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Til beboerne på Jensløvs Tværvej, Trunnevangen og
Jensløvsvej, Jægersborg Allé nr. 9-23

Vejarbejde i forbindelse med renovering af Jensløvs Tværvej
Som det fremgår af tidligere orienteringer, renoverer Gentofte Kommune i øjeblikket fortove, kørebaner, vejafvanding
og parkeringspladser på Jensløvs Tværvej. Det sker som led i den løbende renovering af belægninger i Gentofte
Kommune.
Vi har nøje undersøgt og fundet, at det er muligt at optimere arealudnyttelsen, således at der bliver skabt mere plads til
parkering. Det sker ved:


At gøre parkeringspladserne i midterarealet lidt smallere
Gennem afprøvning på stedet er det sikret, at ud- og indstigning kan ske forsvarligt, og at bildøre kan åbnes
uden skade på nabobiler, selvom parkeringspladserne gøres lidt smallere, fordi parkeringspladserne i
midterarealet ligger i en vinkel på 30 grader.



At etablere parkeringspladser i gennemkørslen ved nr. 8
Disse parkeringspladser kan fremadrettet – fordi der ikke bliver beplantning mellem dem – i ekstraordinære
tilfælde afspærres, så gennemkørsel igen er mulig.
(fortsættes næste side)
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Slutresultatet af renoveringen bliver som følger:










Platantræer bevares.
Ny beplantning plantes.
Bede gøres mindre – platantræer og beplantning i øvrigt forventes ikke at lide skade.
Fortove gøres smallere.
Kørebaner gøres bredere.
93 afmærkede parkeringspladser etableres:
o 14 parkeringspladser langs kantsten mod nord.
o 16 parkeringspladser langs kantsten mod syd.
o 12 parkeringspladser i det vestlige midterareal.
o 18 parkeringspladser i det centrale midterareal.
o 27 parkeringspladser i det østlige midterareal.
o 4 parkeringspladser i gennemkørslen ved nr. 8.
o 2 personlige handicapparkeringspladser til beboere på vejen afmærket langs kantsten.
Manøvrearealer tydeliggøres.
Større køretøjer, herunder varekørsel til erhverv og butikker i området, får fri passage.

Optimeringen har betydet, at arbejdet med parkeringsarealet har været sat midlertidigt i bero, mens fortovet
færdiggøres. Renoveringen af de to sidste parkeringssektioner – samt tilpasningen af den første – er derfor nu planlagt
til at foregå primo januar-primo marts 2021. Dette naturligvis forudsat, at restriktioner grundet COVID-19 ikke skærpes
på en måde, så vores rådgiver og entreprenør berøres.
Parkeringssektionerne vil blive etableret én ad gangen for at begrænse generne.
Optimeringen har ikke medført og vil ikke medføre ekstra projektomkostninger.
Venlig hilsen
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