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NOTAT
vedrørende
standsning af arbejde på Taarbæk Strandvej i uge 27
Baggrund:
Midlertidig standsning af projektet med renovering af fortovene på Taarbæk
Strandvej i uge 27.
Projektet blev midlertidigt standset i uge 27 på baggrund af flere indsigelser og klager fra
vejens grundejere.
Klagerne gik blandt andet på en forøget højde på fortovet som resulterede i en forhøjet
bagkant ved Taarbæk Strandvej nr. 22. Hertil hørende indkørsel og plankeværk. Kommunen er
i dialog med en repræsentant for grundejerne.
Der blev ligeledes klaget over valget af Frederiksdalsfliser, som valgt belægningsfliser på
fortovene.
Kommunen ved Center for Arealer og Ejendomme så derfor ingen anden løsning, end at
standse arbejdet indtil man kunne finde en brugbar løsning, der kan skabe fremdrift i projektet
igen.
Belægningsfliser:
De valgte Frederiksdalsfliser er karakteristiske for Lyngby Taarbæk Kommune, og foretrækkes
anvendt for at opretholde et ensartet indtryk af Taarbæk Strandvej. Forvaltningen ændrer
ikke ved valget af Frederiksdalsfliser, da forvaltningen holder fast i, at dette er det rigtige
valg, og den bedste løsning for at kunne tilpasse fortovene til de eksisterende forhold.
Historik:
Projektet med renovering af fortove, samt efterfølgende udlæg af nyt asfaltslidlag på Taarbæk
Strandvej, er afledt af Lyngby-Taarbæk Forsynings projekt med Klimatilpasning i Taarbæk, for
heriblandt at klimasikre Taarbæk Strandvej. Forvaltningen er derfor nødsaget til bl.a. at hæve
kantstenene for ikke at aflede vejvandet til grundejerne, præcis som grundejerne ikke må
aflede deres vand til vejen.
Forvaltningen vil, som man altid gjort i Lyngby-Taarbæk Kommune, gå det nødvendige stykke
tilbage ved grundejernes indkørsler og rette disse, således at grundejerne ikke oplever gener
ved de ændrede fortovshøjder. Dette er en ganske normal praksis der ligeledes udøves i vores
nabokommuner. Tilretningerne er uden omkostninger for de enkelte grundejere, og udgiften
hertil afholdes af kommunen.
For ikke at forsinke arbejdet yderligere, har forvaltningen besluttet, at man
genoptager arbejdet efter nr. 22, senest d. 12. juli 2018.
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Lovgivning:
Jf. vejlovens § 8 er det kommunens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som
trafikkens art og størrelse kræver. Stk. 2. Kommunen bestemmer, hvilke arbejder der skal
udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre
forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet
er aftalt mellem vejmyndigheden og en anden vejmyndighed eller en fysisk eller en juridisk
person eller er bestemt efter denne lov.
Af denne grund ser forvaltningen sig nødsaget til at hæve kantstenene så de overholder de
gældende vejregler, forud for det kommende slidlagsarbejde på Taarbæk Strandvej.
Forvaltningen kan ikke udlægge asfaltslidlag så længe der ikke er den nødvendige pilhøjde på
kantstenene. Ved den forøgede kantstenhøjde holder kommunen også vejvandet på
kommunens vejareal.
Afslutningsvis oplyses det, at det har været et stort ønske fra mange af borgerne i Taarbæk, at
kantstenen sættes til den højst tilladte højde. Dette var bl.a. et ønske for at få biler og specielt
lastbiler, til at stoppe med at parkere på fortovene således, at Taarbæks borgere ikke kan
komme forbi på fortovene.
Projektet har været efterspurgt i mange år fra borgerne i Taarbæk, og i 2017 tilkendegav
Taarbæk Borgerforening stor tilfredshed med projektets endelige udførelse i 2018. Projektet er
endeligt godkendt ved Kommunalbestyrelsen d. 21. december 2017.
For yderligere information som er videresendt og aftalt med Taarbæk Borgerforening, henvises
der til Taarbæk Portalen på http://www.taarbaek.dk. Her finder du bl.a. nyhedsbreve og anden
information fra kommunen og Borgerforeningen.
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1: Før billede af fortov ud for nr. 22 taget juli 2018

2: Før billede af kantsten ud for nr. 22 taget juni 2017
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Det kan ses på billede 2, at højden på kantstenen har været i niveau med kørebanen. Det
kan derfor ikke undgås at hæve kantstenen for at overholde gældende vejregler, og
samtidig holde vejvandet på vejen.

3: Billede af de kommende overkørsler, der udføres for at mindske gener ved overkørsel til egen
matrikel

4: Illustration af vejens tværprofil

Jf. vejdirektoratets forskrifter skal en ny kantsten ved fortovsrenovering sættes med en
højde på mellem 8 og 12 cm. Efter ønske fra mange af Taarbæks borgere, sættes
kantstenen derfor med den højst mulige højde på Taarbæk Strandvej. Ved at sætte
kantstenene, og derved fortovene, med den nye højde kan man også undlade at sætte
kantstenene med ny højde, næste gang Taarbæk Strandvej skal have en tiltrængt
istandsættelse.

Side 4 af 5

