
 

 
LAR-projekt Baunebakken 

 

Nu hvor anlægsarbejdet er kommet godt i gang, er det blevet tid til at samle op på 

nogle af de spørgsmål, der er kommet. 

 

P-arealer ved Rebæk Allé 

Flere har henvendt sig omkring opgravningen af P-arealerne ved Rebæk Allé. 

Regnvandet fra den vestlige del af Baunebakken skal opsamles i nogle 

underjordiske forsinkelsesbassiner beliggende under P-arealerne ved Rebæk Allé. 

Dette medfører, at P-arealerne spærres af og opgraves. HOFOR retablerer 

P-arealerne efterfølgende. 

HOFOR vil arbejde på op til 2 P-arealer ad gangen. Så snart et P-areal er færdigt, vil 

dette blive retableret med carporte. Hvert P-areal vil være afspærret i op til 6 uger 

pga. arbejdet. 

Tidsplanen for arbejdet på P-pladserne afhænger af vejret. Vi vil derfor varsle 

arbejdet minimum en uge i forvejen ved skiltning på arealet samt opslag ved 

skurbyen ved Bredkær 4. Der påtænkes opstart på det første areal ved Grundkær i 

uge 3 2014. 

Der henvises til parkering på de vestlige P-pladser og "Runde P" i den periode, hvor 

P-arealerne er afspærret. I det omfang det er muligt for anlægsarbejdet, har 

grundejerforeningens bestyrelse givet tilladelse til parkering på stierne. Det 

understreges dog, at dette kun gælder for stier, hvor der ikke arbejdes. 

Der er kommet forslag omkring, hvorvidt der kunne etableres midlertidige p-pladser 

på Allingvej. HOFOR har undersøgt dette hos Hvidovre Kommune, der henviser til 

Banedanmark, der pt. har råderet over vejen. Banedanmark afviser, at der kan 

oprettes midlertidige p-pladser på Allingvej, da deres entreprenør skal benytte vejen. 

HOFOR arbejder videre med Hvidovre Kommune omkring andre placeringer af 

midlertidige P-arealer. Dette er dog endnu ikke afklaret. 

I HOFORs præsentation af LAR-projektet har vi lagt vægt på de dele af anlægget, 

der er synligt efter at anlægsarbejdet er udført. Vi har derfor godt kunne være mere 

tydelige omkring etableringen af bassiner under P-arealerne. Dette beklager vi. 
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Grundejerforeningens bestyrelse har dog hele tiden været nøje orienteret omkring 

bassinerne. 

 

Træer 

Flere har spurgt til fældningen af træer på stierne. 

For at gennemføre anlægsarbejdet er det nødvendigt, at fælde en del træer på stierne. 

Dette kan enten skyldes træets placering i forhold til den fremtidige placering af bede, 

eller at træet står for tæt på, hvor vi lægger drænet. Hvis træet er for tæt på 

drænarbejdet, kan vi komme til at skade træet så meget under arbejdet, at det ikke vil 

overleve efterfølgende. HOFOR retablerer alle de træer, der bliver fældet i antal 1:1. 

Placeringen af de nye træer kan godt være lidt forskellig fra de gamle, da vi skal tage 

hensyn til det nye anlæg. 

I samarbejde med grundejerforeningens bestyrelse er der valgt 4 træsorter til at erstatte 

den nuværende. Der bliver dog kun plantet én træsort pr. sti. De sorter der er valgt er: 

Japansk søjlekirsebær (Bredkær Vest og Drivkær Øst), Paradisæbletræ "Braendkjaer" 

(Engkær Vest og Grundkær Øst), Japansk røn (Drivkær Vest og Bredkær Øst) og 

Paradisæbletræ "Dir. Moerland" (Grundkær Vest og Engkær Øst). 

Det er ikke muligt for HOFOR at afholde udgifter til fældning og retablering af træer, der 

ikke er omfattet af anlægsarbejdet. 

 

Brand og redning 

Arbejdet i Baunebakken er koordineret med, og sker efter anvisninger fra Beredskabet. 

Redningskøretøjer, ambulancer mv. skal kunne komme maximalt 40 meter fra den 

enkelte ejendom. 

 

Tidsplan 

I samarbejde med entreprenøren har vi lavet en ny tidsplan for projektet. Tidsplanen 

tager nu højde for en eventuel vinter på 2 måneder. Så lang tid som vejret tillader det, vil 

entreprenøren dog fortsætte arbejdet på stierne. Det understreges at tidsplanen er 

foreløbig, og at ændringer kan forekomme ved f.eks. længerevarende frost. Vi vil efter 

behov opdatere tidsplanen. Den gældende tidsplan kan findes på grundejerforeningens 

hjemmeside, og på opslagstavlen ved skurbyen ved Bredkær 4. 

Den overordnede tidsplan fremgår af tabellen nedenfor. Betegnelsen "vest" 

refererer til vest for Rebæk Allé (tættest på Avedøre Havnevej), mens "øst" refererer 

til øst for Rebæk Allé. 



OMRÅDE 

OPSTART 

UGE 

VARIGHED 

(UGER) 

Grundkær Vest 43 13 

Engkær Vest 45 25 

Grundkær Øst 47 21 

Engkær Øst 51 22 

Stråkær 3 18 

Drivkær Vest 5 18 

Drivkær Øst 17 10 

Stendam 10 17 

Bredkær Øst 27 10 

Bredkær Vest 27 10 

P-arealer ved Rebæk Allé 3 12 

P-arealer Kærmark 4 6 

Underjordisk bassin ved Klardam 4 6 

Gadekær og legeplads 7 
8 

 

Grundejerforeningen Baunebakkens hjemmeside 

Alle informationsbreve vil fremover være at finde på grundejerforeningens 

hjemmeside: www.baunebakken.dk. 

Det understreges at jeg ikke følger med i det debatforum, der er blevet oprettet på 

hjemmesiden. 

Jeg vil derfor opfordre jer til at henvende jer direkte til mig, hvis I har nogle spørgsmål 

omkring projektet. 

Jeg kan kontaktes på helk@hofor.dk eller 27954635. Jeg kan være svær at fange på 

telefonen, men læg en besked med navn og nummer, så vender jeg tilbage. Flere 

har ringet og lagt besked, men har glemt at sige et telefonnummer. I de situationer 

har jeg ikke mulighed for at vende tilbage. Husk derfor venligst at ligge et 

telefonnummer eller e-mailadresse. Den gældende tidsplan mm. kan findes på 

opslagstavlen ved skurbyen. 

 

Med venlig hilsen Helle 

Kay Projektleder 
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