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Høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg vedrørende 
skybrudprojektet for Skoleholdervej og Degnestavnen 

 

 

Introduktion 

Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på 

denne høring. 

Projektet har været behandlet før i de indledende stadier. Ligeledes har 

Områdefornyelsen Nordvest haft en følgegruppe til projektet omkring 

Degnestavnen. 

Sagen har været behandlet i bymiljøudvalget og i lokaludvalget. Forvalt-

ningen fortæller, at det også er sendt til høring i den førnævnte følge-

gruppe.  

Af samme grund har vi ikke anset, at yderligere inddragelse har været 

nødvendig. 

Høringen har varet fra d. 27. januar til d. 25. februar 

 

Høringssvar 

Området ligger mellem 2 kvarterer i bydelen – Bispebjerg og Nordvest. 

Bispebjerg er det centrale område med kirke og kirkegård, hvor Nord-

vest er det brogede område ned mod Nørrebro station. Bydelsplanen 

beskriver kvartererne, udfordringer og potentialer. 

 

Nærværende projekt som er i høring, synes ikke kollidere med kvarterer-

nes udviklingspotentialer. 

 

På Skoleholdervej skal skybrudsvand primært håndteres i grønne vej-

bede. Der skal nedlægges et antal p-pladser for at kunne etablere vejbe-

dene, men til gengæld etableres nogle p-pladser på Degnestavnen. 

Lokaludvalget mener at det er vigtigt at få etableret erstatningsparke-

ringspladser, da der er et stort behov. 

 

Vandet strømmer herefter ved større skybrud på overfladen og via rør 

til legepladsen på Degnestavnen. I midten af legepladsen vil den lavtlig-

gende asfalterede legeplads ved alvorligt skybrud kunne fungere som 

skybrudsmagasin. Her kan tilbageholdes op til 1500 m3 vand.  

18. februar 2022 
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På sigt vil vandet blive ledt til skybrudsledning, når der er plads. Men 

indtil den pågældende ledning er færdig, vil skybrudsvandet blive ledt 

til kloak, når der er plads i denne. 

 

Helt overordnet er lokaludvalget tilfredse med de foreslåede løsninger, 

og vi er også glade for, at der er fundet midler via Områdefornyelsen til 

retablering og opgradering af Degnestavnens Legeplads efter at projek-

tet er gennemført.  

  

 

 

Venlig hilsen 

 
 

Alex Heick 

Formand for Bispebjerg Lokaludvalg 

 

 


