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PARKBROEN
SORTEBRO SKAL  
UDSKIFTES 
Information om anlægsarbejde

Til naboerne omkring parkbroen Sortebro

Den 28. juni begynder Københavns Kommunes 
Teknik- og Miljøforvaltnings arbejde med at udskifte 
Sortebro, der går over Harrestrup Å ved Damhussøen. 
Den nye bredere bro forventes klar til brug den 31. 
oktober 2019.

Arbejdet med anlæggelsen af den ny bro udføres i 
2 etaper. Den 28. juni 2019 begynder første etape af 
anlægsarbejder i forbindelse med udskiftningen af 
Sortebro. Den anden etape afsluttes den 30. oktober 
2019. 

Udskiftningen sker som en del af den kommende op-
gradering af supercykelstien ”Albertslundruten”. Den 
nye bro bliver en bredere cykelbro med fodgænger-
arealer i begge sider. 

To etaper

Omlægning af kabler og nedtagning af bro
Fra den 28. juni til den 20. juli omlægger Energinet et 
større el-kabel, der går igennem den nuværende bro. 
Broen fjernes og kablet graves frit og nedsænkes igen. 
Det betyder, at der graves ca. 20 meter ud i hver ende 
af broen. 

Der etableres en midlertidig bro ved siden af den 
gamle bro, hvor fodgængere og kørestolsbrugere kan 
passere. Cyklister skal i den periode af sikkerhedsmæs-
sige hensyn benytte en midlertidig anlagt cykelsti over 
Damhusengen, da der ikke er plads til både fodgæn-
gere og cyklister på stykket der leder op til broen. (se 
kort)

Bygherren er Energinet og anlægsarbejdet udføres af 
entreprenørfirma G.C. Entreprise Køge ApS.

Montering af ny bro
Fra den 26. august til den 30. oktober. Her anlægger 
Københavns kommunes Teknik- og Miljøforvaltning 
den nye stålbro. I perioden mellem de to etaper og 
under den 2. etape kan både fodgængere, kørestols-
brugere og cyklister benytte den midlertidige bro. (se 
kort)

Bygherren er Teknik- og Miljøforvaltningen og anlægs-
arbejdet udføres af entreprenørfirma NCC Danmark 
A/S.

Nabo til anlægsarbejdet

Arbejdet udføres i dagtimerne, og som nabo til 
anlægsarbejdet kan det ikke undgås, at der vil være pe-
rioder med støj, støv og begrænset areal at færdes på. 
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune 
vil i tæt dialog med Energinet, Rødovre Kommune og 
de udførende entreprenører sørge for at minimere 
generne mest muligt. 

www.kk.dk/anlaegsprojekter
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