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Vedr.: Gammel Kongevej nr. 70 - 102 

Renovering af bygas- og vandledninger 2019 

Dato: 22. januar 2019 

 

Baggrund 

Frederiksberg Forsyning belyser hermed de spørgsmål stillet i mail 15. januar 2019 af Susanne Viuf 
omkring By- og miljøudvalgets forventninger til kommende projekt på Gammel Kongevej.  

 

Formål med projektet 

Det er vigtigt at slå vigtigheden af projektet fast. Gammel Kongevej 70 – 102 strækningen blev i sin tid 
udvalgt til renovering, da ledningerne er fra slutningen af 1800-tallet og ofte afstedkommer akutte 
brud. For at sikre effektiv og stabil vandforsyning til erhvervsdrivende og borgerne på strækningen 
blev det derfor vurderet vigtigt at gennemføre renoveringen.   

 

Planlægning med fokus på interessenter 

Planlægningen af arbejdet på Gammel Kongevej startede i 2014-2015.  

 

En vigtig del af planen er blevet at koordinere arbejdet med Kommunens planer for arbejder med slid-
lag og cykelsti, med henblik på at optimere den samlede belastning af beboere og erhvervsdrivende i 
området. Det har bl.a. været afgørende for valget af tidspunktet. 

 

Da den reviderede vandsektorlov blev indført i 2017, blev der indført væsentlig strammere økonomi-
ske rammer for anlægsarbejder – de såkaldte indtægtsrammer. Det var dog muligt at opretholde 
ramme til de projekter, der var startet før marts 2016 under forudsætning af at disse projekter blev 
færdiggjort inden udgangen af 2019. Det er de såkaldte marts-tillæg. Projektet med renovering af 
vandledninger på Gammel Kongevej er finansieret via marts-tillæg, hvilket betyder at projektet skal 
udføres i 2019, ellers bortfalder denne finansieringsmulighed. 

 

Kommunikation med beboere og forretningsdrivende 

Arbejdet er planlagt med mindst mulig gene for både beboere og forretningsdrivende.  

 

Der har været gennemført en grundig kommunikation med de forretningsdrivende på strækningen, 
med henblik på at sikre at de bedst mulige skridt kan tages for at sikre deres forretningers vilkår i re-
noveringsperioden. 

Adskillelsen af cyklister og gående, opdeling i mindre etaper og opretholdelse af trafikken i begge ret-
ninger er nogle væsentlige tiltag, som er indarbejdet i det kommende projekt. Tiltagene er prioriteret 
på baggrund af erfaringer fra arbejderne i 2018, der bl.a. er samlet i en evalueringsrapport udarbejdet 
af VÅR.  

Tidlig information til erhvervsdrivende og borgere er eksekveret, hvilket ligeledes var et forbedrings-
forslag fra rapporten. Ca. 500 berørte erhvervsdrivende og borgere blev medio december 2018 infor-
meret via opslag omkring de kommende arbejder og samtidigt inviteret til borgermøde den 17. januar 
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2019 – hvor 1 person mødte op. Forsyningen har den seneste tid personligt besøgt hver enkelt forret-
ning på strækningen for at informere og for at indsamle oplysninger om den enkeltes bekymringer og 
eventuelle særlige behov med henblik på at se på mulighederne for at imødekomme disse.   

 

Tidsplan 

Den nuværende tidsplan (ver. A) er den Forsyningen har vurderet til at være den hurtigste og mest 
robuste afvikling af arbejderne. Tidsplanen imødekommer en total nedlukning af arbejdet under Royal 
Run og sikrer færdiggørelse inden slidlagsarbejderne 29. juni 2019.  

 

Planen fokuserer på mindst mulig gene for erhvervsdrivende, trafikanter og handlende ved at være 
opdelt i 3 korte etaper. På 2. og 3. etapevil der være mulighed for trafik i begge retninger.  

 

Tidsplanen har allerede reduceret arbejdsperioden med 14 uger, da der arbejdes til kl. 18 på hver-
dage i forhold til, hvis der kun arbejdes indenfor almindelig arbejdstid.  

 

 

 

Forsyningen er naturligvis fleksibel, hvis projektet ønskes gennemført på en anden måde end planlagt 
ovenfor. En mulighed er at inddrage weekender og helligdage (ver. B), hvilket vil kræve en ny detalje-
ret planlægning. En beregning viser dog, at der kun vindes meget lidt på slut-terminen, og at der vil 
komme en stilstandsperiode på ca. 2 uger, da 3. etape ikke kan nå at blive udført inden Royal Run og 
der jo skal lukkes helt ned under Royal Run. Se Tidsplan ver. B nedenfor. 

 

 

 

Fremkommelighed for cyklister 

Under hele projektet vil der kunne cykles i begge retninger. Den nordlige kørebane, nordlige cykelsti 

og dele af fortovet inddrages til arbejdsareal. For at sikre forholdene for cyklisterne, vil der etableres 

midlertidig cykelbane på den nordlige kørebane som afskærmes med stålværn.  


