
 
   

 
Supplerende oplysninger om træer i relation til anlæg 
af kunstgræsbane i Nørrebroparken 

Dette notat skitserer, hvordan den planlagte kunstgræsbane og sky-

brudsprojektet forventes at påvirke de eksisterende lindetræer i Nørre-

broparken. 

 

Forundersøgelser  

Forvaltningen har tidligere udført en opmåling af lindetræerne i Nørre-

broparken. Dette er foretaget for at sikre, at kunstgræsbanen kan place-

res med den rette afstand til lindetræerne.  

 

I efteråret 2020 udfører forvaltningen flere prøvegravninger af området 

langs lindetræerne for at bekræfte røddernes tilstedeværelse samt vur-

dere deres tilstand. Når resultaterne af denne undersøgelse foreligger, 

vil skybrudsprojektet blive tilpasset, så træerne ikke påvirkes negativt.  

 

Placering af kunstgræsbane ift. gamle lindetræer 

Kunstgræsbanens hegn placeres min. 6 meter fra lindetræernes stam-

mer, hvorved der gives den fornødne afstand for rodnettet. Under etab-

leringen vil der blive taget særlige hensyn til de eksisterende træer. 

 

Den nye kunstgræsbane vil have en større afstand til lindetræerne end 

de eksisterende kunstgræsbaner har til lindetræerne.  Den nye kunst-

græsbane vil ligge minimum 6 meter fra træerne, hvorimod den eksi-

sterende kunstgræsbane er etableret umiddelbart ved siden af træerne.   

 

Placering af skybrudsprojektet ift. gamle lindetræer 

Skybrudsprojektet placeres under kunstgræsbanen som magasiner, der 

kobles sammen, til et stort bassin. I dette bassin skal regnvand fra sky-

brud tilbageholdes, indtil der er plads i kloaksystemet. Disse magasiner 

kan kobles sammen på mange forskellige måder, og kan således tilpas-

ses det enkelte projekt.  

 

Når resultatet af prøvegravningerne foreligger, vil magasinerne kunne 

placeres under kunstgræsbanen uden at påvirke træerne negativt.  

 

Sikring af træer under anlæggelsen af kunstgræsbanen og skybruds-

sikring 

Forvaltningen forventer, at der vil være adgang til byggepladsen i Nør-

rebroparken fra Nordbanegade imellem lindetræerne. Det vil blive stil-

let som krav i entreprenørudbuddet, at der skal tages særlige hensyn til 

de eksisterende træer, rødder, stammer og trækroner, under hele an-

lægsperioden. Der vil blive udlagt køreplader og stammerne skal be-

skyttes ved kørsel igennem træerne. Der skal endvidere foretages foran-

staltninger, så trækronerne ikke bliver beskadiget af kørslen.  
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