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Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på denne høring. 
Høringen har været drøftet i bymiljøudvalget og lokaludvalget. 
 
Pakken rummer 3 projekter i vores bydel: Bispebjerg Kirkegård, Lundehusskolen og 
Tuborgvej/hospitalet.  
Vi er generelt positivt stemt overfor disse projekter.  
 
Kirkegården:  
Kirkegården ligger højt, og har god plads. Bassinerne bør naturligvis indrettes, så de passer 
ind i terrænet, og tager hensyn til gravpladser og store værdifulde træer. 
 
Lundehusskolen:  
I forbindelse med en større ombygning af skolen er der for nyligt udlagt kunstgræs på 
fodboldbanen. Lokaludvalget er usikker på, hvordan en kunstgræsbane kan anvendes som 
skybrudsmagasin. Man kunne befrygte forurening af vandet med mikroplast og 
ødelæggelse af banen, hvor al kunstgræs samler sig i et hjørne efter skybrud.  
Det foreslås derfor, at skybrudsløsningerne ikke omfatter kunstgræsbanen.  
Når der laves terrænregulering for at skabe rum til midlertidig opsamling af vandet, bør 
denne udformes, så den enten bidrager til områdets parklignende natur, eller at nogle 
områder omkring banerne udformes, så de kan fungere som naturlige tilskuerpladser til 
kampene. 
Eventuelt kunne i den forbindelse fra kommunalt hold prioriteres mindre byrumstilkøb til 
opholdsmuligheder og træer/beplantning. 
 
Tuborgvej:  
Der planlægges en ledning under hospitalet frem til Bispebjerg Bakke, hvilket kunne være 
drilagtigt på grund af de mange underjordiske gangtunneller under hospitalet.  
Derudover er det uklart, hvordan vandet føres videre fra Bispebjerg Bakke til skybrudssøen 
i Lersøen – skal det under vejen og i en åben rende ned gennem parken? I givet fald kunne 
et trappeformet rodzoneanlæg med siv bidrage til vandrensning på vandets vej gennem 
Lersøparken. Dette forslag er mere detaljeret beskrevet i et tidligere høringssvar herom fra 
os.  
Lokaludvalget mener desuden, at der bør tænkes i adskillelse af vejvand og rent regnvand. 
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