10.06.2022

Vi graver for en klimavenlig fjernvarme
På Ruten 16-20 og Langhusvej 1-3 er vi i gang med at omlægge og udbygge fjernvarmenet i takt
med at boligmassen i Tingbjerg øges. Derfor graver vi i vejen og det kan desværre medføre gener
for beboere og trafikanter, mens arbejdet står på.
Hvornår graver vi?
Vi går i gang med arbejdet onsdag d. 15. juni og forventer at være færdige medio august. I vil blive
informeret, hvis der opstår forsinkelser, fx på grund af arkæologiske fund eller andre uforudsigelige
forhold i jorden.
Hvilke konsekvenser får det for jer?
Vi forventer ikke, at vores arbejde får særlige konsekvenser for jer – ud over at I selvfølgelig vil
kunne se og høre, at vi graver.
Kortvarig lukning for varmen
Vi vil blive nødt til kortvarigt at lukke for varmen, men det skal vi nok forberede jer mere på,
når vi ved, hvornår det bliver.
Inddragelse af p-pladser og opsætning af arbejdsskure
Mens vi graver, er vi desværre nødt til at inddrage parkeringspladserne ud for Langhusvej 1-3.
Konsekvenser for trafikken
Arbejdet medfører, at cykelsti og fortov spærres langs Ruten, mellem nr. 14 og 20. Trafikken
på Ruten ensrettes. Buslinje 2A og 132, bliver omlagt således bussen kun kører ad Ruten til
Galvhusvej, Langhusvej og Terrasserne. Bussen vender ikke som normalt på Terrasserne,
men fortsætter syd på til Åkandevej. Se mere om busomlægningerne på movia.dk. Spørgsmål
til trafikken, kontakt Københavns Kommune.
Vi håber på forståelse for at gravearbejdet er nødvendigt og med til at sikre fremtidens miljøvenlige
fjernvarme. Og vi gør selvfølgelig hvad vi kan, for at mindske generne.
Kontakt os
Det er entreprenørfirmaet NCC, der udfører arbejdet for HOFOR. Hvis du har spørgsmål er du
meget velkommen til at kontakte HOFOR på telefon 33 95 33 95 og spørge efter Søren Dyrby
Jensen.
Venlig hilsen
HOFOR A/S

