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Kære beboer 

 

I slut marts går Teknik- & Miljøforvaltningen i gang med et nyt og om-

fattende skybrudsprojekt i Bispeparken og i Grønningen i København 

NV. Projektet er et klimatilpasnings- og byrumsprojekt, der skal hånd-

tere fremtidens stigende mængder af regnvand. Samtidig har det til 

formål at forny og forbedre de to grønne områder Grønningen og 

Bispeparken. 

 

Om anlægsarbejdet 

I slut marts 2023 går anlægsprojektet i gang i området. Anlægsarbej-

det vil omfatte Bispeparken og Grønningen. Der vil desuden løbende 

blive udført mindre anlægsarbejde på de tilhørende sideveje til 

Grønningen. Til sidst vil Hovmestervej, omkring Tagensbo Skole, få et 

nyt og forbedret ”Kiss and Ride”-område, så skolebørn kan sættes af 

foran skolen. 

 

Projektet forventes færdigt maj 2024. 

Anlægsarbejdet foregår i dagtimerne. Det vil ikke være muligt at be-

nytte parkerne i perioden. Derudover kan det være svært at komme 

frem på sidevejene i perioder, når anlægsarbejdet er i gang. Arbejdet 

udføres i etaper, så der sikres bedst mulig adgang til området. Der vil 

være skiltning når arbejdet er i gang der hvor du bor. Samtidig med 

anlæggelsen af skybrudsprojektet foregår der også vejgenopretning 

af Hovmestervej. Her vil hele vejen blive genoprettet - undtagen are-

alet foran Tagensbo Skole, hvor vi etablerer et forbedret ”Kiss and 

Ride”-område.  

 

Som nabo til anlægsprojektet kan det ikke undgås, at der vil være pe-

rioder med støj, støv og begrænset areal at færdes på. Vi bestræber 

os på at minimere generne så vidt som muligt. I forhold til affalds-

håndteringen i boligforeningerne, vil det primært være gavlrum-

mene hos AAB, der bliver direkte berørt af anlægsarbejdet. Alle æn-

dringer vil løbende blive meldt ud. 

 

Arkæologiske forundersøgelser  

Som en del af forberedelserne til anlægsprojektet Grønningen NV – 

Bispeparken har arkæologer fra Københavns Museum undersøgt, 

om der kunne findes arkæologiske spor i udvalgte dele af parken. 
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Der var ikke arkæologiske spor i Grønningen, men i Bispeparken blev 

der fundet spor fra oldtiden. 

 

Under forundersøgelsen blev der påtruffet bebyggelsesspor i form 

af stolpehuller af oldtidskarakter. Foreløbig datering er bronzealder-

ældre jernalder. En egentlig arkæologisk undersøgelse af arealet vil 

bidrage med væsentlig ny viden om oldtidsbebyggelse i Bispebjerg 

og Københavnsområdet. Lokaliteten kan ses i sammenhæng med 

ældre registreringer i lokalområdet og kan dermed bidrage med ny 

væsentlig viden om det lokale og regionale kulturlandskab. Den ar-

kæologiske undersøgelse foregik i uge 11, hvor fund blev registreret 

og herefter tildækket med jord. 

 
Om projektet  

Projektet er en del af Københavns Kommunes skybrudsplan og skal - 

udover at håndtere regnmængderne i fremtiden - skabe merværdi 

for området og højne kvaliteten af parkerne. 

Som led i projektet etableres der et nyt, bølgende terræn af bakker 

og grønne lavninger, der omdanner parkernes traditionelle plæner 

til et mere levende landskab. I alt etableres 18 grønne lavninger i for-

skellige form, dybder og størrelse. 

 

Udover de grønne lavninger skabes nye rum og mødesteder langs 

brandvejene, i gavlrummene og langs de nye tværgående stier. De 

eksisterende træer bliver så vidt muligt bevaret og bliver suppleret 

af en ny, varieret beplantning.  

Udformningen af Grønningen og Bispeparken er sket på baggrund 

af de ønsker og behov, som områdets beboere har italesat gennem 

den inddragelsesproces, som har fundet sted.  

 

Yderligere information 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på: groennin-

genbispeparken@kk.dk eller klik ind på projektets hjemmeside: 

Grønningen NV - Bispebjerg | Københavns Kommunes hjemmeside 

(kk.dk) . Lige nu er hjemmesiden under opbygning, men den vil i lø-

bet af de næste par uger blive uddybet med hvilke hensyn og på-

virkninger man vil opleve som brugere af området. Fremover vil 

hjemmesiden løbende vil blive opdateret med nyheder fra projek-

tet.  
 

Venlig hilsen 

Ann Lilja, Projektleder & Nima Shooghi, Byggeleder 

Københavns Kommune 
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