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Orientering
Til grundejere og beboere på Mosegårdsvej (øst for
Sognevej), Toftekærsvej (øst for Sognevej),
Øxnevej, Snogegårdsvænget, Mosegårdsvænget,
Høvænget og Agertoften

Klimasikring i Mosegårdskvarteret

Gentofte Kommune og Novafos A/S vil i løbet af sommeren 2018 gennemføre klimasikring af en del af Mosegårdsvej,
en del af Toftekærsvej, Øxnevej, Snogegårdsvænget og Mosegårdsvænget. Der har i løbet af 2017 været afholdt
borgermøder om projektet, hvor alle interesserede havde mulighed for at komme med input til projektet.
Siden møderne, er de overordnede principper og løsninger nu fastlagt for det endelige projekt. Inden
entreprenørarbejdet går i gang, vil vi derfor gerne høre, om du som beboer og/eller grundejer i kvarteret har
bemærkninger til projektet. Dine bemærkninger kan medføre mindre tilpasninger.
I denne orientering kan du læse om:
•
•
•
•
•

Hvad der udføres
Parkering i området
Hvad du skal gøre, hvis du har planer om at etablere eller ændre overkørsel til din grund
Fartdæmpning
Tidsplan

Du kan finde mere information om projektet på kommunes hjemmeside på dette link: www.gentofte.dk > Borger > By og
miljø > Klima og bæredygtighed > Aktuelle bæredygtighedsprojekter > Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret.
Her kan du bl.a. se de nyeste projekttegninger.
Der udsendes mere information om det praktiske vedr. udførelsen, inden arbejderne går i gang.
På side to i dette brev kan du læse mere om, hvad der skal udføres. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os på
nedenstående telefonnumre eller e-mails, hvis du har spørgsmål.
Med venlig hilsen
Park og Vej og Novafos
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Hvad kommer der til at ske?
Kloaksystemet er overbelastet, og det giver af og til oversvømmede haver og kældre. Det skal projektet gerne afhjælpe. I dag
afleder kloakken både spildevand og regnvand i samme rør. I projektet separeres vandet, så regnvand fra vejene afledes til et nyt
system, så den eksisterende kloak aflastes.
På Mosegårdsvej og Toftekærsvej udføres vejbede, som regnvandet kan løbe til. Her renses og forsinkes vandet, inden det ledes
videre til Nymosen. På Øxnevej og Toftekærsvej ledes vandet i åbne render af chaussésten i siderne af vejene, og på den østlige
del af Mosegårdsvej udføres render med rist. Fra disse render løber vandet til to nye søer på det grønne areal mellem
Mosegårdsvej og Nymosen, hvor vandet renses, inden det løber ud i Nymosen.
Ved flere af sidevejene til Mosegårdsvej udføres brostensoverkørsler, som kan forhindre vandet i at løbe fra Mosegårdsvej og ind
ad f.eks. Agertoften eller Mosegårdsvænget. Ved overkørslen ved Øxnevej bremses og opsamles det meste af det vand, der løber
ned ad Øxnevej.
Parkering i området
Når der skal være plads til vejbede, betyder det, at der bliver mindre plads til parkering på offentlig vej på Mosegårdsvej og
Toftekærsvej. Projektet medfører, at ca. 1/3 af parkeringsmulighederne på vejarealerne forsvinder. På Toftekærsvej og den
vestlige del af Mosegårdsvej vil det stadig være muligt at finde parkering, men bor man på den østlige del af Mosegårdsvej, kan
det blive sværere at finde parkering helt tæt på ens bolig. På de øvrige veje vil forholdene være uændrede.
Private kørende adgange
Hvis du har planer om at udføre en ny adgang fra vejen til din grund eller at flytte eller udvide en eksisterende adgang, er det
vigtigt, at du giver os besked hurtigst muligt. Vi har stadig mulighed for at flytte lidt på vejbedene. Når først entreprenøren er gået i
gang, bliver det meget sværere at ændre noget, og det er ikke sikkert, at du vil kunne opnå tilladelse til ændring af dine
adgangsforhold efterfølgende. Du skal i så fald gøre følgende:
1.
2.

Skriv til Gentofte Kommunes projektleder og fortæl om dine planer. Se kontaktdata nederst i brevet.
Ændring af adgangen fra vej til privat grund kræver godkendelse fra vejmyndigheden og skal ansøges og udføres i
henhold til gældende regulativ. Du kan finde regulativet, og se hvad ansøgningen skal indeholde på Gentofte Kommunes
hjemmeside på dette link: www.gentofte.dk > Borger > By og miljø > Veje, fortove og stier > Adgang fra vejen til din
grund.

Fartdæmpning
På Snogegårdsvej er der 40 km/t hastighedsbegrænsning, og på Sognevej og Fennevangen er der anbefalet 40 km/t. Da der må
køres 50 km/t på Mosegårdsvej og Toftekærsvej, vil nogle bilister vælge en af disse villaveje i stedet for Sognevej, som er en
gennemkørselsvej. Derfor udvides den anbefalede 40 km/t hastighedszone, som er på Sognevej og Fennevangen til også at
omfatte vejene i projektområdet.
Området kan ses på tegningen på side 1. Agertoften og Høvænget er ikke omfattet af projektområdet, men beboerne på
Agertoften og Høvænget modtager dette brev, da fartdæmpning på Mosegårdsvej ændrer tilkørselsforholdene til vejene.
Fartdæmpningen forventes ikke at medføre flytning af trafik fra Mosegårdsvej til Agertoften, da vejene ikke fører trafik i samme
retning.
Vejbedene, som renser og forsinker regnvandet, virker som fartdæmpere. Det samme gør de nye brostensoverkørsler ved
sidevejene og chausséstensrenderne på Øxnevej og Snogegårdsvænget. Ved skiltning med anbefalet 40 km/t kræves det, at der
udføres fartdæmpere på de lange lige strækninger.
Udførelsen af ovennævnte foranstaltninger sker som konsekvens af en beslutning om at udføre klimasikring, og ændring af vejens
udformning er en følge deraf. Fartdæmpningen kræver derfor ikke høring blandt de berørte beboere. Vi vil dog gerne høre fra dig,
hvis du har bemærkninger til f.eks. placeringen af vejbede.
Tidsplan
Har du bemærkninger til projektet eller planer om ændring af adgangen fra vejen til din grund, bedes du kontakte en af projektets
to projektledere senest fredag den 13. april 2018.
Vi starter entreprenørarbejdet midt i maj 2018 og regner med at være færdige midt i januar 2019.
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