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Til Center for Miljø og Plan                 15. december 2015 
Att. Sidsel Poulsen  
 
 
 

Parkerings- og trafikproblemer i området ved Fortunen og Fortunvænget. 
 
 
Parkeringssituationen i området Ved Fortunen, Trongårdsvej, Dyrehavegårdsvej og Fortunfortvej samt 
Fortunvænget og Fortunparken er de seneste år blevet væsentligt forværret og flere af vejene er kun meget 
vanskeligt passable – både for heste og biler – på visse hverdage og i lange perioder i weekenderne. Det er 
til stor gene for beboerne i området, men det skal også bemærkes, at de (ulovligt) parkerede biler vil være 
en væsentlig hindring for eventuelle redningskøretøjer e.l..  
 
I øjeblikket gennemføres en partshøring omkring parkeringsrestriktioner på den sydlige del af 
Dyrehavegårdsvej (4. december 2016 v. Henrik Høj Andersen), og der er lavet en ny afstribning på 
Trongårdsvej, der har dramatiske konsekvenser for beboernes mulighed for at parkere hensigtsmæssigt 
(der ligger p.t. et sag hos Kim Lyngby Jørgensen). Grundejerforeningerne er naturligvis grundlæggende 
positive over for kommunens initiativer, men er dog af den opfattelse, at problemerne ikke løses ved at 
iværksætte punktvise forbedringer; det får bare problemet til at flytte rundt. Hvis problemerne skal løses, 
er det nødvendigt at se på parkeringssituationen i sin helhed og finde løsninger for hele området samlet.   
 
Parallelt med, at parkeringssituationen søges løst, arbejder kommunen på en række trafikale initiativer, jf. 
referat fra møde i Teknik og Miljøudvalget d. 1. dec. 2015, som må frygtes at generere et større trafikpres i 
området. Det er foreningernes forventning, at en lysregulering e.l. af krydset 
Hjortekærsvej/Klampenborgvej vil få bilister fra øst til at vælge Ermelundsvej og køre ad Trongårdsvej eller 
Dyrehavegårdsvej/Fortunparken til Hjortekærsvej frem for at køre helt frem til Hjortekærsvej eller 
motorvejen. Dette vil naturligvis kun bidrage til det eksisterende kaos. 
 
Det er som nævnt grundejerforeningernes opfattelse at problemerne kun løses ved at se trafik- og 
parkeringssituationen i sin helhed. Foreningerne vil gerne bidrage til at finde hensigtsmæssige løsninger og 
ønsker på den baggrund et møde med forvaltningen? Jeg kan kontaktes på steen@wenske.dk eller 40 21 22 
94.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Grundejerforeningerne for Fortunen og nærmeste omegn samt Fortunvænget 
v/ Steen Wenske Pedersen og Anette Hartung 
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