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Vi går nu i gang med 1. etape af 
helhedsrenoveringen af Hanssted Skole, 
der skal skabe gode og nutidige rammer 
for elever og skolens personale.

1. Etape, bygning 2, omfatter alle 
basislokaler, hvor der er fokus på 
forbedret indeklima med etablering af 
ventilation, akustik beklædning og nye 
overflader. 

Der bliver etableret gruppefaciliteter på 
gangene, toiletter bliver renoveret, og 
tage bliver udskiftet.

2. Etape, bygning 1, omfatter nye toiletter 
ved hovedindgangen, tagudskiftning og 
renovering af friarealer.

Tidsplan
Renoveringen af skolens bygninger 
begynder efter påske 2022 og forventes 
afsluttet efteråret 2023

Vi går i gang med renoveringen

Kørsel og støj
Byggeriet kommer til at generere 
støjende arbejder og øget mængde af 
tung trafik.

Vi beklager på forhånd de gener, det vil 
medføre.

Kørsel til og fra byggepladsen foregår via 
Rødbyvej til skolegården.

Trafiksikkerhed
Byggeri København arbejder løbende 
med sikkerhed i forbindelse med 
byggeriet. 

Et tiltag er at undgå tung transport til og 
fra byggepladsen ved skoledagens start i 
hverdage mellem  7:45 – 8:15
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Vi vil dog opfordre til følgende:

• Udvis stor forsigtighed som 
fodgænger, cyklist og bilist i 
byggeperioden.

• Sørg for at være synlig i de mørke 
timer, brug refleks.

Genhusning
Skolen skal genhuses under ombygning 
af basisfløj, bygning 2.

0.-5. klasse genhuses i pavillonskole på 
Otto Busses Vej i Jernbanebyen på 
Vesterbro.

Udskolingen, 6.-9. klasse, genhuses på 
Hanssted Skole, dels i faglokaler dels i 
pavilloner 

Busterminal
0.-5. klasse bliver kørt i busser til Otto 
Busses Vej.

Busser afgår samlet om morgenen kl. 
7:40 fra den tidligere brandstation, 
Hansstedvej 7.
Hjemtransport om eftermiddagen er 
fordelt på flere afgange.

På Hansstedvej etableres ny ensartet 
skråparkering og spærreflader. Der 
etableres et hastighedsnedsættende 
bump foran brandstationen og den 
eksisterende 30 km zone udvides til at 
gælde på hele Hansstedvej. Vejarealet 
afgrænses tydeligere af en stiblet linje 
foran brandstationen.

Venlig hilsen
Hanne Larsen
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