter mv.
Arealforhold
Det samlede befæstede areal for Styre- og bremsebanen bliver ca. 6.500 m2 inkl.
tilkørsel.

Tidsplan
Styre- og Bremsebanen planlægges klar til ibrugtagning medio/ultimo 2020.

Bilag
• Fredningskort for Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads med byggefelt
nr. 2.
Miljøsstyrelsens afgørelse om etablering af syre- og bremsebane ikke er VVMpligtig af 07.06.2019
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