
Borger/brugere Idéer og input Klimasikring Bynatur / biodiversitet Legeplads Motionsplads Hundeluftergård Boldspil Trafik Andet Opsummering

Borger 1
Der er hver morgen kl. 8.00 hundetræf på græsplænen. Mange hunde! Og mange løse hunde på trods af forbuddet mod sådanne. Det ville 
være rigtig rart, hvis der var en indhegning, så hundene kunne mødes under mere kontrollerede forhold.

x
Hundegår som løsning på løse hunde.

Borger 2

1) Hvordan bruger du Egernvej Anlægget i dag? 
Jeg benytter området i dag til at gå ture og lege med mine små niecer der kommer på besøg. Dog er min kone gravid og venter en søn, så vil i 
fremtiden benytte området langt mere. 
 
2) Hvad er vigtigt at passe på?
Det er vigtigt at passe på den grønne natur og den ro, der er i området. 

3) Hvad synes du at Egernvej Anlægget skal kunne i fremtiden? 
Jeg syntes helt klart, at Egernvej Anlægget i fremtiden skal kunne være et sted, hvor børn og unge skal kunne komme og hygge sig og lege. 
Det er vigtigt, at have et fælles sted børn kan samle sig og Egernvej er fint afsidet område fra den store trafik. Selvfølgelig vil det også være rart 
at såfremt der er skybrud at området ikke er dækket med vand og børn stadig skal kunne lege. Ønske scenariet er helt klart, hvis der både kan 
være udendørs aktiviteter og indendørs aktiviteter af en art, så der eksempelvis kan bygges noget som er "lukket" og dermed selv når det 
regner at man kan lege indenfor. 

4) Har du ideer til en ny lege‐ og motionsplads? 
Ideer til legeplads: rutchebane, trampolin, svævebane
Ideer til motionsplads: enkle maskiner som man kan køre flere kropsdele med ‐ eks. billedet for neden.

x x x

x ‐ Billede af 
motionsudstyr 
indsat i mail. Se 

Bilag xx

Bygge udendørs/indendørs aktivitet, så der 
kan leges selv om det regner. Foreslår 
rutchebane, trampolin og svævebane, Og 
enkelt motionsudstyr. Alle aldersgrupper: 
Børn, unge og voksne. 

Borger 3

Et forslag fra mig er, at tænke det ind i trafikken i området.
Der er kommet mange flere biler de senere år. Det støjer og forurener ‐ og fylder.
Mit forslag er:
Luk Solsortvej for biler på stykket ved Parken, og før parken videre over. Det vil begrænse trafikken og det vil gi’ en større sammenhængende 
park.

Det er jo et forslag der er lidt visionært.
Lad venligst vær med at find alle begrundelserne for hvorfor det ikke er muligt. Prøv at tænk i positive muligheder.

x

Tænk trafikken ind i området. Luk 
Solsortvej for biler på stykket ved Parken, 
og før parken videre over. Det vil begrænse 
trafikken og det vil gi en større
sammenhængende park.

Borger 4 I forbindelse med etablering af motionsudstyr kunne det være en god ide med en tennis‐ og/eller padelbane som supplement.  x Tennis eller padelbane som supplement til 
Borger 5 Det er et mærkeligt layout at sende til borgerne det er ikke til at kopier.

Borger 6 Der er mange hundeluftere i området. Kunne man forestille sig et indhegnet område, hvor hunde kan gå løs ? x Et indhegnet område, hvor hunde kan gå 

Borger 7
Tak for at I spørg 😊 Bynatur og biodiversitet er super vigtigt for mig . Opsætning af "insekthoteller" ‐ kan laves i alle mulige størrelser og 
modeller samt planter, som tiltrækker og giver mad til insekter er vigtigt.

x
Opsætning af insekthoteller

Borger 8

Meget fint hvis den ene plæne får forbedret legeplads og motionsfaciliteter, men at det meste af græsset beholdes. På den anden plæne 
mener jeg der bør være en lille sø med plads til ænder samt en masse smuk forskelligartet beplantning. Man bør bruge Landbohøjskolens Have 
som inspiration. Se mere på denne side:
https://visitfrederiksberg.dk/emne/landbohoejskolens‐have/

x
x ‐ Link til Landbrohøjskolens 

Have
x x

En plæne med legeplads og 
motionsfaciliteter og græs. En plæne med 
lille sø med plads til ænder samt en masse 
smuk forskelligartet beplantning. 
Landbohøjskolens Have som inspiration

Borger 9

Klimatilpasningsprojekt i Egernvej Anlægget Antroposofferne har et vandanlæg med muslingeformede skåle, hvor vandet rensen, når det løber 
fra en skål til en anden ‐ fra høj til lav. Et sådant anlæg er smukt, har en rislende lyd og giver stof til samtale om vandrensning. Jeg skal forsøge 
om jeg kan finde billeder. Det findes i Jaerna udenfor Sdr.Telje Sverige, formentlig i Goetheanum Schweitz. Vnadbassin med ænder som på 
Eksperimentariet. 

x

Æstetisk klimasikring 

Borger 10
Det lyder rigtig godt med dette.  Det er vigtigt at anlægget beskytter et større område for eksempel Drosselvej op til Godthåbsvej, hvor der var 
store skader i 2011.  Forventer I at det bliver tilfældet, eller er det kun lige omkring Egernvej, at det vil hjælpe? x

Det er vigtigt at anlægget beskytter et 
større område for eksempel Drosselvej op 
til Godthåbsvej.

Borger 11

Kære Vej, Park og Miljø. Vi har hørt fra Simon Aggesen at I er i gang med at planlægge renoveringen af legepladsen ved hjørnet i 
Egernvej/Solsortvej, i forbindelse med arbejdet for at samle vand under jorden der. Vi har nogle idéer om hvad kunne være godt at have på 
legepladsområdet: 1. Høj rutjsebane som er udfordrende til de større børn. Som inspiration kunne man tænke på den stor legeplads på Skolen 
ved søerne (Vodroffslund), hvor man også bruger træeer til skygge, give højde… 2.Træstrukturer som er forbundet således at børn bliver 
udfordret på forskellige måder i deres motorik. Et godt eksempel er den nye legeplads i zoologisk have. 3. Lukket område til at spille med bold 
4. Vel markeret område til hunde (lige nu er de på begge sider af Solsortvej grøn arealet og der er dybe huler som bliver farlig når børn løber 
efter bolden). Vi håber at disse idéer kan være med til at skabe en rigtig god legeplads, både til stor og mindre børn.

x ‐ 
Referencebilleder 
insat i mail. Se 

bilag xx

x x

Høj rutchebane med høje træer til større 
børn (inspiration Skolen ved Søerne). 
Træstruktur der udfordrer børns motorik 
(inspiration ny legeplads i Zoo). Lukket 
område til boldspil. Vel markeret område til 
hunde. 

Borger 12
Kommer her med et lille input til anlægget. Anlæg en lavtliggende paddletennis‐bane (eller 2).  Kan benyttes som vandreservoir ved risiko for 
oversvømmelse. Man har et lignende anlæg ved Høje Gladsaxe.

x x
Paddeltennisbane som kan anvendes til 
regnvandsbassin.

Borger 13

Hvem og alder
Jeg er bruger og nabo, +50 år.

Hvordan bruger jeg i dag anlægget?
Jeg går tur og nyder det grønne areal .

Hvad er vigtig at passe på?
‐ Det grønne, træer, græsområde, træer/buske, beplantning
‐ Bevægelsesmuligheder for børn, unge og gamle. 
‐ Plænerne bliver aktivt brugt til boldspil , styrketræning, solbadning, picnic, hundeluftning mv. Forsat mulighed for det

Hvad skal anlægget kunne i fremtiden
Fortsat være et samlingssted for alle borgere. 
Gerne med mere vild beplantning /større biodiversitet.
Gerne flere elementer a ”naturlegeplads”, som kan bruges af både børn og motionister . Kan lege‐ og motionspladsen tænkes sammen?

Tak for initiativet 😊

x x x x x

Det er vigtigt at bevare det grønneudtryk i 
anlægget, bevægelsesmuligheder for børn, 
unge og ældre samt plænen kan bruges 
aktivt til boldspil, styretræning, solbadning, 
picnic og hundeluftning mm. Samlingsted 
for alle borgere, gerne med vild 
beplantning (større biodiversitet) og 
elementer af naturlegeplads som kan 
bruges af både børn og motionister. 
Sammentænk lege‐ og motionspladsen. 

Borgerhøring, 09.12.2021‐22.12.2021 ‐ Indkomne mails



Borger 14

Til rette vedkommende i Frederiksberg Kommunes afdeling for veje og grønne områder
Der er varslet skybrudsikring ved parken på Egernvej. I den forbindelse foreslår jeg, at forvaltningen ser nærmere på området lige rundt om 
hjørnet på Godthåbsvænget. Pladsen foran indkørslen til nr 31‐37 er en ”asfaltørken”. Kunne her være mindre asfalt og mere grønt, hvis man 
inddrog partiet ved bunkeren og de umotiverede hække foran Godthåbsvænget 31 ‐37? Det triste hjørne er ofte endestation for forladte bjerge 
af regnvåde reklametryksager. 
Efter at jeg skrev til kommunen om denne sag første gang (jf. ubesvaret henvendelse af 7. november 2021), har jeg forstået, at min 
ejerforenings bestyrelse har gjort sig lignende tanker. Jeg håber, at forvaltningen vil kigge på vores (lidt triste) hjørne af Frederiksberg med 
venlige, professionelle øjne! 

x x

‐

Borger 15

Hej kommune.
Som i kan se af min adresse er jeg "næsten" nabo til anlæg ved Egernvej. Og jeg benytter det ofte til at spadsere mm

Vigtigt at passe på?
Det skal stadigvæk være et skønt  åndehul. Men det er også nødvendigt at tage hensyn til den opmagasinering af skraldespande langs hele 
Egernvej.Måske skulle de forskellige kontorer samarbejde? Der er lige udarbejde en lokalplan for rækkehusene. Der står ikke noget om 
skraldespande, men de er vist imod ånden i planen!
Så det hjælper jo ikke meget at opgradere anlægget hvis der stadig er opmagasineret skraldespande langs hele vejen ;‐(

Skal kunde i fremtiden...?
Så det er vigtigt at omgivelserne til anlægget bliver optimeret. Og det kunne jo løses ved at skrald "suges" med under plænen. Lidt som man har 
gjort i f.eks. Nyhavn. Alternativt kunne man ‐ som i etageejendomme ‐ bygge  nogle skure til skraldespandene. De førstnævnte løsning er 
naturligvis den kønneste. Dog også den dyreste.
Og det vil løse det problem at husstandene, som jo er forskellige, alle får de samme 6 spande. Hvadenten det en single husstande eller 
børnefamilier. Så nu bliver det udjævnet.

...og der er plads til leg ovenpå.

Så det vil løse flere problemer på en gang. Og tæk hvad kommunen kunne spare i skraldespande og kørsel med skraldebiler.

x x

Skraldespande. Så det hjælper jo ikke 
meget at opgradere anlægget hvis der 
stadig er opmagasineret skraldespande 
langs hele vejen. skrald "suges" med under 
plænen. Lidt som man har gjort i f.eks. 
Nyhavn. Alternativt kunne man ‐ som i 
etageejendomme ‐ bygge nogle skure til 
skraldespandene. Og der er plads til leg 
ovenpå.

Borger 16

Kære frederiksberg 
Jeg håber at I finder plads til et lille boldbur på egernsvej anlægget. Det er den sundeste fritid aktivitet for børn. Især I en tid hvor flere børn og 
unge bruger tid online. Motionanlæg er primært henvendt til voksne og en legeplads til 3‐7 året børn.

Vi skal fastholde børn og unge i by billedet. Et fedt boldbur kan understøtte deres sociale liv og bidrage til deres sundhed.

x

Et fedt boldbur til de unge, der kan 
understøtte deres sociale liv og bidrage til 
deres sundhed. Legeplads og motionsplads 
er til henholdsvis børn og voksne. 

Borger 17

Tak for invitationen til at kommentere på klimatilpasningsprojektet i Egernvej Anlægget. Vi har tidligere kommenteret på forslaget om at 
renovere legepladsen og opføre et motionsanlæg. Også denne gang er det vanskeligt at forholde sig til projektet, da det endnu ikke er 
konkretiseret på en måde, som gør det muligt at forhold sig konstruktivt til elementerne i forslaget. Vi skal derfor i det følgende henlede 
opmærksomheden på en række forhold, som vi anser for at være centrale, hvis projektet skal være til gavn og glæde for beboerne i området, 
herunder naboerne til anlægget.

1. Det er væsentligt, at området bibeholder sin karakter af grønt område ‐ det sidste reelle grønne område i Fuglebakkekvarteret. Fokus på 
bibeholdelse af de bevaringsværdige træer og gerne plantning af flere (de gamle træer er særligt vigtige for at sikre karakteren af området og 
biodiversiteten af feks spætterm egern og insekter), blomstereng, bybier osv

2. Legepladsen bør være for de mindste ‐ de store børn har skolen på Duevej med åben skolegård. Der er i forvejen visse problemer med at 
større børn "hænger ud" i parken og drikker, ryger, spiller musik mv. og det bør ikke forstærkes ved indretning af legepladsen.

3. Motionsplads er unødvedig ‐ findes feks mange andre steder allerede. det er vigtigere at beholde de grønne arealer til alles glæde. Det vil 
medføre øgede støj og indkigsgener, hvis der etableres motionsplads og der bør i al fald ikke etableres boldbaner mv. I givet fald kan det gøres i 
det østlige anlæg, hvor det ikke giver samme indkigsgener og hver der ikke er anlæg pt. En motionsplads i den vestlige ende giver øgede 
støjgener og vil give direkte indkig i mange huse og lejligheders opholdsrum og soveværelser mv. Det vil være i strid med den naboretlige 
tålegrænse, medmindre der sikres fuldstændig afdækning med træer mv.

4. Klimatilpasning bør tage højde for ikke at "eksportere" problemerne til nabo‐ejendommene.

5. Renoveringsarbejdet bør tage højde for trafikgener, støj mv i etableringsperioden, men også planlægges, så der ikke kan opstå skader på 
nabo‐ejendommene.

6. Vi deltager gerne i et informationsmøde, men ifølge hjemmesiden vil det blive i år ‐ der er dog ikke udsendt invitationer endnu?

x x x x

Området skal bibeholde sin karakter af 
grønt område med bevaringsværdige 
træer, plantning af flere samt blomstereng 
og bybier. Legepladsen bør være for de 
mindste. Der er i forvejen problemer med 
at større børn "hænger ud" i parken og 
drikker, ryger, spiller musik mv. 
Motionsplads er unødvendig. Behold de 
grønne arealer til alles glæde. Etablerer 
ikke boldbaner. Vær opmærksom på støj og 
indkigsgener. Klimatilpasning skal ikke 
"eksportere" problemerne til nabo‐
ejendommene. Renoveringsarbejdet bør 
tage højde for trafikgener, støj mv i 
etableringsperioden. 

Borger 18

Hej Frederiksberg 

Det lyder godt med klimatilpasning af Egernvej anlægget samt at I indbyder til at komme med ideer.

Hermed en opfordring til at tænke vores unge mennesker ind i projektet. I dag er der “kun” legeplads for små børn og rigtig meget græs.
Med fordel kunne man lave udendørs bordtennisbord, boldbur med lys til vinterbrug og skaterrampe. 
Alle aktiviteter som egner sig for større børn og i øvrigt voksne. Målgrupper som mangler aktiviteter i kvarteret. I dag hænger mange unge ud 
på hjørner hvis de ikke lige ønsker at gå i klub eller være hjemme.

I siger bare til hvis jeg skal uddybe.

x x

Tænk vores unge mennesker ind i projektet 
med fx udendørs bordtennisbord, boldbur 
med lys til vinterbrug og skaterrampe. 
Målgruppen mangler aktiviteter i kvarteret.



Borger 19

Kære Frederiksberg Kommune

Nedenfor diverse kommentarer ifbm jeres postkasser “Klimatilpasningsprojekt……”

1) Hvordan bruger du Egernvej Anlægget idag?

Jeg/vi bruger dagligt anlægget til gåture og blandt andet lufte vores hund. 

2) Hvad er vigtigt at passe på? 3) Hvad synes du, at Egernvej Anlægget skal kunne i fremtiden? 4) Har du ideer til en ny lege‐og motionsplads?

Med antagelse om at Egernvej Anlægget dækket området både nord og syd for Solsortvej (i det følgende benævt “Nord/Egernvej 57‐75” og 
“Syd/Egernvej 41‐55”), er det vigtigt, at der kommer en mere balanceret fordeling af anvendelse og aktiviteter. Idag er der anslået 80‐90% af al 
aktivitet på område Nord, og det giver ikke mening, at planlægge endnu flere aktiviteter henlagt til Nord.

Område Nord har hække/hegn opstillet, som trækker en masse aktiviteter til dette område, og sammen med legepladsen er det blevet det 
naturlige område for stort set al aktivitet. I dagtimerne starter det med hundeluftning og fra kl ca 9 og resten af dagen anvendes område Nord 
heftigt som udvidet skolegård for Duevejen Skole, med besøg af mange børn, som spiller bold mv. Fra sidst på eftermiddagen overtager den nu 
til Vagtelvej flyttede “Jokeren” område Nord som udvidet skolegård/aktivitetsplads, med mere boldspil/aktivitet, og om aftenen har Jokeren 
også arrangementer, hvor det er en naturlig del for børnene, at gå til område Nord.

Som jeg/vi forstår planerne omkring klimasikring, er tanken, at område Nord igen skal holde for som den primære kilde til aflastning for vand. 
Det ser ud til, at område Syd “får lov” til at slippe for at blive anvendt til aktiviteter ‐ både fsva klimasikring samt “skolegård” mv.

Hvad er vigtigt at passe på? Den korte version ‐ at den plan der lægges tilsigter, at der opnåes en balanceret anvendelse af området i sin 
helhed. Hvis der planlægges fx træningsområde (som jeg iøvrigt ikke synes er en god ide….), så læg det på område Syd, hvis klimatilpasning 
bygges, inkluder område Syd, lav hegn/hække også på område Syd og lav en egentlig boldbane, så “skolegården” udvides til begge områder, lav 
en petanque bane på område Syd, lav også en legeplads på område Syd, få noget ordentlig lys op på begge områder og flere bænke på område 
d

x x x x

Gåture og hundeluftning. Lav hegn og 
hække og en egentlig boldbane. Der skal 
opnås en balanceret anvendelse af 
området i sin helhed (de to plæner / Nord 
Syd / Øst Vest). Træningsområde er ikke en 
god idé. Lav det evt. på Syd med 

Borger 20
Forslag/krav
Man bør bevare det gamle store flotte træ ned mod Vagtelvej.
Kommunen har jo fastlagt en politik vedrørende træer så det skal vel overholdes.

x
Bevar det store flotte træ mod Vagtelvej. 
Kommunens politik vedrørende træer. 

Borger 21
Som nabo med udsigt til denne grønne plet vil det for mig være vigtigt at en omlægning ikke indebærer at der fældes træer. Græsplænen 
bruges flittigt til leg og boldspil for både skolen og Jokeren. 

x x x
Fæld ikke træer. Der foregår pt. leg og 
boldspil på græsset. 

Borger 22

Det et meget fint at udnytte vores lille anlæg ved Egernvej til klimatilpasning. Jeg kender ikke lydforhold mm. ifm. anlægget imod Solsortvej, 
hvor der i forvejen er etableret legeplads, og hvor motionsudstyret måske også opsættes. Derimod bor jeg selv lige ud til og få meter fra 
anlægget imod Drosselvej, hvor vi i årevis, især i sommerperioden naturligvis, har haft problemer med natteroderi, hvis blot en enkelt bænk er 
placeret "forkert". Derfor beder jeg om at tage hensyn til dette, når der skal etableres motionsudstyr, bænke
o.lign.

x

Ja til klimatilpasning. Vær opmærksom på 
støj ifm. legeplads, motionsplads og 
natteroderi ved bænke. 
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Kære Frb kommune
Hermed lidt input til legepladsen i egernanlægget fra en småbørnsfamilie der bor lige i nærheden. Vi er glade for gyngen og for balance‐ og 
sanseoplevelserne i form af træstubbe i forskellige størrelser. Træelementerne passer godt til omgivelserne med træer og buske, det kan man 
med fordel holde fast i. Det er også dejligt, at der er bænke til de voksne. Vi drømmer om, at legepladsen ikke bare er en lille plet på et stort 
grønt græsareal, men at legepladsen i stedet breder sig over det store grønne græsareal. Der er rigtig mange børn i området i dag, og ingen 
grundt til kun at have en lillebitte legeplads, hvor man står i kø til én gynge. Lad os få et stort legeområde, der kan imødekomme flere aldre. 
Forskellige slags gynger, noget at klatre på, forhindringsbane, sandkasse, noget at balancere på, måske endda nogle bakker der udfordrer 
sanserne. Noget mere eventyr og mindre købt i et katalog‐agtigt. Og så endelig stadig mulighed for ophold for forældrene. Den eneste anden 
legeplads i området er på Duevej Skole, så egernvej anlægget bør kunne noget andet end den. Duevej legepladsen er ren asfalt og med få 
elementer, egernvej kunne med fordel holde fast i at være en grøn legeplads med mange elementer.

x x

Småbørnsfamilier er glad for gyngen og 
balance‐ og sanseoplevelserne i form af 
træstubbe i forskellige størrelser og bænke 
til de voksne. Ønsker et stort legeområde, 
der kan imødekomme flere aldre. 
Forskellige slags gynger, noget at klatre på, 
forhindringsbane, sandkasse, noget at 
balancere på, bakker der udfordrer 
sanserne. Mere eventyr. En grøn legeplads 
med mange elementer og forskellige fra 
legepladen på Duevej Skole. 

Borger 24

Jeg tillader mig at deltage i undersøgelsen pr. mail i stedet for indstik i postkassen, der er opsat på anlægget.
Jeg bor Egernvej 75, er således direkte nabo til anlægget og 46 år (5 i husstanden på 46,45,16,13 og 9).
Ad 1: Vi bruger anlægget hver dag til at lufte hunden. Derudover til arrangementer i skolen, fodbold med børnene m.v., men det er naturligvis 
ikke hver dag. Tidligere brugte vi legepladsen, men den er børnene vokset fra.
Ad 2: Vi nyder hver dag at se de store træer og generelt bare det grønne ”baggrundtæppe” fra vores vinduer. Det håber vi meget kan bevares 
fuldt ud, herunder selvfølgelig de store træer i den vestlige ende, som vi ikke kan forestille os indgår i projektet. Vi antager at motionspladsen 
skal være i umiddelbar sammenhæng med legepladsen og ikke i den helt vestlige ende. Naboerne (herunder os selv) langs Egernvej har 
anlægget meget tæt på (uden afskærmning af have), så vi håber hæk og træer mod vejen kan bevares. Det er et roligt område, så vi håber 
bestemt ikke at der kommer elementer der giver mere larm – eks. bassin som ved pladsen ved svømmehallen – Langelandsvej tror jeg den 
hedder. Ad 3: Der skal være plads til alle. Børnefamilier (med en opdateret legeplads). Hundeluftere. Boldspil. Det må helst ikke blive et ”hæng 
ud” sted for unge med alkohol og andet. Det vil være synd.
Vi glæder os til at følge projektet.

x x x

Nyder hver dag de store træer og  det 
grønne ”baggrundtæppe". Besvar det, de 
store træer i den vestlige ende samt hæk 
og træer mod vejen (som afskærmning). 
Ikke larmende elementer som fx 
vandbassin. Plads til alle. Opdateret 
legeplads. Hundeluftning. Boldspil. Ikke et 
”hæng ud” sted for for unge med alkohol. 
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Jeg har flg. Kommentarer og forslag til forbedring af anlægget.
Som daglig bruger af anlægget kan jeg konstatere, at det fortrinsvis er legepladsen og plænerne der bliver brugt til noget. Sidstnævnte af 
kvarterets
mange (hunde)ejere, herunder ut., der som mange, mange andre frekventerer anlægget flere gange om dagen.
Der er mindst 3 hundetræf om dagen (morgen, middag, aften) med omkring 10 hunde, der løber frit omkring, hvilket også kan ses på plænen, 
der er
hullet og slidt.
Jeg vil derfor foreslå, at der etableres en løbegård i anlægget ud mod Vagtelvej – gerne med en bænk. Og helst en løbegård med stampet grus,
dræner regnvandet væk.

x x

En løbegårdtil hunde  i anlægget ud mod 
Vagtelvej – gerne med en bænk. Helst med 
stampet grus, der dræner regnvandet væk.

Borger 26
Vi er meget glade for den fine, lille park på Egernvej – og det er fint hvis der bliver justeret op på
legepladsen, men for os lidt ældre ville det være rigtigt dejligt med en petanque bane.

x x
Petanque bane. 
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Hej Frederiksberg kommune!
Vi bor på Solsortvej og har følgende synspunkter:
1. Der bør fortsat være plads til boldspil ‐ fodbold, rundbold mv. ‐ på den vestligste plæne (mellem Solsortvej og Vagtelvej). Der vil stadig være 
plads til legeplads eller eventuelle motionsredskaber, men ikke begge dele hvis boldbanen skal have en god størrelse.
2. På den østligste plæne ‐ mellem Solsortvej og Drosselvej ‐ vil der være plads til et eventuelt overløbsbasin (helst et hvor der normalt ikke står 
vand). Det kunne kombineres med en mindre bakke (måske fra den opgravede jord), som kunne bruges til leg herunder kælkning.
3. Der bør fortsat være en legeplads, og den må meget gerne opgraderes til de mange børn i kvarteret. Rutchebane, noget at klatre i (også for 
små børn) og gerne en bænk eller to til medfølgende bedsteforældre o.lign. Boulebane vil også være velkommen.
4. Gerne redekasser af forskellig størrelse til fugle. Fortsat træer (og gerne flere) og krat, og buske med bær til fugle (og mennesker). Eventuelt 
bier, måske en tavle så man kan se bierne.

x x x x

God plads til boldspil. Skal prioriteres. Ikke 
både legeplads og motionsplads. 
Overløbsbassin i øst. Kælkebakke. 
Legeplads til mange børn med rutchebane, 
klatring og bænk til de voksne. Petanue 
bane. Redekasser til fugle, krat, buske og 
bitavler. 
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Tak for muligheden for at komme med input til det kommende projekt ved Egernvej Anlægget.
Vi har følgende ideer, I kan tage med i overvejelserne:                                                                                                                        
1) Motionsplads
Meget positivt, at der kommer en motionsplads. Det er vores indtryk, at de mest populære er dem i stil med det vi har ved Mariendalshallen. 
Dem med maskiner ser ikke ud til at være ligeså meget i brug og er sandsynligvis dyrere at indkøbe og vedligeholde.
2) Løbegård til hunde
Kunne man, fx i den vestlige del af parken, som afgrænses af Egernvej og Vagtelvej, indrette et stort, hyggeligt, aflukket område, hvor hunde 
kan løbe frit? Det lader til at en god hundegård kan være med til sikre, at flere hundeejere overholder reglerne om at holde hund i snor og 
samle efterladenskaber op. Det er desværre ofte tilfældet, at hundeejerne slipper deres hunde løs i de grønne områder ved Egernvej, herunder 
også ved legepladsen. Og det sker ikke sjældent, at børn og voksne kommer hjem med lidt ekstra vægt under fødderne! De fritløbende hunde 
graver ofte huller i plænerne, som giver faldulykker og forstuvninger, bl.a. når børnene fra Skolen på Duevej anvender arealerne i skoletiden. 
Løbegårdene ved Aksel Møllers plads og ved Grøndal Station ser ud til at være en succes. Bør indrammes af levende hegn frem for metalhegn.       
                      3) Affaldssortering
Kunne man indrette en mindre del af anlægget til affaldssortering? Det kunne fx være til glas, tekstiler, metal og/eller nogle af de andre 
affaldstyper. Der er i forvejen tre mindre containere. Man kunne overveje at reducere dybden på bøgehækken således at der kan stå nogle 
containere diskret i et indhak uden store gener for naboer.
4) Beplantning
Hækken er mange rækker dyb ‐ man kunne måske reducere i dybden og andvende pladsen til andre formål. Hækken der adskiller plænen og 
stien mod nord er måske helt overflødig.
5) Ladestandere til elbiler
Som supplement til de kommende ladestandere i Fuglebakkekvarteret kunne man overveje at give tilladelse til at der også opsættes et antal 
ved Egernvej Anlægget.                                                                                                                          6) Leg
Positivt, at der kommer en ny legeplads. Naturlegepladsudtrykket passer måske bedst ind. Som supplement hertil ‐ til de lidt større børn og 
unge ‐ kunne man indrette en del af pladsen på en måde som tilskynder til boldspil af forskellig art. Basket på et blødt og ikke for støjende 
underlag, udendørs bordtennis som på skolen på duevej og små fikserede metalmål, som kan bruges til småspil med fodbold. Skolen på duevej 
har et par gode eksempler. De store åbne plæner tiltrækker desværre hundeejere som lader deres hunde løbe frit, og det afskrækker mange fra 
at spille boldspil. Håber, at noget af ovenstående kan bruges ‐ vi ser frem til at følge projektet.

x x h

Motionsplads uden maskiner som ved 
Mariendalshallen. Løbegård til hunde i 
vestlig del indhegnet af naturhegn. Løser 
også proplem med hundelorte og 
ujævnheder og huller i græsplænen. 
Affaldssortering på en lille del af området. 
Drop den dybe hæk. Opsæt ladestandere til 
elbiler. Naturlegeplads. Boldspil til større 
børn. Basket på blødt underlag (minus støj). 
Udendørs bordtennisbord. 
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Hej Projekt Egernvej Anlæg
Hvem: Nuværende bruger
Alder 50+
Spørgsmål 1) Hvordan bruger du Egernvej Anlægget
Egernvej Anlægget er det eneste grønne område i det nordvestlige Frederiksberg, med adgang for offentligheden. Jeg besøger området næsten 
hver dag, bl.a. legepladsen med børnebørn. Egernvej Anlægget er et vigtigt rekreativt område i Fuglebakkeområdet som park og til leg, sport og 
rekreation, indrammet af smuk allé af træer mod Egernvej og mange smukke træer på anlægget.                                       Spørgsmål 2) Hvad er 
vigtigt at passe på?
Husk at Egernvej Anlægget er velfungerende rekreativt område for beboerne. Kunsten bliver at tilpasse nødvendig klimatilpasning til anlægget. 
Egernvej Anlægget må forblive som en rekreativ park for områdets beboere. Ambitionsniveauet for Egernvejs Anlægget må være højt vedr. 
parken og det grønne, ellers må projektet vente. Forsinkelsesbassinerne og teknisk anlæg må placeres under jorden. Bassiner over jorden må 
være meget begrænset i dybden og sikre opretholdelse af områdets karakter af rekreativt område – nej til amfiteater. Vagtelvej må tænkes ind 
i klimatilpasningen på Egernvej Anlægget
Spørgsmål 3) Hvad synes du Egernvej Anlægget skal kunne i fremtiden?
Tror ikke, der er behov for at tænke nye anvendelsesformål ind i Egernvej Anlægget. Klimatilpasning er en udfordring, der skal løses. Løsningen 
må være, at det rekreative område bevares og underjordisk placering af bassiner prioriteres. Biodiversitet skal tænkes ind.                                          
                                                                                  Spørgsmål 4) Har du ideer til en ny lege‐og motionsplads?
En meget velfungerende legeplads er legepladsen i Grøndalsparken – tæt ved Grøndal Station. Man er formentlig nødt til at tænke 
motionsplads. Hvordan og hvor ofte benyttes motionpladser? De tager meget plads ‐ benyttes formentlig af meget få motionister?

x x x x

Egernvej Anlægget er et vigtigt rekreativt 
område i kvarteret med grønt og smukke 
træer. Det skal bibeholdes trods 
klimasikring, der skal placeres under 
jorden. Lav en legeplads a la i 
Grøndalsparken. Overvej om motionsplads 
er nødcendigt og vil blive brugt. 
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Ang. Egernvej Anlægget
Tak for brev med opfordring om input til renovering af legeplads mv. Det er dejligt, at I vil renovere legepladsen, som vi bruger en del som 
beboere i området (Godthåbsvænget). Det vil være dejligt, hvis der fortsat kan være en sansegynge og en sandkasse ‐ men det vil også være 
godt med en almindelig gynge, en babygynge og en rutsjebane på legepladsen. Fsva. ideen med at opsætte motionsudstyr vil jeg bede om, at 
det tages med i overvejelserne, at den del af anlægget, hvor legepladsen ligger, i dag i høj grad er “børnenes hjørne” af anlægget, dvs. at 
græsplænen ved siden af legepladsen ofte bruges til boldspil og børnefødselsdage og af større skolebørn, der “hænger ud” efter skole. Jeg 
synes, det vil være synd, hvis dette hjørne skal invaderes af voksne motionister, og at motionsudstyr ‐ som det er min oplevelse fra bl.a. 
Grøndalsparken næsten altid står ubrugt hen ‐ skal tage pladsen fra børnene. Godt nytår ‐ og som sagt tak for muligheden for at komme med 
input.

x x

Legeplads med sansegynge og sandkasse, 
almindelig gynge, babygynge og rutsjebane. 
I dag bruges græsplænen ved siden af 
legepladsen til boldspil, børnefødselsdage 
og større børn hænger ud. Vær 
opmærksom på det. Det er vigtgere end en 
evt. ny motionsplads, som ikke benyttes. 
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Kære Frederiksberg Kommune
Som borger sætter jeg pris på, at kommunen i rette tid planlægger foranstaltninger for at forebygge problemer ved skybrud. Jeg er nabo til 
anlægget ved Egernvej og har stor fornøjelse af at se ud på et grønt område med flere store træer. Anlægget benyttes heldigvis flittigt af mange 
forskellige typer af brugere og det er vigtigt, at anlægget bevares som kvarterets grønne ”lunge”. Det er afgørende, at aktiviteter i anlægget 
ikke ændrer karakter. Her tænker jeg på gener i form af støj og affald, hvis det bliver til et
sted med mange nye aktiviteter og større grupper, der forsamles. I den forbindelse bekymrer det mig, at der er planer om en amfipark, der 
opfordrer til forsamlinger og nye aktiviteter, der har potentiale til at medføre støjgener for os naboer. Under pandemien har jeg i stigende grad 
oplevet larm fra anlægget om aftenen og natten, fordi unge – nok af mangel på andre muligheder – forsamles i anlægget. Den tendens kunne 
forstærkes ved anlæg af et forsamlingssted i form af et – omend lille – amfiteater. Jeg tror ikke, at ret mange ønsker samme problemer som på 
Islands Brygge eller ved Nordhavn – selv om det naturligvis ville blive i mindre omfang, fordi anlægget er mindre. Tilsvarende er jeg bekymret 
for, om anlæg af en motionsplads kommer til at øge støjbelastningen, især om aftenen. Dertil kommer, at en motionsplads ikke bør tage plads 
fra legepladsen, der benyttes af mange børn. Det er vigtigt at bevare legepladsen og plads til gemmeleg, hundeluftning, solbadning, boldspil og 
en fredelig gåtur. I stedet for at øge mængden af sten, metal og strukturer i et tætbefolket og tætbebygget område, vil det være bedre at man i 
højere grad skabte et stykke varieret bynatur, der kunne forøge biodiversiteten i området. 

x x x

Dejligt med grønt område med store træer. 
Kvarterets grønne ”lunge”. Aktiviteter i 
anlægget skal ikke ændre  karakter. Ikke et 
sted med mange nye aktiviteter og større 
grupper, der forsamles. Frygt for gener i 
form af støj  og affald. Ikke en amfipark. Vil 
en motionsplads medføre støj? Bør ikke 
tage plads fra legepladsen, der benyttes af 
mange børn. Plads til gemmeleg, 
hundeluftning, solbadning, boldspil og en 
fredelig gåtur. Hellere varieret bynatur og 
biodiversiteten frem for sten, metal og 
strukturer i et tætbefolket og tætbebygget 
område. 
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Hermed svar på tre af de fire spørgsmål i skrivelse af 8.12.2021
1. Hvordan bruger du Egernvejanlægget i dag?
Da børnene var små benyttede vi det til, at afholde lege ifm børnefødselsdage på herunder f.eks. rundbold. Har spillet en del boule på 
grusstierne. Benytter legepladsen i dag til børnebørnene.
2. Hvad er vigtigt at passe på?
Vigtigt at passe på det nuværende design med træerne og de plane grønne græsplæner, som udover at være multifleksible, også giver øjnene 
en ro når man bare kigger på anlægget. Disse plane grønne arealer er et sjældent syn i boligområder, og hvis der skal ændres noget i designet, 
vil jeg opfordre til, at det ikke bliver overdesignet.
3. Hvad synes du Egernvejanlægget skal kunne i fremtiden?
Jeg synes anlægget skal fungere som i dag. Det har vist sig at fungere meget fint. Hvis man alligevel vil lave noget om, skal man undgå, at det 
bliver et tilholdssted om aftenen, da akustikken er rungende i området. Undgå at sætte flere fodhegn op, som tilfældet er i den østlige del – det 
er meget lidt kønt.

x x

Anlæg brugt til børnefødselsdage, rundbold 
og børnebørn. Pas på nuværende design 
med træer og grønne græsplæner. De er 
multifleksible og giver øjnene ro. Lad være 
med at overdesigne. Undgå at skabe et 
opholdssted om aftenen, da akustikken er 
rungende. Undgå flere fodhegn op som i 
den østlige del – meget lidt kønt.
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Tak for brev om Klimatilpasningsprojekt i Egernvej Anlægget. Det fremgår af brevet, at Frederiksberg Kommune planlægger et klimatilpasningsprojekt i Egernvej 
Anlægget, og at kommunen i forbindelse hermed også planlægger at renovere legepladsen samt etablere et område med motionsudstyr. Endvidere fremgår det, at som 
en del af Frederiksberg Kommunes strategi om bynatur og biodiversitet, vil der også blive arbejdet med at understøtte bio‐diversiten i parkerne. Det fremgår ikke, 
hvordan legepladsen fremadrettet skal indrettes, hvorfor det er ganske vanskeligt at forholde sig til planerne om totalrenovering af legepladsen, herunder hvilke 
konsekvenser i relation til støj og indkig, som dette vil medføre for naboerne. Det angives videre i orienteringsbrevet, at kommunen vil indrette en mindre motionsplads i 
den vestlige del af anlægget ud mod Vagtelvej. Heller ikke i relation til anlæg af motionspladsen fremgår det, hvorledes motionspladsen forventes indrettet. Det er ikke 
klart for os, om de planlagte ændringer har en sådan karakter, at det vil kræve en lokalplanændring, men det bør i givet fald sikres, at reglerne herom overholdes, og at 
naboerne får en reel mulighed for at blive hørt. I Fuglebakkekvarteret er der allerede en næsten ny legeplads på Skolen på Duevej. Den er selvfølgelig ikke egnet til de 
mindste børn. Vi vil derfor opfordre til, at legepladsen i Egernvej Anlægget målrettes mindre børn. Vi vil i den forbindelse erindre om høringen over lokalplansændringen 
vedrørende etableringen af Jokeren på Vagtelvej 58, hvor flere naboer på Vagtelvej 48‐56 tilkendegav at have store bekymringer i forhold til de støj‐ og indkigsgener, som 
etableringen af Jokeren ville medføre. Dette førte til, at kommunen bl.a. satte visse (ikke fuldt tilstrækkelige) rammer for, hvilke støjende aktiviteter, som kunne 
gennemføres i Jokerens haveanlæg mv. Naboerne påpegede allerede dengang, at støj‐ og indkigsgener ville blive forstærket væsentligt, hvis Jokeren benyttede Egernvej 
Anlægget, herunder hvis der blev etableret f.eks. boldbaner eller lignende. På den måde ville en række af naboerne blive udsat for betydelige støj‐ og indkigsgener fra 
begge sider. Vi er stærkt bekymrede for, at totalrenoveringen af legepladsen og etableringen af motionspladsen vil kunne medføre meget betydelige støj og indkigsgener 
for naboerne, hvis den ændrede anvendelse af anlægget reelt fører til, at anlægget benyttes i endnu højere grad end nu, og der dermed udøves aktiviteter, der af hensyn 
til naboerne netop efter høringen blev lagt en dæmper på i forbindelse med etableringen af Jokeren. Totalrenoveringen af legepladsen bør endvidere tage højde for, at 
der allerede er visse udfordringer med unge, som indtager alkohol mv. i anlægget, ligesom der er eksempler på, at der sælges hash i anlægget. Der har været flere 
kontakter til Frb. Kommune herom, som har henvist til nærpolitiet. Legepladsen må indrettes på en måde, som ikke fremmer den slags utryghedsskabende aktiviteter, og 
som nu målretter sig til de mindste børn. En række børn og ældre medborgere, der benytter græsplænen i aftentimerne til f.eks. at sidde på en bænk og læse avis, lufte 
hund mv, vil blive udsatte, hvis kommunen ikke håndterer denne risiko. Særlig i relation til motionspladsen er det meget overraskende, at kommunen ønsker at etablere 
denne på den del af anlægget, der i forvejen er udsat for støj‐ og indkigsgener. Der er allerede mange motionspladser i kommunen, ligesom der er ganske mange andre 
steder i kommunen, hvor yderligere motionspladser kan etableres sammen med en legeplads uden, at det vil genere naboer – det kunne være i Grøndalsparken eller i 
skolegården på Skolen på Duevej. Alternativt kunne det være på den anden del af Egernvej Anlægget, hvor der ikke i øjeblikket er anlagt legeplads mv., og hvor støj‐ og 
indkigsgener vil ramme færre og ikke vil blive kombineret med støj fra Jokeren. Endelig finder vi anledning til at udtrykke vores store undren over, at kommunen 
tilsyneladende har et udtrykt ønske om at fjerne de sidste fredelige og grønne pletter, der er i kvarteret. Det synes at være i direkte modstrid med alle de restriktioner, 
som husejerne pålægges i bevarende lokalplaner, beskyttelse af bevaringsværdige træer på privat grund mv., hvor fokus er på at sikre kvarterets ånd som et ensartet, 
grønt og roligt nærmiljø. Kommunen burde i stedet overveje at udlægge denne del af Egernvejanlægget som en stille zone til gavn for alle beboerne i området – 
borgernes sundhed varetages også ved, at de sikres adgang til grønne og rolige områder. Og gerne plante mere grønt og flere blomster for at sikre biodiversiteten. 

x x

Hvordan skal legeplads og motionsplads 
indrettes? Husk konsekvenser ift. støj og 
indkig. Legepladsen bør målrettes mindre 
børn. Udfordringer med unge og alkohol og 
salg af hash i anlægget. Legepladsen må 
ikke fremme utryghedsskabende 
aktiviteter. Overvej om motionsplads er 
nødvendig og placer den evt. på den anden 
del af anlægget. Fjern ikke de sidste 
fredelige og grønne pletter i kvarteret. Gør 
anlægget til en stille zone til gavn for alle 
beboerne i området – varetag borgernes 
sundhed med adgang til grønne og rolige 
områder. Plant mere grønt og flere 
blomster for at sikre biodiversiteten.
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Jeg håber ikke det er for sent at komme med input til det nye anlæg på egernvej. Jeg har gennem de sidste 6 år brugt området både som 
tidligere hundeejer og nu som mor til to drenge. Vi bor på Vagtelvej og har tidligere brugt området utrolig meget men vælger det desværre ofte 
fra. Jeg blev rigtig glad, da jeg så at legepladsen ville blive moderniseret. Problemet er, at selve området omkring legepladsen ofte bliver brugt 
som hundepark. Det betyder desværre at der færdes rigtig mange løse hunde og jeg oplever gang på gang at deres efterladenskaber ikke bliver 
samlet op. Jeg har fuld forståelse for at man gerne vil lufte sin hund, men desværre oplever jeg at der ligger hundelort i sandkassen og området 
omkring. Mit forslag går derfor på, om man kunne indhegne legepladsen? eller på anden måde synliggøre at det er en legeplads eller evt. lave 
en indhegning/hundegård et andet sted, hvor hundeejere kan lufte deres hunde sammen. Derudover kunne det være fint hvis legepladsen 
kunne henvende sig til små børn i alderen 2‐6 år, da området mangler en legeplads til de lidt mindre børn, som endnu ikke har glæde af skolens 
faciliteter. Glæder mig meget til at følge projektet og håber der kan findes en løsning på problemet, så egernvej anlægget igen kan blive 
attraktivt. 

x x

Moderniseret legepladsen til de 2‐6‐årige. 
Området bliver brugt hundepark med løse 
hunde og efterladenskaber – også i 
sandkassen. Indhegne legeplads? Adskille 
legeplads og hundegård. 


