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Kloakarbejde på Ågerupvej betyder omkørsel i ca. 6. måneder 
 
Fors A/S skal regnvandskloakere ejendommene på Ågerupvej. Det betyder, at der skal graves 
nye kloakrør ned under Ågerupvej. Anlægsperioden forventes at være maj-oktober 2016.  
 
Anlægsarbejdet foregår i etaper af ca. 200 m. Vi starter ved Ågerupvej 5 og slutter ved 
Ågerupvej 45. Mens arbejdet står på, vil Ågerupvej været spærret for gennemkørsel, hvor 
kloakarbejdet er i gang. 
 
Når kloakarbejdet er mellem Åbakken og Gundsølillevej vil der være mulighed for omkørsel 
via Ågeruphøj/Højgårdsvej, hvor der bliver etableret en midlertidig gennemkørsel mellem de 
to veje. Omkørslen er kun for biltrafik < 3500 kg.  Det er i hele perioden muligt at cykle og gå 
forbi kloakarbejdet. Kloakarbejdet medfører også en omlægning af Movias busser. Movia vil 
informere om ændringerne. 
 

 
 

Omkørsel i uge 28-uge 38 

 
Den første del af arbejdet i Ågerupvej sker på vejstykket vest for Åbakken og i den periode vil 
det ikke være muligt at køre i bil ad Ågerupvej fra vest til øst og omvendt. Det samme er 
tilfældet under den sidste del af arbejdet, som foregår på vejstykket efter Gundsølillevej. I 
den periode vil det ikke være muligt at komme fra den østlige del via Ågerupvej til 
Gundsølillevej.  
 

Ågerupvej vil være spærret for gennemkørsel i uge 24 og forventes åbnet igen i uge 44. 

 
Vi tager forbehold for ændringer i tidsplanen. http://www.fors.dk/projekter.  
 
På næste side kan du se flere oplysninger om kloakarbejdet og konsekvenserne for trafikken. 
 
Vi opsætter informationstavler på vores byggeplads, som vi etablerer før arbejdet går i gang. 
På fors.dk kan du finde oplysninger om projektet. 
 
Kontakt projektleder Merete Gjelstrup på mail mgj@fors.dk, hvis du har spørgsmål til 
projektet. 
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KLOAKARBEJDE OPDELES I 5 ETAPER PÅ ÅGERUPVEJ 

Nedenstående figurer viser princippet for kloakarbejdet og muligheder for omkørsel for 
trafikken. Cykler og gående vil kunne passere kloakarbejdet – der tages forbehold for 
ændringer. 

Etape 1 (start i uge 24) 
Ved etape 1 vil vejen være lukket fra grøn kile vest for Ågerupvej 5 til Åbakken 

 

Omkørsel via Gundsølille for al tung trafik >3.500 kg og biltrafik < 3.500 kg - omvej på 5 km.  
Informationsskiltning ved krydset mellem Ågerupvej og Store Valbyvej samt Ågerupvej og 
Gundsølillevej.  

Etape 2+3+4 (start i hhv. uge 28, 33, 36) 
Ved etape 2, 3 og 4 er vejen lukket fra Åbakken til Gundsølillevej 

 

Omkørsel via Gundsølille for al tung trafik (> 3.500 kg) – omvej på 5 km. 
Der vil blive etableret en midlertidig omkørsel for biltrafik (< 3.500 kg) omkring Ågeruphøj og 
Højgårdsvej.  
Informationsskiltning ved krydset mellem Ågerupvej og Åbakken samt Ågerupvej og 
Gundsølillevej.  

Etape 5 (start i uge 39) 

Ved etape 5 vil vejen være lukket fra Gundsølillevej til Ågerupvej 45

 

Omkørsel for al tung trafik > 3.500 kg og biltrafik < 3.500 kg via Østre Ringvej - omvej på 11 
km. Informationsskiltning ved krydset mellem Ågerupvej og Gundsølillevej, samt ved krydset 
mellem Ågerupvej og Kroager. 

 

Omkørsel for biltrafik <3500 kg 

Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Etape 1 

Etape 5 


