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Nyhedsbrev maj 2019

Nyt Ingeborggården og FB-klubhus,  
kunstgræsbaner og skybrudssikring  
på det vestlige Frederiksberg
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Kære beboere
Så er det blevet tid til en status på, hvordan de forskellige indsatser skrider frem i og omkring 
jeres område.

• Et nyt skybrudsanlæg på Jens Jessens Vej samt kunstgræsbaner ovenpå anlægget

• Byggeri til plejehjemmet Ingeborggården på Troels Lunds Vej og nyt klubhus til Frederiksberg 
Boldklub samme sted. Herudover kommer et nyt byrum med adgang for alle.

• Nedgravning af underjordisk pumpestation og af regnvandsledninger.

Boldbaner og skybrudsanlæg
Efter en særdeles våd marts måned er der igen fuld gang i arbejdet, og det går stærkt for tiden.

Entreprenøren er næsten færdig med at anlægge dræn og kloak og køre jord væk. Der er indtil 
videre kørt ca. 2200 vognlæs væk og når arbejdet er klart vil der være flyttet ca. 45.000 m3 jord. 
I maj måned vil der fortsat være kørsel med lastbiler, fordi vi skal lægge grus ud. Dernæst bliver 
der lagt kunstgræs ud i løbet af sommermånederne. 

Samlet set tyder alt på, at vi kan indvie det nye skybrudsanlæg og boldbanerne som planlagt til 
efteråret. Vi vender retur med en dato for selve indvielsen, hvor vi markerer, at området ved 
boldbanerne er langt bedre beskyttet mod oversvømmelser som følge af ekstrem regn – og at 
der samtidig er bedre mulighed for at spille fodbold. 

Tak for jeres store forståelse undervejs i projektet og for jeres tålmodighed med bortkørslen af så 
meget jord. 

Flere af jer har spurgt, om der skal fældes flere træer, fordi vi blev nødt til at fælde otte træer på 
Kærlighedsstien af sikkerhedshensyn, da de kunne vælte. Til efteråret igangsættes en opgrade
ring af Kærlighedsstien, både for at gøre stien mere tryg og for at stien i højere grad spiller 
sammen med aktiviteten på idrætsanlæggene/banerne ved siden af. Vi kan i den forbindelse 
ikke helt udelukke, at det kan blive nødvendigt, at der skal fældes enkelte træer for at sikre det 
bedst mulige forløb. I givet fald det bliver nødvendigt, vil der ses på muligheden for at etablere 
erstatningstræer.

Ingeborggården
Arbejdet med lokalplanen for Ingeborggården er i fuld gang. Høringsperioden er vel overstået; 
tak til alle der bidrog og som deltog i borgermødet. 

Nu skal lokalplansforslaget behandles i Kommunalbestyrelsen, og det forventer vi vil ske i juni. 

I sensommeren vil I opleve de første tiltag vedrørende Ingeborggården. Her opsætter vi en til
bygning med 16 plejeboliger i plejehjemmets gårdhave. Den står klar i september og bliver på 
grunden indtil afslutningen af første fase af byggeriet ved udgangen af 2021. 
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Busomlægninger
Flere af jer har spurgt, om der er planlagt busomlægninger i forbindelse med de tre projekter. 
Det er der ikke på nuværende tidspunkt, og hvis der bliver planer om det, får I besked i forvejen 
via dette nyhedsbrev. 

Underjordisk pumpestation
Til november regner vi med at begynde anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af den 
underjordiske pumpestation, der sammen med nye regnvandsledninger i hele området kommer 
til at skabe yderligere sikring mod oversvømmelser. Den underjordiske pumpestation bliver anlagt 
i forbindelse med de nye fodboldbaner, i det sydøstlige hjørne, mod Rådmand Steins allé.  

Anlægsarbejdet kan give kortvarige støjgener. 

Vi skriver mere om dette i det kommende nyhedsbrev. 

 

Skybrudsprojekt på Peter Bangs Vej
Dette projekt er ikke i jeres umiddelbare nærhed, men kan bidrage til trafikale gener. 

Peter Bangs Vej er ved at blive skybrudssikret mellem Lindevangs Allé og Dalgas Boulevard. 
Derfor er vejen ensrettet, så biltrafikken kun kan køre ind mod byen. Ensretningen gælder ikke 
for gående og cyklister. Projektet varer til maj 2020. 

Fibernet
Flere i jeres område har tilmeldt sig DanskNets arbejde med at etablere fibernet. Dette projekt er 
imidlertid udskudt, har DanskNet oplyst. 

DanskNet henvender sig direkte til jer, når der er nyt i sagen. 

Læs mere, følg projekterne og find kontaktoplysninger på www.frederiksberg.dk/byudvikling. 

Endnu en gang tak for jeres tålmodighed og samarbejdsvilje. 

Venlig hilsen

By, Kultur og Miljødirektør Ulrik Winge  
& 

Social, Sundheds og Arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard 


