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Bianco Lunos Allé: mellem nr. 1-9  

 

Tilstand 

Fortovet hælder stejlt mod kørebanen, og fliserne er nedslidte. Den eksisterende kantstenslysning 
er lav. 

Udbedring 

Kantsten optages og sættes i lysning på 8-9 cm. Kakler (klinker) udskiftes til nye både i for- og 
bagkant (ca. 30% kan genbruges). Fortov omkring porte bliver omdannet til gennemgående fortov 
(4 overkørsler). 
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Frederiksberg Allé 25, mellem Kingosgade og Engtoftevej 

 

Tilstand 

Der er gamle og knækkede fliser, fortovet hælder meget. Der var stillads på arealet i 2020, derfor 
blev arealet ikke renoveret i 2020. 

Udbedring 

Der sættes nye fortovsfliser. Kakler (klinker) udskiftes til nye både i for- og bagkant. Kantsten bli-
ver omsat efter behov. 
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Godthåbsvej: nr. 140-176, mellem Vagtelvej og kommunegrænsen, nordsiden 

 

 

Tilstand 

Fortovet er ujævnt, og der er gamle tærede fliser. Chaussesten ligger ujævne.  

Udbedring 

Der bliver udlagt tre rækker nye fortovsfliser med bånd af chaussesten. Alle nye fliser er ”NOX fli-
ser”, det vil sige fliser som har photokatalyserende egenskaber. Der lægges trækrør i hele stræk-
ningen og overkørslerne. Der er strækninger, der har meget brede bagkanter, hvor der sættes 
chaussesten.  
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Svanholmsvej: begge sider 

 

Tilstand 

Eksisterende asfaltfortov er ujævnt, det har mange lapninger efter gravninger og andre skader. 
Endvidere er kantstenslysningen meget lav. 

Udbedring 

Asfalt optages. Kantsten bortskaffes og der sættes ny kløvet kantsten med en lysning på 8-9 cm. 
Der etableres nyt fundament til to rækker fliser med bånd af chaussesten, to rækker chaussesten 
i forkant og asfalt i bagkant. Defekte vejbrønde udskiftes til ny flyder, og der lægges trækrør i hele 
strækningen og overkørslerne. Muligheder for optimering af parkeringspladserne undersøges. 
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Kronprinsesse Sofies Vej: mellem nr. 2-12 samt nr. 1-3 – arealer der endnu ikke er udbed-
ret 

 

Tilstand 

Der er lunker og knækkede og nedslidte fliser, og der er problemer med afvanding af fortovet. 
Asfalt mellem fortovet og parkeringsbanen er ujævn. Endvidere er kantstenslysningen lav.  

Udbedring 

Der bliver udlagt tre rækker nye NOX behandlede fliser med bånd af chaussesten. Forkanten sæt-
tes med chaussesten og bagkanten retableres efter lokalt forhold. Defekte vejbrønde udskiftes til 
en ny flyder, der lægges trækrør i hele strækningen og overkørslerne. Den eksisterende kantsten 
optages og sættes med en lysning på 8-9 cm. Ud for nr. 1-3 (40 m) omsættes chaussesten og 
kantsten, og der sættes nye fliser.  
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Rådmand Steins Allé: nr. 14-26 mellem Camillia Nielsens Vej og Hoffmeyersvej, sydsiden 

 

Tilstand 

Det eksisterende flisefortov er slidt, ujævnt med lunker og knækkede fliser. Asfalten i forkant og 
bagkant er krakkelerede, udtørret og ujævn. Endvidere er kantstenslysningen lav på hele stræk-
ning.  

Udbedring 

Der bliver udlagt to rækker fliser med chaussestenbånd, to rækker chaussesten i forkanten og as-
falt i bagkanten. Defekte vejbrønde udskiftes til ny flyder, der lægges trækrør i hele strækningen. 
Den eksisterende kantsten erstattes med ny kløvet kantsten, som sættes med en lysning på 8-9 
cm.  
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Fuglevangsvej: mellem nr. 5 – 13 

 

 

Tilstand 

Fortovet er ujævnt med mange knækkede fliser og lunker. Kantstenslysningen er lav.  

Udbedring 

Der bliver udlagt nye fliser, chaussestenene bliver omsat, og der etableres en ekstra rækker fliser. 
Kantsten bliver omsat efter behov. 


