
Nu klimatilpasser vi området omkring 
Hovmestervej 

Bygge-
plads

Etape 1: vinter-forår

Fra og med krydset ved  
Tagensvej til og med  

krydset ved Bogtrykkervej

Etape 2: forår

Fra og med krydset ved 
Bogtrykkervej til og med 

krydset ved  
Frederiksborgvej

Etape 3: forår-sommer

Fra og med krydset ved  
Frederiksborgvej til og med 
krydset ved Tomsgårdsvej 

Fra januar 2022 frem mod sommeren 2022 arbejder Københavns Kommune og HOFOR på 
at klimatilpasse Hovmestervej. Det betyder, at du vil opleve begrænsninger i færdslen, men 
vi arbejder på at gøre generne så små som muligt. Vi graver for at lægge rør ned, der kan 
lede regnvand væk ved kraftig regn og skybrud. På den måde forsinker vi vandets vej mod 
kloakken, og derfor bliver der mindre risiko for oversvømmelser. Projektet er ét af flere, der 
skal være med til at klimatilpasse hele området omkring Hovmestervej. 

Arbejdet på Hovmestervej vil foregå i tre etaper, som vist på kortet

Når en etape er i gang på Hovmestervej, vil den være lukket for biltrafik
Det kan betyde, at du skal køre en anden vej end normalt, når du skal ud og hjem. Cyklister 
og gående kan passere, men adgangen kan være smallere og med små bump eller lignende 
på vejen. Vi lukker for trafikken for at kunne arbejde hurtigere og gøre etapen færdig, så 
vi kan åbne vejen igen så hurtigt som muligt. Når en etape er i gang, vil det desværre ikke 
være muligt at parkere på denne del af gaden. Nogle af de omkringliggende veje vil samtidig 
blive blinde, mens arbejdet er i gang.

Adgangen til Magistervej vil være åben i hele perioden.  

Arbejdet er en del af den samlede plan for områdefornyelse i Nordvest
Klimatilpasningen af området omkring Hovmestervej er en del af et større helhedsplan, der 
skal udvikle Nordvestkvarteret og skabe gode byrum for alle beboere. Samtidig skal æn-
dringerne forberede kvarteret på fremtidens vejr. Arbejdet foregår ikke kun i vejen, men 
omfatter bl.a. også den nye bypark på Grønningen. Det er Københavns Kommune, der står 
for klimatilpasningen af Grønningen, og det forventes for nu, at arbejdet i parken begynder 
indenfor de kommende år. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte HOFOR 
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 Christian Maimann Laursen.

Det er entreprenørfirmaet MJ Eriksson, der udfører opgaven for 
HOFOR. 


