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Informationsbrev – Klimatilpasningsprojekt i Egernvej Anlægget  

Frederiksberg Kommune planlægger et klimatilpasningsprojekt i Egernvej Anlægget. Der håndte-

res i alt 3000 m3 regnvand i det samlede anlæg, og projektet vil bidrage til at sikre området ved 

skybrud. Projektet vil være delt op i anlæg af den vestlige del (fase 1) med opstart i september 

2022 og anlæg af den østlige del (fase 2) med opstart i foråret 2023. I den forbindelse planlægger 

vi også at renovere legepladsen samt etablere et område med motionsudstyr.  

I perioden den 9.-22. december 2021 er der foretaget en høring af borgerne og brugerne af an-

lægget. Der var opsat en infostander om projektet i anlægget, hvor det var muligt at skrive sine 

ønsker på et idékort. Yderligere blev der sendt information via e-Boks med opfordring til at sende 

idéer og ønsker til forvaltningen. 

Tak for de mange kommentarer til projektet – der er udfyldt 40 idékort og sendt 34 mails med in-

put til projektet. Der kom mange gode idéer og inputs. Ønskerne for plæner til boldspil og solbad-

ning, grusflader til petanquespil, bænke til ophold, legeplads og motionsredskaber er indarbejdet 

i den vestlige del af anlægget. Ønskerne for plæner til boldspil og solbadning, bænke til ophold 

og en indhegnet hundeluftegård er indarbejdet i den østlige del.  

 

Den vestlige del af anlægget er ca. 3700 m2, og der er valgt en løsning, der håndterer regnvandet 

kombineret med magasiner under terræn og et overfladebassin. Mod Egernvej vil bassinet blive 

afgrænset af en mur opbygget i granit, og bassinets øvrige kanter vil være skråninger bearbejdet 

med varierede hældninger, der tilgodeser ophold og færdsel og med mulighed for at krydse bassi-

net gennem terrænet og af en trappe. Dybden på bassinet vil være 1,6 m. 

De markante træer som danner lindealléen, de store fyrretræer, gruppen af kirsebær og krattet i 

den østlige del af anlægget bevares. Der plantes flere træer, buske, enggræs samt nye hække, 

og der tilstræbes en varieret beplantning, der tilfører området større diversitet.  

 

 



 

 

Forslaget for den vestlige del af anlægget blev godkendt på den 13. juli 2022 på Miljø-, Bynatur og 

Mobilitetsudvalget. Hvis det har interesse, kan du se dagsordenen her: Skybrudsprojekt i Egernvej 

Anlægget - Fase 1, vest - Punkt 122. Dagsordenen indeholder også bilagene, som er en opsamling 

af de 40 udfyldte idékort og 34 mails med input til projektet. 

Se vedhæftede tegninger: Situationsplan og Snit gennem bassiner 

Legepladsen og motionsområdet bliver anlagt i perioden november – december 2022. Forslaget 

for udformningen af legepladsen og motionsområdet forventes at blive forelagt Miljø-, Bynatur og 

Mobilitetsudvalget på mødet den 22. august 2022. 

Vi ser frem til at etablere fase 1 af det nye grønne Egernvej Anlæg, der vil være med til at sikre 

området i tilfælde af skybrud og byde på flere grønne oplevelser.  

Spørgsmål til projektet 

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du meget velkommen til at sende en mail til trafik@frede-

riksberg.dk. 

Det planlægges, at selve anlægsarbejdet i det vestlige anlæg påbegyndes i september 2022 og  

vil pågå året ud. Den østlige del af parken – fase 2 – planlægges påbegyndt i foråret 2023, og der 

vil komme yderligere information om dette på et senere tidspunkt.  

 

Med venlig hilsen 

 

Malene Rockall Muus 

Projektleder, Skybrudsprojekter 

Vej, Park og Miljø – Trafik og Byrum 

Kontakt Trafik og Byrum 

 


