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Vi graver for at klimasikre dit område 

I Baunebakken har HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, tidligere lavet klimasikring 

ved at indrette grønne arealer til at kunne opsamle regnvand. Det var en del af erstatningen for et 

bassin, som Banedanmark skulle nedlægge. HOFOR har lavet lignende løsninger andre steder 

langs jernbanen, og er i gang med at revidere den samlede regnvandshåndtering for området. 

Konklusionen er, at der er behov for yderligere opsamling af regnvand for at minimere risikoen for 

oversvømmelser. 

 

HOFOR har ikke været opmærksom på, at Hvidovre Kommune er godt i gang med at færdiggøre 

Allingvej. Det er i Allingvej, ud for Baunebakken, at HOFOR har brug for at grave bassiner ned for 

at klimasikre. I stedet for at grave en ny fin vej op næste år, så har HOFOR nu fremrykket projektet 

og samarbejder med Hvidovre Kommune, så gravearbejdet i vejen kan være færdigt i løbet af 

foråret 2019. Den endelige støjsvage asfalt og beplantning vil derfor først være færdig ultimo 2019, 

da jorden skal nå at sætte sig for at undgå revner i den endelige asfalt på vejen.  

 

Hvornår graver vi? 

Vi forventer at gå i gang med arbejdet midt i september 2018 og at være færdige i løbet af foråret 

2019. Der, hvor HOFOR ikke graver, vil Hvidovre Kommune fortsætte arbejdet med at etablere 

cykelsti og bede. 

 

Hvilke konsekvenser får det for jer? 

 Støj og støv. Vi kan ikke undgå, at arbejdet med at skære asfalten op og grave omkring fem 

meter ned i jorden vil både støje og støve, men vi vil gøre, hvad vi kan for at mindske generne. 

Der vil blive afskærmet med plader hen mod boligerne – det vil kunne dæmpe lidt af støjen. 

 

 Konsekvenser for trafikken. Arbejdet medfører, at Allingvej bliver spærret mellem Rebæk 

Alle og Klardam. Beboerne langs det afspærrede stykke kan stadig køre ind på den lille 

parallelvej og parkere. Vi overvejer i øjeblikket, om det er muligt at lave en vendeplads i den 

ene ende, så man skal ind og ud samme sted for at undgå gennemkørende trafik fra andre i 

området. 

 

Kom og hør mere om projektet 

HOFOR og Hvidovre Kommune vil gerne fortælle mere om det samlede projekt, og du er derfor 

inviteret til ’Åbent hus’ torsdag den 30. august kl. 16.30-17.30 på boldbanen ved Runde P i 

Baunebakken. Til den tid har HOFOR en mere præcis tidsplan og kan fortælle mere om projektet. 

Vi håber på forståelse for, at arbejdet er nødvendigt og med til at sikre, at vi kan aflede regnvand 

på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Vi ved godt, at I har set frem til, at Allingvej blev pæn og fri 
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for vejarbejde, men vi gør hvad vi kan, for at mindske generne og få arbejdet til at glide så enkelt 

og hurtigt som muligt. 

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte 

HOFOR på telefon 33 95 33 95 og spørge efter projektleder Kirsten Toft. 

 

Venlig hilsen 

 

HOFOR A/S & 

Hvidovre Kommune 

 

 

 
 


