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Punkt 15
Hjortekærvej/Klampenborgvej Klampenborgvej/Trongårdsparken/Hvidegårdsparken - trafikløsninger (Beslutning)
Resumé
På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. september 2017 er forvaltningen
blevet anmodet om at vurdere de trafikale og tidsmæssige rækkefølger i forbindelse med
trafiksikring af krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej samt arbejdet i og omkring
Trongårdens Byområde.
Indstilling
Forvaltningen anbefaler, at
1. fortsætte arbejdet med sikring af krydset Hjortkærsvej/Klampenborgvej samt at følge
planen for åbning af krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken
2. gennemføre en evaluering af krydset Hjortkærsvej/Klampenborgvej senest 12 måneder
efter ibrugtagning.
Sagsfremstilling
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 20. september 2017 at undersøge
muligheden for at udskyde indsnævringen af Hjortekærvej ved Klampenborgvej, indtil det
signalregulerede kryds ved Hvidegårdsparken/Klampenborgvej er åbent i alle retninger - eller
at finde en løsning, der muliggør udkørsel direkte fra Trongårdsparken til Klampenborgvej,
også i byggeperioden på Trongårdsarealet, jf. anmodningssag herom.
Forvaltningen anbefaler at fastholde den tidligere trufte beslutning om at indsnævre
Hjortekærvej ved Klampenborgvej. Såfremt anbefaling om at fastholde planen ikke
imødekommes, vil det have tidsmæssige, økonomiske og evt. erstatningsansvarlige
konsekvenser jf. afsnit om økonomi.
Tidligere beslutninger
Den 6. april 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at udskyde etableringen af signalregulering
af Hjortekær/Klampenborgvejskrydset, idet man vil afvente udviklingen af trafikken. I stedet
vedtog man at etablere trafiksikkerhedsmæssige tiltag i krydset. Samtidig bemærkede
Kommunalbestyrelsen, at etablering af signalkryds i
Trongårdsparken/Klampenborgvej/Hvidegårdsparken igangsættes. På grund af arbejdskørsel til
byudviklingsområdet vil der af trafiksikkerhedsmæssige hensyn muligvis ikke kunne gives
adgang for almindelig trafik fra Trongårdsparken til signalkrydset, men der blev anmodet om,
at forvaltningen løbende arbejder på at muliggøre dette.
Krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej
På grund af påkørsel af cyklister var krydset udpeget som uheldsbelastet kryds i kommunens
"Trafiksikkerhedsplan 2012 - 2015". Det blev derfor vedtaget, at krydset skulle indgå i de
trafikforbedrende foranstaltninger i forbindelse med udbygning af Dyrehavegårds jorde.
Der er et meget entydigt uheldsbillede i krydset. I perioden 2012 - 2015 har politiet registreret
5 uheld, hvor bilister, der svinger ud fra Hjortekær rammer cyklister. Alene i 2017 er dette
uheldsbillede forøget, idet der på nuværende tidspunkt allerede er registret 3 lignende uheld
samtidig med, at der også har været ét uheld mellem to biler. Uheldene sker typisk, når der
holder 2 biler på Hjortekærsvej, som vil ud på Klampenborgvej i hver sin retning. Hermed
kommer de til at begrænse hinandens synsfelt.
For at sikre cyklister og trafikafviklingen i krydset har forvaltningen tidligere anbefalet at
etablere signalregulering. Da dette bl.a. vil medføre lukning af vejen "Ved Fortunen" har
Kommunalbestyrelsen udskudt denne beslutning, og afventer i stedet udvikling i trafikken jf.
Kommunalbestyrelsens beslutning af 6.april 2017. Der er herudover vurderet forslag om anlæg
af rundkørsel i krydset, hvor Ved Fortunen indgår som 5. ben. Dette vil imidlertid kræve
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ekspropriation af ejendomme, og rundkørslen ville samtidig skulle signalreguleres for at styre
trafikken hensigtsmæssigt. Der var tale om en meget dyr løsning, og derfor er det valgt ikke at
arbejde videre med denne løsning.
Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning af 6. april 2017 udføres nu mindre
trafiksikkerhedsmæssig tiltag i krydset for at undgå påkørsel af cyklister. Tiltag sker i form af
indsnævring af Hjortekærsvej, så der kun kan køre en bil ud af gangen. I forbindelse med
denne beslutning forelå endvidere et notat (bilag) om konsekvenser for trafikken ved denne
beslutning. Notatet viser, at den gennemsnitlige forsinkelse fra Hjortekærsvej i
morgenspidstimen er ca. 35 sek., hvilket svarer til et serviceniveau D, som tilstræbes som
minimum i nye signalanlæg, og som ofte er en præmis og ikke usædvanligt i byer. Den
gennemsnitlige kølængde er beregnet til 32 m, og maksimale kølængde er på op til 227 m.
(næsten tilbage til Trongårdsvej). Værdien fortæller ikke om den maksimale kølængde
optræder en eller flere gange i en spidstime, hvilket kræver yderligere undersøgelser.
Hjortekærsvej er en primær trafikvej, som skal afvikle trafikken mellem de enkelte kvarterer i
kommunen. Det er her trafikken i området skal afvikles, og i spidsbelastningsperioder må der
derfor forventes kødannelser og ventetider. Borgerne vil løbende kunne indstille sig på de
perioder, hvor der kan være længere kø og ventetider, og dermed tilpasse deres kørevaner
herefter.
På baggrund af ovenstående kan forvaltningen ikke anbefale at stoppe arbejdet med
trafiksikringen af krydset. Da arbejdet er igangsat, vil der herudover skulle ske reetablering af
allerede udført arbejde i det eksisterende kryds. Der vil endvidere være en række kontraktlige
forpligtigelser, jf. økonomiafsnittet.
Krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken
Det er indgået en række kontrakter i området, f.eks. om etablering af signalanlæg i krydset
(Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken), om at anlægge minirundkørsel mellem
Trongårdsparken og Trongårdsvej, at fartdæmpe Trongårdsvej ved Trongårdsskolen samt at
dreje eksisterende parkeringsplads. Disse anlægsarbejder udføres henholdsvis forår og
sommer 2018. I samme periode skal der køres jord væk fra støjvolden langs
Helsingørmotorvejen. Adgangsvejen til Trongårdens byområde skal anlægges som
byggepladsvej. Dette anlægsarbejde vil blive udført i 2018, hvilket er inden lokalplaner for
området bliver godkendt og køber overtager arealet.
Ud over disse anlægsarbejder, der skal udføres i 2018, skal den resterende del af
Trongårdsparken også ombygges. Af hensyn til udførsel af alle de nævnte anlægsarbejder,
planlægges Trongårdsparkens ombygning at ske i 2019, for at koordinere projekterne
hensigtsmæssigt i forhold til tid. Anlægsarbejder i området og tilknyttede anlægstidspunkter er
vist på oversigtskort (bilag).
Trongårdsvej og Trongårdsparken er i øvrigt lokalveje, der betjener de lokale områder og de
enkelte boliger og institutioner. Her accepteres gennemkørende trafik til eget område. Det er
en af grundene til at fartdæmpe Trongårdsvej, og derfor anbefales det ikke at planlægge for,
at disse veje skal aflaste den primære trafikvej Hjortkærsvej samtidig med, at der sker
anlægsarbejde i området, og samtidig med at der ikke kan ske en hensigtsmæssig adskillelse
mellem de forskellige trafikarter.
Trongårdsvej og Trongårdsparken er adgangsvej til skolen og til fritidsaktiviteter, og trafik til
og fra området sker derfor på forskellige tidspunkter. Det er uhensigtsmæssigt at blande
byggepladstrafik med almindelig kørsel, herunder skoletrafik.
For at kunne åbne Trongårdsparken op for trafikken til og fra skolen, er det nødvendigt at den
resterende del af Trongårdsparken er ombygget med enkeltrettede cykelstier på hele
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strækningen, hvilket er planlagt til sommerferien 2019. På dette tidspunkt vil man kunne
overveje, om det er trafiksikkert at åbne op for almindelig trafik.
Krydset skal senest være åbent for almindelig trafik sommer 2020, hvor H.C Ørsted
Gymnasium og de første ejendomme på Trongårdens Byområde forventes at være
indflytningsklare. Der vil være byggeaktivitet på Trongårdens byområde frem til sommer 2023,
hvor de sidste ejendomme forventes færdig.
Af hensyn til sikkerheden for skoleelever anbefales det at holde byggepladstrafik og den
almindelige trafik, herunder skolevejstrafik, adskilt så længe som muligt. Krydset vil kunne
åbnes op i efteråret 2019 for almindelig trafik, men forinden dette sker, anbefales det at
vurdere trafiksikkerheden.
Vedlagt er brev fra Trongårdsparkens Grundejerforening af 25.9.2017 om fastholdelse af
Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning (bilag).
Lovgrundlag
Lov om offentlige veje §8
Økonomi
Der er tidligere foretaget følgende vurderinger af anlægsoverslag ved forskellige trafikale
løsninger, som er forelagt udvalget men blevet fravalgt. De skønsmæssige anlægsoverslag
ville have skullet specificeres yderligeres, hvis Kommunalbestyrelsen havde valgt at arbejde
videre med disse løsninger.
• anlæg af signalreguleret rundkørsel i krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej - 12 mio.
kr. ekskl. arealerhvervelse
• anlæg af signalregulering i krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej - 2,3 mio kr.
Det valgte trafiksikkerhedsmæssige tiltag i krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej indgår i
flere samlede udbud med entreprenør, rådgiver og bygherrreleverancer. Beløbsmæssigt udgør
arbejdet samlet set følgende for
• indsnævring af Hjortekærsvej til 1 spor - 0,5 mio. kr.
Forvaltningen har undersøgt muligheder for at udskyde indsnævning i krydset
Klampenborgvej/Hjortekærsvej. Der er anvendt 0,05 mio. kr. til indledende
advokatundersøgelser, der er forbundet med den igangværende klarlæggelse af
konsekvenser.
Økonomiske konsekvenser af at udskyde indsnævning i krydset
Klampenborgvej/Hjortekærsvej
Lyngby Taarbæk Kommune har udbudt alle anlægsprojekter på Dyrehavegårds Jord, som et
samlet udbud den 10. maj 2017, og har underskrevet kontrakt den 29. juni 2017 med Arkil
A/S. Derudover har kommunen underskrevet en kontrakt med Dong Energy den 30. juni 2017
for belysning og anden kontrakt med Swarco den 30. juni 2017 for signaludstyr. Der er tillige
indgået rådgiverkontrakt med viatrafik.
Der er to mulige løsninger der imødekommer " at udskyde indsnævning"
• at arbejder sættes i bero og genoptages
• at arbejder udtages af kontrakt
Ændringer i arbejdets omfang skal aftales med entreprenør indenfor rammerne af aftalen og
AB92. Ændringer kan have konsekvenser for økonomi samt for tidsplan for det samlede
arbejde. Konsekvenser af at udtage arbejder af entreprisekontrakt er vurderet af ekstern
advokat Dandersmore, men kan ikke på forhånd opgøres. Forvaltningen har på den baggrund
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estimeret den økonomiske risiko, som er behæftet med usikkerhed. Forvaltningen har vurderet
konsekvenser af at sætte arbejder i bero, det kan ligeledes ikke opgøres på forhånd.
Ændringer kan have konsekvenser for rådgiveraftalen med viatrafik. Kontrakt med Dong
Energy og Swarco kan sandsynligvis ændres uden konsekvenser, idet der vil være tale om
justeringer indenfor aftalen om bygherreleverancer. Ændringer i kontrakter med viatrafik.
Kontrakt med Dong Energy og Swarco er ikke vurderet af uvildig advokat.
Arbejdet er planlagt til udførelse inden vinter 2017/2018. Dersom arbejdet sættes i bero i en
periode, kan arbejdet sættes i gang igen, men der bliver øget risiko for at arbejdet vil blive
udført med dårligt vejrlig, hvilket kan medføre lavere kvalitet. Der er tillige risiko for, at den
samlede tidsplan forøges, hvilket kan medføre krav om godtgørelse af ekstraomkostninger til
byggeplads, vinterforanstaltninger. Dette er ikke vurderet.
Konsekvenser for at arbejder sættes i bero og genoptages i krydset
Klampenborgvej/Hjortekærsvej
Konsekvens af, at arbejde sættes i bero i krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej, vil medføre
ekstraudgifter for vinterforanstaltninger og byggepladsen. Byggepladsen vurderes af
forvaltningen til 0,4 mio.kr. per måned. Ekstraomkostninger til vinterforanstaltninger er ikke
vurderet af forvaltningen. Derudover kommer udgifter til advokat, som afhænger af sagsforløb,
men ikke estimeres at udgøre mindre end 0,1 mio. kr.
Arbejdet er planlagt til udførelse inden vinter. Dersom arbejdet udskydes en kortere periode,
kan arbejdet sættes i gang igen, men der bliver øget risiko for at arbejdet vil blive udført med
dårligt vejrlig, hvilket kan medføre lavere kvalitet.
Juridisk og økonomisk konsekvens af at arbejde i krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej
udtages af entreprisekontrakten
For tidspunktet for udtagelse af arbejderne vil der være resterende arbejder under krydset
Klampenborgvej/Hjortekærsvej der beløbsmæssigt udgør 0,09-0,18 mio. kr. for så vidt
angår entreprisekontrakten med Arkil A/S. Dette vurderes ikke at have juridisk eller
økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune i henhold til aftale med Arkil A/S
eller AB92. Dog vil udførte arbejder beløbsmæssigt udgøre 0,18-0,27 mio. kr., som vil skulle
betales.
Entreprenøren har igangsat arbejdet, og asfalten er således skåret op, og krydset forventes at
blive færdigt i løbet af oktober 2017. Hvis arbejder sættes i bero/udtages af
entreprisekontrakternkontrakterne vil der skulle ske reetablering af de udførte arbejder, vil
dette medføre ekstraudgifter til vinterforanstaltninger, afmærkninger og byggeplads i
størrelsesordene, der estimeres beløbsmæssigt at udgøre 0,10-0,15 mio. kr. Dersom arbejdes
skal udføres i dårligt vejrlig kan det medføre ekstraudgifter til vinterforanstaltninger.
Ændringen i entreprisearbejdet kan medføre krav om tillægsaftale til rådigverkonkrakten.
Omfanget af tillægsydelsen kan kun vanskeligt estimeres, da det afhænger af ændringens
karakter. Som minimum vurderes det sandsynligt, at ændringen vil medføre et krav om
ekstrahonorar på 0,10 mio. kr.
Derudover kommer udgifter til advokat, som afhænger af sagsforløb, men ikke estimeres at
udgøre mindre end 0,1 mio. kr.
Samlet vurderes det, at de økonomiskkonsekvenser af at arbejde udtages af
entreprisekontrakten beløbsmæssigt at udgøre minimum 0,48-0,62 mio. kr.
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For en god ordens skyld bemærkes det, at forvaltningen ikke har haft mulighed for at afdække
risikoen for, at Kommunalbestyrelsens medlemmer kan ifalde personligt erstatningskrav
dersom den tidligere trufte beslutning om vejindsnævring omgøres.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 28. september 2017
Ad 1) Anbefalet, idet udvalget har noteret sig de faldne bemærkninger på dialogmødet den 26.
september 2017 samt har noteret sig de seneste oplysninger om uheldsbilledet i krydset.
Ad 2) Anbefalet. Forvaltningen anmodes om i den besluttede periode at indsamle data fra det
ombyggede kryds og at belyse fordele og ulemper for den trafikale afvikling i området ved en
eventuel signalregulering af krydset Klampenborgvej/ Ermelundsvej.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 28. september 2017
Ad 1) Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 28. september 2017 anbefalet, idet
Økonomiudvalget bemærker, at det på nuværende tidspunkt er den økonomiske mest rentable
løsning at færdiggøre arbejdet, også selv om der evt. efterfølgende etableres et lyskryds.
Ad 2) Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 28. september 2017 anbefalet. Forvaltningen
giver en foreløbig status på trafikafviklingen efter 6 måneder.
Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Henriette Breum (V) var fraværende
Kommunalbestyrelsen, den 5. oktober 2017
Ad 1-2) Økonomiudvalgets protokollat af 28. september 2017 godkendt.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)
Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Biskub (C)
Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Christine Bernt Henriksen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Bilag
•
•
•

Planlagte anlægsarbejder i Trongårdens Byområde - bilag til TMU 28.9.2017
Klampenborgvej - Hjortekærsvej
Anmodningssag indsigelse
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Punkt 16
Forslag til anvendelse af værdighedsmilliarden i 2018 (Beslutning)
Resumé
Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget henholdsvis 11,6 mio. kr. i 2016 og 11,3 mio. kr. i
2017 i ordinært tilskud af Værdighedsmilliarden. Midlerne fordeles mellem kommunerne ud fra
en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunen har ikke på
nuværende tidspunkt kunnet få en præcis udmelding på det ordinære tilskud i 2018, men er
samtidig nødt til at behandle sagen politisk for at overholde fristen for indsendelse af budget
2018 til ministeriet senest 1. november. Forvaltningen forventer et mindre fald i det ordinære
tilskud som følge af et fald i andelen af ældre i kommunen. Forvaltningen har anslået det
ordinære tilskud til 11,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til anvendelsen
af midlerne i 2018.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forslag til anvendelse af midler i 2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at modtage 11,0 mio. kr. i 2018 af
Værdighedsmilliarden. Kommunen skal senest 1. november 2017 indsende redegørelse for
anvendelse af midlerne i 2018 til Sundheds- og Ældreministeriet (bilag).
Anvendelse af midlerne i 2018
Størstedelen af de besluttede indsatser i 2016 og 2017 er som udgangspunkt varige og
fortsætter derfor i 2018 med budgetter, som er justeret i forhold til pris- og
lønfremskrivningen og det besluttede serviceniveau. Budgetterne er endvidere tilpasset det nu
erfarede behov for den enkelte indsats. Med de besluttede og igangværende indsatser, som
fortsætter i 2018, er der disponeret 10,5 mio.kr. af de forventede 11,0 mio. kr. af
Værdighedsmilliarden. De allerede besluttede og igangværende indsatser, der fortsætter i
2018, fremgår af nedenstående tabel.
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Anlæg af minirundkørsel og
fartdæmpning af Trongårdsvej
samt drejning af
parkeringspladsen i perioden
14.5 – 31.7.2018
I henhold til entreprisekontrakt

Anlæg af adgangsvej til
Trongårdens område som
byggepladsvej samt
midlertidig byggepladsvej
udføres sommer/ efterår
2018.
Fjernelse af jord fra
støjvolden forventes udført
sommerferien 2018.
Jordkørsel skal ske med
adgang fra krydset
Klampenborgvej/ Trongårdsparken

Trongårdsparken
Resterende del af vejen
forventes ombygget
sommerferien 2019

Der etableres signalreguleret
kryds
Klampenborgvej/ Hvidegårdspark
en/ Trongårdsparken og sydligste
del af Trongårdsparken ombygges
i perioden 5.3 –14.5.2018 i
henhold til entreprisekontrakt

Planlagte
anlægsarbejder
Trongårdens Byområde
2018 - 2019
21.9.2017

Bemærkninger vedrørende trafikale tiltag i - og omkring Trongårdens
Byområde, Trongårdsparken og Hjortekærsvej
Med henvisning til LTK´s Teknik- og Miljøudvalgsmøde afholdt d. 20. sept. 2017, pkt. 8 Anmodningssag - planlægning
af trafikale ændringer ved Hjortekærsvej/Klampenborg versus Hvidegårdsparken/Klampenborgvej/Trongårdsparken,
har Trongårdparkens Grundejerforening følgende bemærkninger som angivet under pkt. 01 - 05:
Sagsfremstilling:
Mette Schmidt Olsen (C) og Bodil Kornbek (A) har den 13. september 2017 anmodet om at følgende sag optages på
Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden:
"Idet vi forudser at uhensigtsmæssig planlægning af rækkefølgen i arbejderne vedr. de trafikale ændringer hhv. ved
Hjortekærsvej/Klampenborg og kun delvis åbning af det nye signalregulerede kryds
Hvidegårdsparken/Klampenborgvej/Trongårdsparken vil medføre kødannelse særligt i morgentimerne på
Hjortekærsvej ved Klampenborgvej, anmoder vi udvalget om enten at udskyde indsnævringen af
Hjortekærsvej/Klampenborgvej til krydset Hvidegårdsparken/Klampenborgvej/Trongårdsparken er åbent i alle
retninger - eller at finde en løsning der muliggør udkørsel direkte fra Trongårdsparken til Klampenborgvej også i
byggeperioden på Trongårdsarealet."
01. Sikker skolevej 01
Udkørsel direkte fra Trongårdsparken til Klampenborgvej også i byggeperioden på Trongårdsarealet – jf forslag
fremsat på møde d. 20. sept., anser Trongårdparkens Grundejerforening (herefter TGP) for værende stærkt
bekymrende – hvis der er tale om anden kørsel end byggepladsrelateret kørsel.
TGP har tidligere fået tilsagn fra Lyngby Taarbæk Kommune (LTK) om, at al byggepladstrafik vil ske direkte fra
Klampeborgvej til Trongårdens kommende byområde (da vi på ingen måde ønsker byggepladstrafik via den
eksisterende bebyggelse) – og samtidig fysisk adskilt fra skoletrafik der kommer fra samme retning via
Klampenborgvej. Vi har en klar forventning om, at dette overholdes – og at den sikre skolevej opretholdes i hele
udbygningsperioden. En sammenblanding af disse meget forskellige former for trafik (byggepladstrafik = meget tung
trafik og skolebørn = meget blød trafik) er yderst risikabel og ikke mindst lovstridig jfr. Arbejdstilsynets retningslinjer
for dels indretning af fra - og tilkørselsforhold til byggepladser.
Muligheden for at almindelig trafik (almindelig bilisme) i de indledende byggefaser kan køre direkte fra
Trongårdsparken til Klampenborgvej, vil blot kunne forværre sikkerheden. Lyskryds fra Trongårdsparken mod
Klampenborgvej må først åbnes, når de første etaper af Trongårdens Byområde (herunder HC. Ørsteds Gymnasium) –
åbner og tages i brug. Til den tid må byggepladstilkørsel anvises således at denne ikke konflikter med øvrig trafik og
skoletrafik. Ved åbning af lyskryds lukkes Trongårdparkens Stamvej (øst-vest) mod vest, som allerede vedtaget.
Vi vil gerne bede om en skriftlig tilkendegivelse fra LTK / forvaltningen om, at dette forhold (adskilt trafik / sikker
skolevej – fra Klampenborgvej) stadig er gældende.
02. Sikker skolevej 02
TGP har ligeledes tidligere fået positivt tilsagn fra LTK om tiltag, der vil gavne trafiksikkerheden på Trongårdsvej som
sikker skolevej (øst-vestlig retning) – på den del af vejen der går fra Hjortekærsvej hen til skoleområdet /
Trongårdens marker.
Der er givet tilsagn om hastighedsreduktion ned til 30/40 km/t, samt anbringelse af fartdæmpere (min. 3 stk.) i form
af ”trapezdump” eller lignende tiltag. Dette er TGP overbevist om vil gavne trafiksikkerheden for såvel de mindste
skolebørn som gymnasieelever der færdes i området. Fartdæmpere må placeres så disse generer eksisterende
udkørsler mindst muligt.
TGP vil anmode om, at samme forhold kommer til at gælde alléen der løber parallelt med Trongårdens marker
(Trongårdsparken nord-syd), da denne efter anbringelse af til- og frakørsel til Klampenborgvej, vil få samme funktion
som sikker skolevej (nord-sydlig retning). TGP ønsker de samme hastighedsregulerende tiltag i form af
hastighedsnedsættelse til 30/40 km/t, samt anbringelse af fartdæmpere i et jævnt interval. Fartdæmpere må ligeledes
placeres, så de generer eksisterende udkørsler mindst muligt.
Vi vil gerne bede om skriftlig tilkendegivelse fra LTK / forvaltningen – på at dette forhold (trafikregulerende tiltag på
Trongårdvej) stadig står ved magt, og at disse forhold danner præcedens for alléen (Trongårdsparken nord-syd) der
vil få samme funktion som sikker skolevej.

03. Nye lyskryds / trafikreguleringer
Der er i forbindelse med udbygning af det kommende Trongårdens marker besluttet at udføre et nyt lysregulerende
kryds ved Trongårdsparken/ Hvidegårdsparken med gennemkørende trafik på Klampenborgvej. Dette tiltag hilsner
såvel TGP som Hvidegårdsparken velkomment, da det fremmer skolebørns sikkerhed på skolevejen ved krydsning af
Klampenborgvej fra Hvidegårdsparken. Endvidere er dette med til at fremme mobiliteten ved udkørsel fra
Hvidegårdsparken.
TGP har en forventning om kommende gennemkørende skoletrafik i begge retninger (Trongårdsvej og allé), foruden
trafik fra beboere i området. Øvrig trafik fra bilister, der ikke har noget ærinde i området, ønskes derimod ikke.
Den nuværende proces med indsnævring af kørebane til 1-kørespor ved krydset Hjortekærsvej / Klampenborgvej må,
som Teknik- og Miljøudvalget har fremsat, forventes at kunne komme til at skabe ophobning af trafik i omtalte kryds –
med kødannelse som resultat. En uønsket følge af dette kunne være en øget gennemkørende trafik igennem
Trongårdsvej via alléen langs Trongårdens marker hen til nyt anlagt lyskryds ved Trongårdsparken / Hvidegårdsparken
(som en slags smutvej for bl.a. Hjortekærs beboere og Novozymes ansatte).
Dette er absolut uønsket af TGP, da Trongårdvej og alléen ikke er bygget til at aflaste Hjortekærsvej. Vejene er opført
uden midterstriber, og er i det hele taget ikke dimensioneret til at tage den primære trafik i området.
Det er Hjortekærsvej derimod, hvorfor vi må anmode om, at den nuværende proces med indsnævring sættes i bero
indtil der er besluttet en holdbar løsning på udfordringen – ikke blot i omtalte kryds, men på hele Hjortekærsvej.
TGP anbefaler i denne sammenhæng LTK, at vende tilbage til den oprindelige plan (dato: 22. december 2016) om
anlæggelse af nyt lysregulerende kryds ved Hjortekærsvej / Klampenborgvej. Vi er overbeviste om, at dette er den
rigtige løsning både hvad angår sikkerhed og muligheder for at regulere ind- / til- og frakørsel mellem Hjortekærsvej
og Klampenborgvej.
For at genere Grundejerforeningen for Fortunen og nærmeste omegn mindst muligt ville en alternativ placering af et
lyskryds givetvis kunne anbringes ved Ermelundsvej / Klampenborgvej – efter et nærmere trafikstudie.
TGP vil ikke kunne acceptere en halvgjort løsning, hvor vi sidder tilbage ”med aben” i form af langvarige
byggearbejder (flerårig byggeperiode) med de lyd og støvgener dette medfører, OG samtidig en meget forringet
beboelseskvalitet med øget trafik fra et nyt beboelsesområde og evt. gennemkørende trafik fra Hjortekær.
TGP anmoder derfor LTK om at tage hensyn til vores ønsker og imødese vores bekymringer.
04. Om proces og tidsplan for de trafikale tiltag i området
Indledningsvis vil vi godt rose og takke for et fint samarbejde med LTK vedrørende de kommende udbygningsplaner
for Trongårdens marker. Vi håber på et fortsat åbent og gensidigt respekterende samarbejde mellem vores
Grundejerforening og LTK.
Ikke desto mindre er der en række ubesvarede spørgsmål som vi meget gerne vil have besvaret.
LTK bør (må) fremlægge en helhedsplan for den overordnede trafik – både i byggeperioden, - og helt frem til
Trongårdens Byområde inkl. Nyt HC. Ørsteds Gymnasium er fuldt udbygget:
Hvor skal byggepladstrafikken køre og afvikles (?). Dette gælder også set i forhold til en etapeopdelt byggeperiode.
Hvordan sikrer vi en sikker skolevej – i hele byggeperioden (?)
Hvordan vil man afvikle trafikken fra nyt HC. Ørsteds Gymnasium, når dette står færdig (?), medens der stadig er
byggeri på øvrige dele af Trongårdens Byområde (?)
Hvordan sikres et naturligt flow til og fra Hjortekærsvej – fra Klampenborgvej – uden at denne finder smutvejen
igennem Trongårdsparkens område (?), og hvordan opstilles vejnettet i primære og sekundære veje i det fremtidige
Hjortekær (?)
Hvornår etableres fartdæmpere på Trongårdsvej (herunder også omfang og lokalitet?), - og hvor vil disse kunne
anbringes på alléen (?).
TGP vil ligeledes gerne bede om, og præsenteres for, en overordnet tidsplan for såvel udbygning af Trongårdens
Byområde; herunder nyt HC. Ørsteds Gymnasium og endelig alle de trafikale ændringer, der er igangsat og /eller er i
LTK´s støbeske. Denne tidsplan har vi en klar forventning om findes (om end den ikke er endelig) – og vi ønsker
denne fremsendt, så vi kan have en rettidig konstruktiv dialog også fremover.

05. Lokalplansarbejde / øvrige planer
Afslutningsvis anmodes om en åben dialog i den verserende lokalplans proces for Trongårdens Byområde.
Vi håber på en rettidig nabohøring (ikke at forveksle med en nabo orientering), så integration mellem nyt og
eksisterende får muligheder for at spire.
TGP vil gerne præsenteres for, og bede om, fremsendte målsatte tegninger af kommende lyskryds: Trongårdsparken /
Hvidegårdsparken / Klampenborgvej.
TGP vil gerne præsenteres for, og bede om, fremsendte målsatte tegninger af kommende vejkryds (meget gerne et
lyskryds) ved Hjortekær / Klampenborgvej.
TGP vil gerne præsenteres for, og bede om, fremsendte målsatte tegninger af kommende aflukning af
Trongårdparkens stamvej.
TGP vil gerne præsenteres for, og bede om, fremsendte målsatte tegninger af vejføringer / - herunder beplantnings
strategier for det kommende Trongårdsparken byområde.

På vegne af Trongårdsparkens Grundejerforening
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