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Bianco Lunos Allé, nr. 1A-3

Tilstand
Eksisterende fortov er ujævnt og kantstenslysningen meget lav. Fortovet er blevet renoveret på
begge sider i 2021. Strækningen ud for Bianco Lunos Allé 1A-3 mangler på grund af privat byggeplads.
Udbedring
Kantsten genbruges og sættes med en lysning på 8-9 cm. Der etableres nyt fundament til to rækker
fliser med bånd af klinker. Der lægges klinker i forkant og i bagkant. Defekte vejbrønde udskiftes
til ny flyder, og der lægges trækrør i hele strækningen og de to overkørsler. Muligheder for optimering af parkeringspladserne undersøges.
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Fuglevangsvej, nr. 13 – H.C. Ørsteds Vej, nordsiden

Tilstand
Eksisterende fortov er ujævnt, og der er gamle knækkede fliser. Endvidere er kantstenslysningen
meget lav.
Udbedring
Kantsten genbruges og sættes med en lysning på 8-9 cm. Der etableres nyt fundament til fire
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.
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Godthåbsvej, Fuglebakkevej - Vagtelvej, nordsiden

Tilstand
Eksisterende fortov består af gammel tærede fliser og ujævne chaussesten.
Udbedring
De gamle fortovsfliser bortskaffes og erstattes med NOX fliser. Der etableres nyt fundament til tre
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.

4

Grundtvigsvej, mellem nr. 2-4; nr. 1-3

Tilstand
Fortovet er ujævnt, og der er gamle tærede fliser, hvor mange er knækkede.
Udbedring
På strækningen ud for nr. 1-3, undersøges om der kan blive udlagt tre rækker nye fortovsfliser med
bånd af chaussesten i stedet for to rækker, fordi der er en meget bred bagkant. Kantsten hæves,
de gamle fortovsfliser bortskaffes, og der lægges nye fortovsfliser Defekte vejbrønde udskiftes til
nye flyder, og der lægges trækrør i hele strækningen og overkørslerne.
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Grøndalsvej, etape I, mellem nr. 8-24

Tilstand
Eksisterende fliser er gamle og knækkede, der er meget lidt kantstenslysning og trærødder har
skubbet fliserne, så de ikke længere er jævne.
Udbedring
Fortovsfliserne bortskaffes. De gamle kantsten, som er meget kort, tænkes genbrugt. For at beskytte træerne, fraskæres ca. 20 cm udfor kantstenen. Der sættes en række nye fortovsfliser på
tværs, så fortovet bliver ca. 0,8 m bred i forhold til 1,25 m i dag. Forkantfortovet beholdes med ca.
0,9 m græs mellem kantsten og fortovsflisen, jf. nuværende karakter på strækningen og for at give
plads til vejtræerne. Bagkant fortov belægges med leret vejgrus. Der skal sendes hækklipningsbreve inden arbejdet, da der er nogle hække på strækningen, der vokser ud over skel. Nogle af
vejtræerne, birketræer, fældes og der plantes nye træer. Defekte vejbrønde udskiftes til ny flyder,
og der lægges trækrør i hele strækningen og overkørslerne.
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Lindevangs Allé, hele vejen, begge sider

Tilstand
Fortovet har uens udseende mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej. Fliserne er nedslidte og den
eksisterende kantstenslysning er lav.
Udbedring
Der foregår for tiden store bygningsrenoveringer på Lindevangs Allé. I den forbindelse foreslås, at
fortovet ud for bygningerne renoveres. Samtidig renoveres fortovet på modsatte side. Samtidigt vil
der være udlagt nyt slidlag i 2022 og plantet nye træer jf. punkt 364, som forelægges på møde den
22. november 2021. Defekte vejbrønde udskiftes til ny flyder, og der lægges trækrør i hele strækningen og overkørslerne.
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Priorvej mellem nr. 9 – Borups Allé, vestsiden

Tilstand
Fortovet er ujævnt med mange knækkede fliser og lunker. Der er ingen kantstenslysning mellem
fortovet og vinkelparkeringspladserne.
Udbedring
Der skal undersøges om fortovet bliver smallere, og om der evt. lægges tre rækker nye fortovsfliser
med chaussestensbånd, hvor der er plads ud for blandt andet Priorvej 11. Kantstenen bliver flyttet
ind fra kørebanen, og sættes med en kantstenslysning af 8-9 cm, hvis dette er muligt i forhold til
bygningerne.
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Pile Allé 53A til 57, kommunegrænse

Tilstand
Fortovet har mange knækkede fliser og lunker. Kantstenslysningen er i orden, da der er cykelsti
mellem fortovet og kørebanen.
Udbedring
Gamle fliser og chaussesten optages. Der bliver udlagt to – tre rækker nye NOX-fliser med chaussestensbånd. Bagkant etableres med asfalt.
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Rosenørns Allé, begge sider, mellem nr. 29-35 og 32-38,

Tilstand
Det eksisterende flisefortov er slidt, ujævnt med lunker og knækkede fliser. Asfalten i forkant og
bagkant er krakelerede, udtørret og ujævn. Endvidere er kantstenslysning til cykelsti lav.
Udbedring
Der bliver udlagt to rækker NOX-fliser med chaussestenbånd, to rækker chaussesten i forkanten
og asfalt i bagkanten. Der er tre rækker fliser ud for nr. 33, og her vil de erstattes af tre rækker
NOX-fliser. Defekte vejbrønde udskiftes til ny flyder, der lægges trækrør i hele strækningen. Den
eksisterende kantsten mellem fortovet og cykelsti udfor Rosenørns Allé 29-35 hæves, så der igen
er lysning mellem cykelsti og fortov. Kantstenen mellem kørebanen og cykelstien er blevet påkørt
ved busstoppestedet. Denne rettes op i forbindelse med arbejdet på fortovet. Busstoppestedet
flyttes foreløbigt i samarbejde med Trafik og Byrum.
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Sankt Nikolaj Vej, lige side

Tilstand
Fortovet er ujævnt med mange knækkede fliser og lunker. Kantstenslysningen er lav.
Udbedring
Der bliver udlagt nye fliser, chaussestenene bliver omsat, og kantsten bliver omsat efter behov.
Defekte vejbrønde udskiftes til ny flyder, der lægges trækrør i hele strækningen. Afventer evt. klimaprojekt i området.
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Smallegade, mellem Andebakken og Porcelænshaven

Tilstand
Fortovet har mange knækkede fliser og lunker. Bagkanten er i dårlig stand langs en del af strækningen. Desuden er der behov for renovering af overkørslerne til Steen Blichers Vej og Virginiavej.
Udbedring
Der bliver udlagt nye NOX-fliser, og der skal undersøges om der er plads til en ekstra række fortovsfliser. Mellem Andebakken og Steen Blicher Vej, lægges der to rækker chaussesten mellem
kantsten og fortovsfliser i modsætning til i dag, hvor der er tre-fire rækker chaussesten. Der undersøges om der kan etableres en ekstra rækker fliser i bagkant. Der etableres bagkant i asfalt. Kantsten bliver omsat efter behov, da der er cykelsti mellem fortovet og kørebanen. Defekte vejbrønde
udskiftes til ny flyder, der lægges trækrør i hele strækningen.
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Hostrupsvej, overkørsel Hostrups Vænge

Tilstand
Brolægningen er ujævnt med lunker. Der er knækket fliser på begge side af overkørslen. Kantstenslysningen er lav.
Udbedring
Brostens overkørsel til Hostrups Vænge bliver omsat. Fortovet rettes op til venstre og højre for
overkørslen. Knækkede fliser udskiftes. Kantsten bliver omsat efter behov. Der lægges trækrør i
hele strækningen.
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Helge Rodes Allé, overkørsel brandvej Helge Rodes Allé 6-14

Tilstand
Overkørslen til brandvej er ujævnt og der mangler belægningssten. Kantsten er sunket.
Udbedring
Der bliver udlagt nye fortovsfliser til skel i ca. 4 m bred. Kantsten bliver omsat efter behov.
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Smallegade, overkørsel Virginiavej

Tilstand
Der er knækkede fliser.
Udbedring
Overkørsel brydes op, og der bliver udlagt nye NOX-fliser, chaussestenene bliver omsat, og kantsten bliver omsat efter behov.
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Smallegade, overkørsel Steen Blichers Vej

Tilstand
Der er knækkede fliser.
Udbedring
Overkørsel brydes op, og der bliver udlagt nye NOX-fliser, chaussestenene bliver omsat, og kantsten bliver omsat efter behov.
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Falkoner Allé, bagkant fortov mellem nr. 80-86

Tilstand
Restauratør gør opmærksom på asfalt bagkant. Tryk fra stolene laver huller i bagkant fortov.
Udbedring
Der bliver undersøgt muligheder fx en anden asfaltblanding i bagkant eller en række 40 x 40 cm
betonfliser.
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