
 
TIL GRUNDEJERE OG BEBOERE I TAARBÆK SAMT ØVRIGE MED INTERESSE FOR ARBEJDET 
 

Kloakarbejde 
Taarbæk Strandvej 

Status på arbejdet - uge 34 

Arbejdet med anlæg af den ny regnvandsledning i Taarbæk Strandvej er godt i gang. Den nye ledning vil, 
når den er færdig, reducere kælder-oversvømmelser, hændelser med spildevand på terræn og overløb til 
Øresund. Ledningen er en del af fremtidssikringen af kloaksystemet i Taarbæk. 

Entreprenørfirmaet Gorm Hansen & Søn A/S, udfører arbejdet for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og 
arbejdet forventes afsluttet i løbet af december. Denne etape går fra Taarbæk Strandvej 42 og nord på til 
rundkørslen. 

Der afspærres op til 100 m af gangen og i de perioder, vil det ikke være muligt komme til ejendommene bag 
afspærringen med bil. Ligeledes vil Taarbæk Strandvej i hele perioden være lukket for gennemkørsel. Næste 
flytning af afspærringen FORVENTES at være ultimo uge35/primo uge 36. 

I løbet af uge 34 eller 35 og flere af de kommende uger, vil der formentlig blive behov for at udføre mindre 
opgravninger uden for afspærringen og her opsætte mindre og midlertidige afspærringer. Dette er en 
konsekvens af, at vi skal have omlagt gasledninger inden den nye kloakledning kan lægges. Disse arbejder 
vil være mellem den nuværende afspærring og rundkørslen. Vi vil selvfølgelig varsle dem der berøres af de 
mindre og midlertidige afspærringer så tidligt som muligt. 

Har man brug for bilen når der spærres af, skal den flyttes ud inden afspærringen sættes op. De berørte 
ejendomme kontaktes direkte af entreprenøren, senest 24 timer før afspærringen sættes op. De berørte vil 
få mulighed for gratis p-licenser til 14 dages parkering på offentlig vej/P-plads. Tilladelsen udstedes af 
Lyngby-Taarbæk Kommunen, se på kommunens hjemmeside under parkering i Taarbæk: 
http://www.ltk.dk/beboerlicens-til-taarbaek. Udløber licensen før afspærringen flytter, søger man blot om 
en ny 14 dages licens. Parkeringsforbuddet syd for afspærringen er delvis ophævet – kun delvis, af hensyn 
til arbejdet inden for afspærringen friholdes de sidste 25 meter før afspærringen for parkering. Vær 
opmærksom på skiltningen. 

Der vil gennem hele projektet være en sluse for beredskabet til at køre forbi afspærringen. Vi vil henstille til 
beboerne, om ikke at parkere i- eller på anden måde blokere slusen. Dels er det ulovligt og dels kan det 
forhindre ambulancer eller brandbiler i at komme frem og på den måde koste menneskeliv. 

Mandag i uge 34 afhentes der storskrald, for dem der er bag afspærringen, skal man flytte sit storskrald ud 
til enderne af afspærringen (igen af hensyn til ambulancer m.m.). For ikke at genere arbejdet, afhentes 
skraldet allerede fra ca. 6:00 mandag morgen, det kan derfor være en fordel at sætte skraldet ud allerede 
søndag aften. 

 

Her placeres 
storskrald 

http://www.ltk.dk/beboerlicens-til-taarbaek


 
Fredag d. 18. blev der lukket for vandet fra morgenstunden, det var desværre ikke adviseret til områdets 
beboere, hvilket vi beklager. Der har været en brist i vores interne kommunikation og vi vil bestræbe os på 
det ikke gentager sig ved fremtidige lukninger. 

Bus 388 er i byggeperioden omlagt til, at køre ind fra Taarbæk nord, køre ned til rundkørslen og retur til 
Strandvejen. Der vil således ikke være busbetjening mellem Rundkørslen og Strandvejen ved Dyrehavevej. 
Dog er der stoppested ved Dyrehavevej og et midlertidigt stoppested ved Edelslundsvej.  

Der vil fortsat blive taget hensyn til madudbringning og særlige transportbehov i anlægsperioden 

Det kan ikke undgås, at arbejdet medfører gener for beboerne, hvilket vi selvfølgelig beklager. Men vi er 
glade for, at både vores entreprenører og forsyningens medarbejdere, møder positive og samarbejdsvillige 
beboere, tak for det. 

 
Med venlig hilsen 
 
Alf Thomassen 
Projektleder 

Tlf.: 4177 9732 

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S 
 

PS.: Den faste projektleder, Lilian Nielsen, holder 
ferie i ugerne 32-34 og vil igen overtage ledelsen 
af projektet i uge 35. 
 

God sommer! 

 
Information om arbejdet 
Nyt om projektet finder du på www.ltf.dk og www.taarbaek.dk 

http://www.ltf.dk/

