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Påbegyndelse af anlægsarbejder på Rahbeks Allé

Kære beboer og naboer til Rahbeks Allé
Endelig kan vi komme i gang med det forstående anlægsarbejde med skybrudssikring og forskønnelse af
Rahbeks Allé. Anlægget vil foregå i etaper, men under hovedparten af anlægsarbejdet vil Rahbeks Allé være
ensrettet for køretøjer undtagen for cyklister.
Anlægsarbejdet vil så småt påbegynde i denne uge, hvor der vil blive opsat mandskabsvogn og container,
etableret prøvegravninger og anlægsarbejdet på den kommende plads mellem Rahbeks Allé og Pile Allé
påbegyndes. I uge 29-31 er der ferie. Til og med uge 31 er vejen dobbeltrettet for trafik. I uge 32 starter de
større anlægsarbejderne op og vejen ensrettes indtil anlægsarbejdet afsluttes. Anlægsarbejdet forventes
afsluttet i ultimo december 2020.
Under hele anlægsarbejdet er mandskabsvognen inkl. materialeplads til entreprenøren placeret på
Bakkegårds Allé overfor nr. 15 på skråparkeringspladserne.
Vi vil under hele anlægsperioden forsøge, at opretholde så mange parkeringspladser som muligt.
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Vi anmoder om, at der tages hensyn til arbejdet og håber på forståelse og fleksibilitet i forbindelse med de
gener, der kan opstå.
Vigtig! Til beboerne med forhaver ud til Rahbeks Allé: I forbindelse med renoveringen af Rahbeks Allé skal
fortovet også renoveres eller nyt fortov skal etableres. Da fortovet renoveres/etableres helt ind til
skelgrænsen, er det derfor vigtigt at hække, buske og træer beskæres så fritrumsprofilet overholdes (jf.
nedenstående skitse). Vi beder jer derfor om at beskære beplantningen inden for 14 dage fra d.d. Påbuddet
gælder alene fritrumsbeskæring. Manglende opfyldelse af kravet medfører, at Frederiksberg Kommune er
berettiget til, at foretage beskæringen på jeres vegne med efterfølgende fakturering¹

¹Ifølge §87 i lov om offentlige veje og §61 i lov om private fællesveje, kan kommunen med henblik på istandsættelse eller sikker færdsel, kræve
beskæring af beplantning. Efterkommes kravene ikke indenfor tidsfristen, har kommunen lov til, at lade arbejdet udføre på ejers regning.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til projektet, er du velkommen til sende din kommentar til os på
vpm@frederiksberg.dk
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