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Nedklassificering af Ved Fortunen til privat fællesvej 
 
Grundejerforeningen har noteret sig Kommunens brev af 3. Juli 2009, hvoraf det fremgår at Kommunen 
ønsker at nedklassificere Ved Fortunen til en privat fællesvej. 
 
Grundejerforeningen har forstået, at begrundelsen herfor dels er at harmonisere vejenes status i området, 
men også er et udtryk for at vejens trafikale betydning har ændret sig. Grundejerforeningen har således 
forstået, at Kommunen finder at vejen ikke benyttes til gennemkørende trafik. 
 
Foreningen har tidligere været i dialog med Kommunen omkring trafikregulerende foranstaltninger, idet 
Grundejerforeningen dengang - som nu – finder at trafikken i området dels er for intensiv og dels er for 
hurtig. På daværende tidspunkt så Grundejerforeningen gerne, at vejene – herunder Ved Fortunen – blev 
nedklassificeret til stillevej. På daværende tidspunkt blev grundejerforeningens ønsker afslået under 
henvisning til vejens betydning for færdsel til områdets attraktioner, samt det faktum at buslinie 388 på 
daværende tidspunkt benyttede Ved Fortunen. Tilsvarende afslog Kommunen ønsker om anden 
trafikregulering, herunder helt lukke vejen for gennemkørsel. 
 
Med Kommunens henvendelse af 3. Juli 2009 finder Grundejerforeningen, at Kommunens daværende 
argumenter ikke længere kan gøres gældende, ligesom vejen ikke mere benyttes af busser, idet busliniens 
rute er omlagt. Grundejerforeningen finder fortsat, at den gennemkørende trafik på Ved Fortunen til 
Dyrehaven er en stor belastning for området, specielt henset til de mange børn, der færdes i området, 
specielt til områdets rideskoler på Fortunen og Dyrehavegård og til Dyrehaven og Trongårdsskolen.  
 
Grundejerforeningen skal derfor anmode Kommunen om at genoverveje deres indstilling til 
trafikreguleringen på områdets veje, idet Grundejerforeningen konkret ønsker at lukke for almindelig 
gennemkørsel for biler imellem Ermelundsvej og Ved Fortunen. Grundejerforningen forestiller sig en 
fleksibel løsning, der ved de store arrangementer som Eremitageløbet og Hubertusjagten kan åbnes for 
gennemkørsel såfremt politiet eller andre myndigheder anser, at der er behov herfor. Det kunne 
eksempelvis være en rød port. Dette er et nemt og økonomisk løsningsforslag, som Grundejerforeningen 
er villig til at bidrage økonomisk til. 
 
Grundejerforeningen ser frem til en positiv dialog med Kommunen omkring dette ønske. Såfremt 
ovenstående giver anledning til bemærkninger eller kommentarer er forvaltningen velkommen til at 
kontakte undertegnede, ligesom Grundejerforingen gerne deltager Grundejerforeningen gerne i et møde 
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