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Høringssvar vedrørende skybrudsprojektforslag 
Buen 
 

Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på denne hø-

ring om skybrudssikring på kirkegården. Høringsperioden er ganske kort – fra 

29. oktober til 19. november, hvilke sætter begrænsninger for lokaludvalgets 

mulighed for at indhente kommentarer fra andre lokale aktører end de, som al-

lerede er engageret i lokaludvalget og enkelte nøglepersoner. 

Materialet har været sendt til formandskabet i den afsluttede Områdefornyelse 

NV og byrumsforvaltere på kirkegården til kommentering. Herudover har pro-

jektet været drøftet i underudvalg til lokaludvalget. 

 

Kirkegården er et af de højeste punkter i byen, og under skybrudssituationer 

sker der så kraftig afstrømning, at vandet strømmer mod syd og ud ad åbnin-

ger i muren. Projekter på kirkegården skal derfor sikre nedsivning og tilbage-

holdelse af vandet indtil der er plads i kloakken. Kirkegården kommer til at in-

deholde yderligere skybrudsprojekter – dette omhandler alene ”Buen” ved 
Søndre Kapel. Der er ingen byrumstilkøb til projektet, så det skal alene løses 

ved brug af HOFOR takstmidler. Området ved Buen er planlagt til fremtidige 

urnebegravelser. Gravsteder og æbletræer står i en bund af højt græs, projek-

tet har fokus på tilgængelighed og adgang til gravene samt genplantning af 

fældede træer. 

 

Lokaludvalget er grundlæggende positivt overfor projektet. Der ønskes særligt 

fokus på biodiversiteten også i lavningerne med hjemmehørende regnbeds-

planter. Skybrudsprojektet skal sikre en afstand til rodnettet på de store træer, 

så de ikke bliver ødelagt.  

Tilgængeligheden synes sikret med de hævede stier, men synes ikke indtænkt 

ift. den større sø, så der bør evt. indtænkes en passage/bro for at kunne krydse 

denne. 

Buen er det første af flere skybrudsprojekter på kirkegården. Skybrudsprojek-

terne skal være i tråd med den store Udviklingsplan for kirkegården. Og kirke-

gårdens oprindelige identitet, udtryk og formål med plads til værdighed og 

sorgbearbejdning er stadig er det bærende element. Tanken om et stort net af 

hævede stier, og skybrudsmellemrum som huller i osten – trukket ud over hele 

kirkegården,-  vil være en bearbejdning som nok løser vandopgaven, men ikke 

løser opgaven med at holde fast i kirkegårdens identitet.   

 

Venlig hilsen 

 
Alex Heick, lokaludvalgsformand 

9. november 2021 
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