
 

    

1. Hvorfor udføres projektet  

Projektet indgår som del af den store skybrudsplan for Frederiksberg Kommune. 

Ideen er at Peter Bangs Vej anlægges som en lokal forsinkelsesvej for skybrudsvand, der med en 
supplerende ledning transportere regnvand fra de nærliggende arealer til Dalgas Boulevard. Herfra bliver 
vandet transporteret videre mod syd til Gåsebækrendens skybrudssystem. Sammen med 
skybrudssikringen at etableres en grønnere vej, hvor regnvandet fra fortove og cykelstier biddrager til 
vanding af beplantningen 

 

2. Hvem udfører projektet 

Projektet udføres i et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg forsyning. 

Rådgivere: Cowi A/S 

Entreprenør: Munck Forsyningsledninger A/S 

 

3. Hvor meget vand tilbageholdes:  

Der kan opmagasineres 2.400m3 regnvand i en skybrudssituation – det svarer til knap 3 gange det store 

bassin i Frederiksberg Svømmehal.  

 

4. Hvordan fungere skybrudssikringen  

Den primære skybrudssikring vil foregå under vejen, hvor regnvandet opmagasineres i 

skybrudssituationer. Under Peter Bangs Vej bliver lagt nogen store plastic kassetter – lidt lige som 

opdimensioneret mælkekasser. Fordi de er hule, kan de rumme en del vand. De kan holde til 

trafikbelastning og har som sådan ingen betydning for vejen. Endvidere etableres der grønne bede som 

vand fra fortov og cykelsti ledes til. Hermed mindskes vandingsbehovet for beplantningen. Det 

overskydende vand herfra transporteres ind på Sløjfen og i Lindevangsparken.  
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5. Hvilke gener er der under anlægsperioden 

 

 Støj 

Entreprenøren må arbejde i tidsrummet 7.00-18.00 på alle hverdage. Der skal ikke spunses eller udføres 

andet meget støjende arbejde.  

Lastbiler: 

Der vil skulle håndteres ca. 12.000 t jord ved projektet, hvilket svarer til gennemsnitlig ca. 2 jord-lastbiler 

om dagen i den fulde anlægs periode. Dertil kommer tilkørsel og bortkørsel af øvrige materialer. I 

perioder vil der kørers mere jord end i andre perioder, så der kan være dage med mere end 2 jord-

lastbiler. 

 Opgravning 

Der skal nedgraves skybrudskassetter i begge sider af vejen i hele længden mellem Lindevangs Allé og 

Dalgas Boulevard. Dette medfører at der skal graves i cykelsti og fortove men ikke i selve Peter Bangs 

Vej vej. Der kommer nyt slidlag på vejen. Cykelsti og fortove reetableres.  

 Opretholdelse af trafik 

Peter Bangs Vej vil være ensrettet mod øst i hele anlægsperioden, fra Dalgas Boulevard Lindevangs til 

Lindevangs Allè. Det betyder at trafik kan køre ind mod byen i hele anlægsperioden, men ikke ud af 

byen. Se evt. også https://www.frederiksberg.dk/vejarbejde. 

Projektet starter ved Dalgas Boulevard og arbejder sig ned mod Lindevangs Allé i etaper af hensyn til 

bedst mulig fremkommelighed, herunder opretholdelse af parkering.  

Busrute linje 9A i retning mod Glostrup Station omlægges ad Nordre Fasanvej og Finsensvej til Flintholm 
Station og linje 72 omlægges ad Hospitalsvej, Howitzvej, Finsensvej og Dalgas Boulevard.   

 Sikring af adgangsforhold og parkering  

Projektet anlægges i etaper for at minimere antallet af parkeringspladser som midlertidig nedlægges. 

Berørte ejendomme vil under anlægsperioden modtage særlig orientering undervejs i forløbet. Under 

hele anlægsperioden vil fortovene være tilgængelige. Cyklister skal køre i midlertidige cykelbaner. Der 

sikres adgang til boliger/erhverv og afhentning af renovation.  

 Byggeplads 

Projektets byggeplads etableres ud for P.G. Ramms Alle nr. 1 og Peter Bangs Vej nr. 44. markeret med 

et rødt felt i kortet nedenfor.  

Byggepladsen etableres i uge 8.  

Containere til mandskab vil blive placeret længst ude mod pladsen, af hensyn til at minimere evt. gener 

for beboerne. 

Der vil blive lukket for ind og udkørsel til Peter Bangs Vej.   

Byggepladsen vil skulle være der i hele anlægsperioden, der er planlagt til at vare til medio maj 2020. 

https://www.frederiksberg.dk/vejarbejde
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6. Hvad er anlægsøkonomien 

Entreprisesummen er på knap 20,0 mio. kr. Størstedelen af projektets økonomiske ramme finansieres af 

Frederiksberg Forsyning, i det projektet er en såkaldt medfinansieringsprojekt, der betales af takst 

midler. Frederiksberg Kommunes andel af entreprisesummen (skatte finansieret) er på knap 30% af 

entreprisesummen. 

 

7. Hvornår starter/slutter anlæg 

Opstart. Primo marts 2019 

Aflevering: Medio maj 2020 

 

8. Hvor starter i med at grave 

Af hensyn til trafikafviklingen starter projektet i februar 2019 med et mindre ledningsarbejde på Sløjfen 

for forberedelse af senere lednings tilslutninger.  

Til marts 2019 går selve arbejdet på Peter Bangs Vej i gang ved Dalgas Boulevard og arbejder sig ned 

mod Lindevangs Allé. Projektet er planlagt så færrest parkeringspladser inddrages under 

anlægsperioden.  

 

9. Fælder i de gamle træer  

Der fældes 23 træer der er i dårlig vækst og plantes i stedet 29 nye træer, der sikres gode 

vækstbetingelser. Endvidere anlægges godt 500 m2 græs og urter. 
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10. Hvordan bliver de fremtidige trafikale forhold 

Forbedret forhold for fodgængere, svagtseende og buspassagerer. 

Fortov bevares i eksisterende bredde. Fortove tilgængelighedssikres ved sideveje.    

Reduktion i antallet af parkeringspladser fra eksisterende 73 til 69 parkeringspladser – 4 pladser 

nedlægges permanent. 

Nyt slidlag på kørebanen der bliver smallere og dermed reducere hastigheden på vejen.  

 

11. Hvorfor etableres der ikke midterhelle med beplantning 

Det er fravalgt at etablere en midterhelle på Peter Bangs Vej, da det er en dårlig løsning i forhold til at 

opsamle regnvand, og det vil være uforholdsmæssigt dyrt at anlægge, bl.a. pga. sporvognstracéet i 

vejmidten.  

 

12. Hvor kan få mere at vide om projektet 

På projektets hjemmeside  https://www.frederiksberg.dk/skybrudsprojekter kan man læse mere om 

projektet. Hjemmesiden opdateres løbende, så man løbende følge med i hvad der er aktuelt for 

anlægget.  

 

Eventuelle spørgsmål til projektet kan stiles til  

Projektleder: Lene Nørgård Rasmussenen 

Frederiksberg Kommune, Vej, Park og Miljø 

Telefon: 3821 4292 mandag –torsdag klokken 9-14, fredag klokken 9-13 

E-mail:  VPM@frederiksberg.dk. 

 

https://www.frederiksberg.dk/skybrudsprojekter

