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- renoveringsarbejde på Kystvejen

EFTER RENOVERING

FØR RENOVERING

Vejarbejde på Kystvejen

Vi går nu i gang med renoveringsarbejder på Kystvejen ud for Skovshoved Havn.
Strækningen omfatter ca. 800 meter og er sidste etape af et større renoveringsarbejde på Kystvejen.
Strækningen får samme udtryk som de nyligt renoverede strækninger nord og syd for havnen med blandt andet fortov,
cykelsti og aktivitetsbånd for rulleskøjteløbere og andre motionister på små hjul.
Tidsplan
Anlægsarbejdet påbegyndes i uge 33 og 34 og fortsætter året ud. Etablering af slidlag på stiforløbet og tilplantning af
det nye bed i vestsiden vil blive udført næste år.
Vi vil være i vejen
Arbejdet vil blive udført i etaper for at minimere generne for borgere og trafikanter. Men en vis støj kan ikke undgås,
ligesom der vil forekomme trafikomlægninger og afspærringer.
Det vil i et vist omfang være nødvendigt at inddrage parkeringsareal i vejsiden ud for havnen. Efter
renoveringsarbejdernes afslutning vil der være det samme parkeringsareal til rådighed som før. Trafikken tilstræbes
omlagt, så den bliver på kystvejen, og så omkørselstrafik så vidt muligt undgås at blive ledt gennem Skovshoved by.
Entreprenøren har tilladelse til at arbejde i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00 fra mandag til fredag og kl. 7.00 – 14.00 om
lørdagen.
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.
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Renovering og omlægning af promenaden, så den får samme udtryk som strækningerne nord og syd for
havnen med 3 spor, henholdsvis fortov, cykelsti og et aktivitetsbånd i midten til motionister på små hjul.
Køresporet i sydgående retning mod fortovet ændres til plantebed, så vejforløbet indskrænkes til ét kørespor
beliggende mod midten af vejen.
Renovering af midterhellerne og udskiftning af betonkantstenene med granit.
Etablering af signalanlæg ved havnens sydlige hovedindgang.
Signalanlæggene i det signalregulerede kryds nord for havnen renoveres og forsynes med trykknapper i
fodgængerfelterne.
Vækstbetingelserne for rønnetræerne forbedres med ensartede og større plantehuller.
Renovering af afvandingen inkl. udskiftning og flytning af brønde både i øst- og vestsiden.

Hvis vi hjælpes ad – går arbejdet hurtigere…
Der vil i anlægsperioden være standsnings- og parkeringsforbud på strækningen. Cyklisterne vil blive flyttet ud på
kørebanen inden for ny afspærring, så vi kan arbejde på promenaden. Såfremt det er muligt, vil der blive etableret sluse
til fodgængere eller blive henvist til modsatte fortov.
Materialeplads
Der er etableret plads til materiel og materialer på trekanten ved den sydlige indkørsel til havnen. Det betyder at der i
perioden vil være en øget trafik ind af den sydlige indkørsel.
Udrykningskøretøjer
Beredskab og politi orienteres om arbejdet, og vi sørger for, at de altid kan komme frem, hvis det bliver aktuelt.
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