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Til 
Østerbro Lokaludvalg 
Indre By Lokaludvalg 
Nørrebro Lokaludvalg 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Bispebjerg Lokaludvalg 
Amager Vest Lokaludvalg 
 
 
 
 
Orientering om nedlæggelse af dækningsgrave/bunkers

Borgerrepræsentationen vedtog på møde den 31. maj 2012, at 
ge en række dækningsgrave/bunkers i kommunen. Dækningsgravene 
ligger på/i kommunale parker eller vejanlæg. Se vedlagte liste.  
 
Nedlæggelse af dækningsgravene består i at fjerne al beplantning over 
dækningsgravene, skrabe overjorden til side og slå betonk
nen i stykker. Det meste af betonkonstruktionen køres væk, og hullet 
fyldes op med råjord og muld/grus. Overfladen vil efterfølgende være 
helt plan. Der vil i projektet blive afsat et mindre beløb til ny beplan
ning. 
 
Dækningsgravene fjernes for 
parkarealerne, vi finder ikke at de gamle dækningsgrave fra krigens 
tid har nogen bevaringsværdi.
lerne ligger ikke i dette projekt. Det vil være de lokale parkforvaltere 
der efterfølgende står for færdiggørelsen af arealerne.
 
Anlægsarbejderne gennemføres i sensommeren og efteråret 2012.
 
Entreprenøren vil sørge for, at der omdeles orienterende opslag til 
eventuelle omkringboende få dage før anlægsarbejderne opstartes.
 
Såfremt I ønsker yderligere oplysninger, kan undertegnede kontaktes. 
Kontaktoplysningerne fremgår af kolofonen nederst i højre hjørne.
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Sanne Gaarde Nielsen 
Projektleder 
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Husum Lokaludvalg 

 

edlæggelse af dækningsgrave/bunkers 

Borgerrepræsentationen vedtog på møde den 31. maj 2012, at nedlæg-
ge en række dækningsgrave/bunkers i kommunen. Dækningsgravene 
ligger på/i kommunale parker eller vejanlæg. Se vedlagte liste.   

Nedlæggelse af dækningsgravene består i at fjerne al beplantning over 
dækningsgravene, skrabe overjorden til side og slå betonkonstruktio-
nen i stykker. Det meste af betonkonstruktionen køres væk, og hullet 
fyldes op med råjord og muld/grus. Overfladen vil efterfølgende være 
helt plan. Der vil i projektet blive afsat et mindre beløb til ny beplant-

Dækningsgravene fjernes for at skabe muligheder for fornyelse af 
parkarealerne, vi finder ikke at de gamle dækningsgrave fra krigens 
tid har nogen bevaringsværdi. En total fornyelse af park- eller vejarea-
lerne ligger ikke i dette projekt. Det vil være de lokale parkforvaltere 

erfølgende står for færdiggørelsen af arealerne. 

Anlægsarbejderne gennemføres i sensommeren og efteråret 2012. 

Entreprenøren vil sørge for, at der omdeles orienterende opslag til 
eventuelle omkringboende få dage før anlægsarbejderne opstartes. 

ønsker yderligere oplysninger, kan undertegnede kontaktes. 
Kontaktoplysningerne fremgår af kolofonen nederst i højre hjørne. 
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Følgende dækningsgrave nedlægges: 
 
 Østerbro Lokaludvalg 

• A.L. Drewsensvej, her nedlægges 2 dækningsgrave. På A.L. 
Drewsensvej indrettes i stedet 17 skrå p-pladser 

 
Indre By Lokaludvalg 

• Dr. Louises Bro, her nedlægges 5 dækningsgrave på Søtorvet 
• Classens Have, her nedlægges i alt 15 dækningsgrave 

 
Nørrebro Lokaludvalg 

• Dr. Louises Bro, her nedlægges 2 dækningsgrave på Nørrebro-
siden 

 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

• Frederikssundsvej v/285-289 i grøn park langs vejen, her ned-
lægges 4 dækningsgrave 

 
Bispebjerg Lokaludvalg 

• Alexandravej v/14B og D, ”Skoda-grunden”, her nedlægges 6 
dækningsgrave 

 
Amager Vest Lokaludvalg 

• Sundbyvesterparken, her nedlægges 4 dækningsgrave 
 
  
 
 


