
 

 

 
   

 
Orientering om status for "Ideoplæg for omdannelse af 

Bispeengen" – Fase 2 

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og 

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune orienteres om status 

på fase 2 i arbejdet med ideoplægget for Bispeengen. Dertil orienteres 

udvalgene om den igangværende dialog med Vejdirektoratet 

vedrørende den statslige forundersøgelse af en delvis nedrivning af 

Bispeengbuen, samt invitation til en politisk temadrøftelse primo 2023.  

 

Baggrund  

Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse og Københavns 

Kommunes Borgerrepræsentation vedtog i juni 2019, at der skal 

udarbejdes et fælles idéoplæg om Bispeengbuens fremtid.  

 

Fase 1 er afsluttet, og det blev vedtaget i juni 2022, at der arbejdes 

videre med belysning af vision 3, ”Delvis nedrivning og grønne byrum”, 

i fase 2. Det blev desuden besluttet, at Frederiksberg Kommune 

sammen med Københavns Kommune går i dialog med staten med 

henblik på at afklare muligheder, proces og tidsplan for en realisering af 

vision 3 samt modeller for ejerskab og finansiering heraf. 
 

Status og proces for fase 2 
Fase 2 er igangsat og rådgiverteamet er i samarbejde med 

Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i gang med at 

konkretisere det valgte hovedscenarie ”Delvis nedrivning og grønne 
byrum.  

 

En essentiel del af kvalificeringen er en fortsat dialogbaseret proces, 

som baseres på samme principper og viden, der var kendetegnende for 

fase 1. Der afholdes bl.a. møder med det tilknyttede kvarterpanel, som 

består af lokale borgere og interessenter. Derudover skal 

hovedscenariet konkretiseres af rådgiverteamet, ligesom udfordringer 

og potentialer ift. den omkringliggende by skal beskrives. 

 

Arbejdet med fase 2 forventes afsluttet i foråret 2023.  Resultatet bliver 

et konkretiseret og velillustreret ideoplæg af ”Delvis nedrivning og 

grønne byrum”. 
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Politisk temadrøftelse i 2023 om Bispeengbuen 
Den 23. februar 2023 vil der blive afholdt endnu et fælles temamøde 

med Frederiksberg Kommunes By- og Erhvervsstrategisk Udvalg og 

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.  

 

Temamødet forventes at foregå i området ved Bispeengbuen.  

 

Formålet med temamødet er at præsentere status for arbejdet med det 

valgte hovedscenarie, herunder konklusioner fra dialogprocessen med 

lokale borgere og interessenter om den delvise nedrivning af 

Bispeengbuen. Temamødet vil give udvalgene mulighed for at stille 

spørgsmål og drøfte projektets temaer. Efter temamødet arbejdes der 

videre med projektet frem mod fremlæggelse af et endeligt 

beslutningsgrundlag til politisk behandling i medio 2023. 

 

Den statslige forundersøgelse af en delvis nedrivning af 

Bispeengbuen 
Vejdirektoratet har igangsat en statslig forundersøgelse af en delvis 

nedrivning af Bispeengbuen med inddragelse af Frederiksberg 

Kommune og Københavns Kommune. Der har været afholdt møder 

med Vejdirektoratet på embedsmandsniveau, hvor der er udvekslet 

oplysninger om undersøgelserne, og Vejdirektoratet har fortalt om 

deres proces for forundersøgelsen, der nu er igangsat.  

 

Statens forundersøgelse forventes afsluttet ultimo 2023. 

 

Videre proces 

Arbejdet med fase 2 forventes afsluttet i foråret 2023, hvorefter 

ideoplægget behandles politisk i Københavns Kommune og 

Frederiksberg Kommune. Endelig beslutning om visionen forventes at 

kunne træffes medio 2023.  

 

By- og Erhvervsstrategisk Udvalg i Frederiksberg Kommune og Teknik- 

og Miljøudvalg i Københavns Kommune inviteres til en politisk 

temadrøftelse den 23. februar 2023. 

 

Udover den igangværende dialog med Vejdirektoratet om statens 

forundersøgelse, skal der ske en dialog med staten om muligheder for 

realisering af vision 3, herunder om tidsplan og modeller for ejerskab 

og finansiering. Denne dialog er pt. sat i bero pga. folketingsvalget, og 

vil blive genoptaget i det nye år. En aftale med staten forventes først at 

kunne indgås, når resultatet af statens igangsatte ”Forundersøgelse af 
en delvis nedrivning af Bispeengbuen” er afsluttet forventeligt i anden 
halvdel af 2023. 
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