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Kære beboere
Så er det atter tid til en opdatering på de mange projekter, der er i gang – eller er på vej – i jeres 
område:

• 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

• Skybrudsanlæg på Jens Jessens Vej samt kunstgræsbaner oven på anlægget

• Nedgravning af underjordisk pumpestation og af regnvandsledninger

• Skybrudsprojekt på Peter Bangs Vej

Ingeborggården
Forberedelserne til moderniseringen af Ingeborggården skrider frem efter planen, og efteråret 
2019 er en spændende tid for projektet. 

Den første november klokken 13.30 har projektet første spadestik. I den anledning får vi besøg 
af borgmester Simon Aggesen. 

Arrangementet finder sted på Troels-Lunds Vej 29, og naboer er meget velkomne. Der er indkørsel 
via Marielystvej. 

I november måned bliver der etableret byggeplads på hjørnet af Jens Jessens Vej og Troels-Lunds 
Vej, og nedrivningen af halvdelen af Ingeborggården påbegyndes.

Derudover etableres der i december 2019 et midlertidigt klubhus for Frederiksberg Boldklub på 
hjørnet af Jens Jessens Vej og Troels-Lunds Vej.

Etableringen af byggepladsen betyder, at det bliver nødvendigt at nedlægge et sted mellem 6 og 
17 parkeringspladser på Troels-Lunds Vej. 

De vil dog blive erstattet af nogle enkelte parkeringspladser på Jens Jessens Vej samt yderligere 
21 pladser på Marielystvej, hvoraf 5 vil være tidsbegrænsede.  

Inden byggestart bliver stien mellem Jens Jessens Vej og Rådmands Steins Allé lukket. Der bliver 
omkørsel for cyklister via Marielystvej.  

Boldbaner og skybrudsanlæg
Fredag den 16. august afholdt vi en festlig indvielse af kunstgræsbanerne. Mange boldglade 
gæster i alle aldre deltog sammen med naboerne. 

Alle seks kunstgræsbaner er nu taget i brug, og de næste par måneder arbejdes der ihærdigt på 
den første del af det anlæg, der i skybrudssituationer pumper vandet ud over banerne.

Derefter vil Frederiksberg Forsyning overtage projektet og færdiggøre en underjordisk pumpe-
station.

Vi takker endnu engang for alle naboers store forståelse undervejs i projektet.
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Pumpestation og regnvandsledninger 
I løbet af januar eller februar 2020 går Frederiksberg Forsyning i gang med at etablere en under-
jordisk pumpestation, som skal kobles til det nye regnvandsbassin, der er etableret på boldbanerne 
ved Jens Jessens Vej. Pumpestationen bliver anlagt på idrætsforeningens grund, mere præcist 
under gruspladsen i det sydøstlige hjørne af boldbanerne. 

Frederiksberg Forsyning skal også anlægge et regnvandsledningssystem, der omfatter en del af 
Jens Jessens Vej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Rådmand Steins Allé, Troels-Lunds Vej, J.C. Schi-
ødtes Vej, Goldschmidtsvej og Johan Ottosens Vej. Dette arbejde går i gang etapevis fra februar 
eller marts 2020 og forventes afsluttet i 2021.

Pumpen skal under skybrud pumpe vandet fra dette ledningssystem, i det lavereliggende område, 
op i regnvandsbassinet. Planen er at gå i gang med regnvandsledningssystemet i forlængelse af 
etableringen af pumpestationen. Forsyningen forventer at afslutte arbejdet i 2021. Formålet med 
disse arbejder er at lede skybrudsvand væk fra området.

Indsatsen vil medføre nogle trafik-, støj-, og parkeringsgener, men vi vil naturligvis sørge for at 
begrænse generne så meget som muligt. Vi adviserer alle, der bliver berørt af arbejdet, i god tid 
og i flere detaljer. 

Skybrudsprojekt på Peter Bangs Vej
Dette projekt er ikke i jeres umiddelbare nærhed. Det kan dog være, at I alligevel er påvirket 
af projektet, idet vejstrækningen fra Dalgas Boulevard til Lindevangs Allé er ensrettet ind mod 
byen. 

Arbejder skrider planmæssigt frem, og vi er færdige med vejens sydside til november 2019.  
I slutningen af oktober 2019 begynder vi arbejdet på vejens nordside. Indtil videre tyder alt på,  
at projektet afsluttes i maj 2020 som planlagt. 

Husk at I kan læse mere om de enkelte projekter og følge arbejdet løbende på  
www.frederiksberg.dk/byudvikling

Endnu en gang tak for jeres forståelse og tålmodighed.

Venlig hilsen 

By-, kultur- og miljødirektør Ulrik Winge  
&  

konstitueret social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Torben Laurén 
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