
 
Bilag 5 Høringssvar 
 
 
 
Bispebjerg Lokaludvalg 

 
 
Høringssvar: Skybrudsprojekt Lundehusparken 

 
Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på nærværende sky- 
brudsprojekt. 

 
Baggrund for høringssvaret 
Bispebjerg Lokaludvalg har haft nedsat en ”ad hoc” arbejdsgruppe for projektet, som 
har fulgt arbejdet gennem de sidste 10 måneder. Herudover har der været indhentet 
kommentarer til projektet fra AAB afdelingerne 32, 34, 36 og 37, samt fra Lundehus- 
skolens Skolebestyrelse og fra de 8 fodboldklubber, der kunne tænkes at ville bruge de 
påtænkte fodboldfaciliteter. 
Til sidst har høringssvaret været besluttet af Bispebjerg Lokaludvalg. 

 
Kommentarer 
Generelt er de fleste af de adspurgte positive overfor projektet. 
Herudover har der været følgende kommentarer: 

 
1) Mange ønsker området anlagt som park, der kan bruges til gåture og hundeluftning. 

 
2) Særligt er der et ønske om at fjerne hegn og hæk enten helt eller delvist. Det er en 
nødvendighed, hvis området skal åbnes til rekreative formål. Ellers vil den del af områ- 
det tættest på Emdrupbadet langs Bredelandsvej blive til en blindtarm, hvilket sikker- 
hedsmæssigt er utrygt. 
Vi er opmærksomme på at det strider mod lokalplanen, hvor hæk og hegn skulle for- 
hindre, at fodbolde løb ud på vejen. Men der er bred opfattelse af, at flere indgange 
vil øge brugen, og fremme fornemmelsen af tryghed. 
Der bør etableres en eller flere slåede eller trampede stier gennem området. Terræn- 
bearbejdningen er med til at skabe nogle gode rumligheder og gøre parken mere inte- 
ressant. At området får en mere vild karakter med slåede eller trampede stier gennem 
bevoksningen, er også med til at gøre området interessant. De forskellige frøblandin- 
ger, som nævnes, vil sikre mere biodiversitet i området, som igen gør det til et rigere 
område. En eller flere bænke vil også være en gevinst. 

 
3) Der har også været ønsker om bedre belysning i parken for at sikre større brug også 
i de mørke vinterdage. Vi er klar over, at dette ligger ud over hvad der kan finansieres 
med HOFOR midler, og vil kræve et byrumstilkøb. 

 
4) Der kommer til at være terrænbearbejdning på Bredelandsvej for at få vandet ledt 
de rigtige steder hen. Nogle borgere har derfor gjort opmærksom på, at de har have- 
låge ud mod Bredelandsvej, og vi skal sikre at terrænbearbejdningen ikke gør adgan- 
gen til haverne umulig. 

 
4) De 3 konkrete løsninger, som skitseres, handler udelukkende om teknikken for, 
hvordan vandet ledes ind i parken, og vi har ikke fået kommentarer på disse. 

 
5) Sidst men ikke mindst er vi gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at vi ikke får talt 
området ned. Flere beboere har været uforstående overfor formuleringen i materialet 
med at området er præget af kriminalitet. Det er ikke borgernes opfattelse. 

 
 

Venlig hilsen 

 
Alex Heick. 
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg 

14 . januar 2022 
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Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger til Bispe-
bjerg Lokaludvalgs høringssvar 
 

Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger til høringssvaret 

Bispebjerg Lokaludvalg har indsendt høringssvar den 31. januar 2022.  

Lokaludvalget beskriver, at de adspurgte generelt er positive overfor 
projektet. Forvaltningen har kommenteret på udvalgets kommentarer 
derudover. 

 
1) Mange ønsker området anlagt som park, der kan bruges til gå-

ture og hundeluftning. 
 

Forvaltningens bemærkninger 

Forvaltningen bemærker, at der er lokal opbakning til parkens nye ind-
retning i forbindelse med regnvandshåndteringen, som bidrager med 
mere naturpræg og mere parkkarakter end i dag. 

 
2) Særligt er der et ønske om at fjerne hegn og hæk enten helt eller 

delvist. Det er en nødvendighed, hvis området skal åbnes til re-
kreative formål. Ellers vil den del af området tættest på Emdrup-
badet langs Bredelandsvej blive til en blindtarm, hvilket sikker-
hedsmæssigt er utrygt.  
Vi er opmærksomme på at det strider mod lokalplanen, hvor 
hæk og hegn skulle forhindre, at fodbolde løb ud på vejen. Men 
der er bred opfattelse af, at flere indgange vil øge brugen, og 
fremme fornemmelsen af tryghed.  
Der bør etableres en eller flere slåede eller trampede stier gen-
nem området. Terrænbearbejdningen er med til at skabe nogle 
gode rumligheder og gøre parken mere interessant. At området 
får en mere vild karakter med slåede eller trampede stier gen-
nem bevoksningen, er også med til at gøre området interessant. 
De forskellige frøblandinger, som nævnes, vil sikre mere biodi-
versitet i området, som igen gør det til et rigere område. En eller 
flere bænke vil også være en gevinst. 

Forvaltningens bemærkninger: 

Som en del af regnvandshåndteringen laves der i projektet en ny ind-
gang mod Bredelandsvej i forbindelse med en ny sti, hvilket nødven-
diggør fjernelse af ca. 3,5 meter hæk. Derudover ligger det ikke inden 
for projektets rammer, at åbne parken mere op eller skabe flere ind-
gange. Udover den nye sti lægger løsningen op til slåede stier på tværs 
af terrænbearbejdningerne samt trampestier, hvor det viser sig natur-
ligt at krydse parkens nye indretning. 

Bænke eller andet parkinventar kræver skattefinansiering og er ikke en 
del af medfinansieringsprojektet. 
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3) Der har også været ønsker om bedre belysning i parken for at 

sikre større brug også i de mørke vinterdage. Vi er klar over, at 
dette ligger ud over hvad der kan finansieres med HOFOR mid-
ler, og vil kræve et byrumstilkøb. 
 

Forvaltningens bemærkninger 

Som lokaludvalget selv påpeger, kræver belysning skattefinansiering, 
og det er derfor ikke en del af projektet. 

 
4) Der kommer til at være terrænbearbejdning på Bredelandsvej 

for at få vandet ledt de rigtige steder hen. Nogle borgere har 
derfor gjort opmærksom på, at de har havelåge ud mod Brede-
landsvej, og vi skal sikre at terrænbearbejdningen ikke gør ad-
gangen til haverne umulig. 
De 3 konkrete løsninger, som skitseres, handler udelukkende 
om teknikken for, hvordan vandet ledes ind i parken, og vi har 
ikke fået kommentarer på disse. 
 

Forvaltningens bemærkninger 

Det er siden lokaludvalgets høringsperiode afgjort, at der skal etable-
res et bump i vejarealet samt to skybrudsriste til at bremse skybruds-
vand på Bredelandsvej og lede det via et rør ind i parken. Dette vil ikke 
påvirke adgangen til haverne. 

 
5) Sidst men ikke mindst er vi gjort opmærksom på, at det er vig-

tigt, at vi ikke får talt området ned. Flere beboere har været ufor-
stående overfor formuleringen i materialet med at området er 
præget af kriminalitet. Det er ikke borgernes opfattelse. 
 

Forvaltningens bemærkninger 

De naboer, som forvaltningen har fået tilbagemeldinger fra i forbindelse 
med opstarten af projektet, har udtrykt bekymring for unge, der mang-
ler et sted at være og som begår kriminelle handlinger i området. Dette 
har tilsyneladende ikke været et retvisende billede, da andre naboer har 
en anden opfattelse.  


