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Information om genopretning af Grønnemose Allé 

 
Renovering af fortov, kørebane og cykelsti på Grønnemose Allé. 
 
Til naboerne på Grønnemose Allé  
I starten af juni, går Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med en helhedsgenopretning 
af kørebane, cykelstier og fortove på Grønnemose Allé fra Engblommevej til Lauggårds 
Allé ved kommunegrænsen. Helhedsgenopretning betyder, at vi renoverer 
belægninger fra fortov til fortov.  

Vi renoverer fortove og opretning af kantstene. Der hvor der er behov, vil vi korrigere 
hældningen på fortove, så vandet ledes mod mosen. På kørebanen graver vi gaden op 
og fjerner den eksisterende asfalt, hvor det er påkrævet, før der igen lægges ny asfalt.  
Anlægsarbejderne vil foregå indenfor tidsrummet mandag-fredag fra 7-17. Aften-, nat- 
og weekendarbejde kan forekomme i de situationer, hvor processerne i selve arbejdet 
ikke kan udføres i den almindelige arbejdstid. 
Vi beklager de gener vores arbejde giver, og bestræber os på at planlægge arbejdet, så 
den samlede genepåvirkning bliver mindst mulig. 

Selve anlægsforløbet 
Arbejdet udføres i fire etaper: 
Første etape: På nordsiden af Grønnemose Allé renoveres fortovet og kantstene fra 
Moseskellet til Lauggårds Allé. Vi afspærrer fortovet og der vil være stopforbud i den 
del af gaden der arbejdes. Denne etape, forventer vi, begynder i starten af juni til 
efteråret.  

Anden etape: På sydsiden af Grønnemose Allé renoveres fortovet og kantstene fra 
Moseskellet til Lauggårds Allé. Vi afspærrer fortovet og der vil være stopforbud i den 
del af gaden der arbejdes. Denne etape, forventer vi, begynder i slutningen af 
sommeren til slutningen af efteråret.  

Tredje etape: Tre helleanlæg på Grønnemose Allé fra Engblommevej til Lauggårds Allé. 
Ved afspærring vil der være gennemkørsel i hele perioden. Denne etape, forventer vi, 
begynder i slutningen af efteråret.  
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Fjerde etape: Renovering af kørebane - og cykelstibelægning. Fortove vil ikke være 
berørt af arbejder i denne periode. Etapen påbegyndes sent efterår afhængig af 
fremdrift. Særskilt information vil blive udsendt i forbindelse med dette arbejde.  

Trafikale ændringer og parkering 
Arbejdet vil påvirke beboere så længe det står på. Der vil midlertidigt blive nedlagt P-
pladser på strækningen, mens arbejdet pågår.  
Under anlægsperioden vil cyklister og fodgængere opleve, at cykel- og gangarealer 
midlertidigt flyttes til særligt afmærkede områder langs arbejdsområdet. Vi opfordrer 
derfor alle til at vise mest muligt hensyn. Så snart en fortovsstrækning er renoveret og 
der er tilstrækkelig plads til at fodgængere kan færdes forsvarligt, vil vi åbne fortovet 
for fodgængere.  

Nabo til anlægsarbejdet 
Som nabo til anlægsarbejdet kan det ikke undgås, at der vil være perioder med støj, 
støv og begrænset areal at færdes på. Vi tager de nødvendige hensyn og vi gør, hvad 
vi kan for at undgå for meget støj og gener og for at sikre adgange, mens vi 
genopretter strækningen.  

Affald 
Vi vil i perioden for arbejdet sikre at affald kan afhentes. Der kan dog forekomme 
ændringer i tømmefrekvens og evt. placering af beholdere. 
 
Vi håber på jeres forståelse og beklager de gener, vores arbejder medfører.  

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på vejvedligehold@tmf.kk.dk. 

Venlig hilsen 
Københavns Kommune 
Teknik- og Miljøforvaltningen,  
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold 
 

 


