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1 [Åben] Anlægsbevilling af pulje til begrønning af veje og pladser  
  
Sags ID: EMN-2022-09438 
 
Resumé 
Der søges om anlægsbevilling på 6 mio. kr. til gennemførelse af grønne anlægsprojekter på større 
kommunale veje og pladser i 2023, herunder gennemførelse af en idékonkurrence for den 
fremtidige udformning af Bernstorffsvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til begrønning af 
veje og pladser i 2023. 
 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har i 2023 afsat 10 mio. kr. samt yderligere 5 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 
2026, i alt 20 mio. kr. i rådighedsbeløb til begrønning af veje og pladser. 
 
Niras har for Gentofte Kommune i 2022 gennemført en analyse, der kortlægger potentialet for 
begrønning af større veje i kommunen, hvor der kan skabes mest værdi i forhold til mulige 
indsatser. På baggrund af analysen anbefaler Klima, Teknik og Miljø, at der frigives 6 mio. kr. til 
udførelse af projekter på udvalgte lokaliteter fra analysen samt begrønningsprojekter, der med 
fordel kan gennemføres i sammenhæng med øvrige aktuelle vejprojekter. Alle kan opstartes primo 
2023. Se bilag 1. 
 
Der blev i sommeren 2022 afholdt et åbent borgermøde ifm. udarbejdelse af analysen. Her kunne 
alle interesserede borgere deltage og bl.a. udpege steder, hvor de så et potentiale for begrønning. 
Deres bidrag er medtaget i analysens vægtning af lokaliteter. Der vil også i de anlægsprojekter, 
som er udvalgt til gennemførelse blive set på inddragelse og samskabelse med naboer, lokale 
borgere og evt. erhvervsdrivende, der kan have en særlig interesse i det enkelte projekt. Se bilag 
1. 
 
Der foreslås samtidig igangsat et forarbejde og en trafikanalyse af Bernstorffsvej for at skabe et 
grundlag for en indbudt idékonkurrence forår/sommer 2023. Der indbydes minimum 3 rådgivende 
teams til at designe forslag. Idékonkurrencen skal belyse mulighederne for at begrønne 
Bernstorffsvej, potentialet for klimatilpasning og muligheder for hastighedsnedsættelse. 
Det anbefales at rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. i 2023 anvendes til et kommende projekt for 
Bernstorffsvej. Sammen med de afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026 
kan der således afsættes i alt 14 mio. kr. til begrønning af Bernstorffsvej. 
 
Resultatet af idekonkurrencen vil blive forelagt for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen efter sommerferien 2023.  
 
Afledt drift på 75.000 kr. til de projekter der anbefales opstartet i 2023, foreslås indarbejdet i budget 
2024 fra 2024 og frem.   
 
 
Indstilling 
Klima, Teknik og Miljø indstiller  
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
1. At der anlægsbevilges 6 mio. kr. jf. bilag 1 (projekter i 2023) til gennemførelsen af begrønning 

af veje og pladser med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til begrønning af 
veje og pladser. 
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2. At der forberedes og gennemføres en idekonkurrence om muligheden for at begrønne 

Bernstorffsvej, potentialet for klimatilpasning og muligheder for hastighedsnedsættelse. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Notat om udmøntning af pulje Budget 2023 (4899907 - EMN-2022-09561) 
2. Skema 1 (4900645 - EMN-2022-09561) 
 

2 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne   
  
Sags ID: EMN-2022-09643 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

3 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne 
 
 

4 [Åben] Underskrift   
  
Sags ID: EMN-2022-09646 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
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Forslag til udmøntning af pulje til ”Grønnere veje og pladser” Budget 2023 
Udarbejdet af Park og Vej 

Januar 2023 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsen afsatte i Budgetaftale 2023 10 mio. kr. til gennemførelse af begrønningsprojekter 
langs de større kommunale veje i forlængelse af analysen ”Grønnere veje og pladser” udarbejdet i 
samarbejde med NIRAS i 2022. Der er afsat yderligere 5 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026, i alt 20 mio. kr. 

Analysen kortlægger potentialet for begrønning af veje og pladser i kommunen, hvor der kan skabes mest 
værdi i forhold til mulige indsatser. Værdi omfatter både livskvalitet, biodiversitet og klimafordel. 

Analyserapporten beskriver kun en lille del af mulige lokaliteter for begrønning - i alt 14 eksempler på 
varierede typer af lokaliteter, hvor der er stor værdi for indsatsen. Det bagvedliggende datagrundlag giver 
mulighed for at udpege yderligere lokaliteter. 

Et databaseret vidensgrundlag 
NIRAS kortlagde en stor mængde data i form af registre, GIS-kort og luftfoto med henblik på at skabe valid 
viden som grundlag for beslutninger. Data om eksempelvis befolkningstæthed, trafiktællinger, placering af 
attraktioner, potentiale for regnvandshåndtering, graden af flise- og asfaltbelægninger samt eksisterende 
bynatur har ligget til grund udpegningen af potentielle indsatsområder. 

Der blev afholdt et åbent borgermøde tidligt i processen. Her kunne alle interesserede borgere deltage og 
udpege steder, hvor de så et potentiale for begrønning. Deres bidrag er medtaget i analysens vægtning af 
lokaliteter. Der kan i forbindelse med de konkrete anlægsprojekter ske en yderligere lokal inddragelse af 
naboer, vejlaug o.l. som vist i skemaet på næste side. 

De 14 lokaliteter 
I rapporten har NIRAS udvalgt 14 eksempler på lokaliteter og givet input til løsningsforslag samt 
prisoverslag. Prisoverslag dækker alene de forventede udgifter til etablering af beplantning. De enkelte 
lokaliteter kræver således en mere dybdegående bearbejdning og projektering. Der skal ligeledes 
koordineres med andre anlægsarbejder, herunder fjernvarme, separatkloakering, vandledningsrenovering, 
cykelstietablering og lignende. 

Udmøntning af pulje 
Park og Vej anbefaler: 

 at der afsættes 6 mio. kr. til udførelse på udvalgte lokaliteter fra analysen, samt øvrige aktuelle 
projekter, der kan opstartes primo 2023, og 

 at der overføres 4 mio. kr. fra anlægsbevilling 2023 til et kommende projekt for Bernstorffsvej. Sammen 
med bevillingerne på 5 mio. i hhv. 2025 og 2026, afsættes i alt 14 mio. kr. til begrønning af 
Bernstorffsvej.  
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Der afsættes 6 mio. til projekter i 2023: 

Lokalitet Tiltag Borgerinddragelse Anlægsoverslag 
Vangede stationsforplads Stationsforplads med 

beplantning på 
forareal og p-plads 

Dialog med 
Banedanmark og 
brugerinterview 

0,57 mio. kr. 

Bylommer langs Vangedevej Lomme langs 
vejstrækning med 
buske i forareal. 

Samskabelse med 
boligforening og 
naboer 

1,30 mio. kr. 

Vejafslutning ved Ewaldsbakken Vejafslutning med 
træer på vejhjørne. 

Vejhjørnemøde 
med vejens beboere 

0,06 mio. kr. 

Søborg Hovedgade ved Munkely Plads/ankomst med 
beplantning på fortov. 

Samskabelse med 
erhvervsdrivende og 
stedets brugere 

0,77 mio. kr. 

Grøn lomme ved Baunegårdsvej Grøn lomme med 
buske og træer i græs. 

Samskabelse med 
Aurehøj Gymnasium 
og naboer. 

0,26 mio. kr. 

Græsareal ved Gladsaxevej Græsrabat med buske. Informationsmøde 
Vangede bibliotek 

0,39 mio. kr. 

Bernstorffsvej Station Begrønning af 
ankomst- og forareal 

Dialog med 
Banedanmark og 
brugerinterview 

1,40 mio. kr. 

Vangedevej ved Dyssegårdsvej Vejkryds og -
strækning med bede i 
bagkant. 

Informationsmøde 
Vangede bibliotek 

0,24 mio. kr. 

Vangedevej ved Sønderbakken Restareal langs vej 
med træer i græsareal 

Samskabelse med 
boligforening og 
naboer 

0,11 mio. kr. 

P-plads ved Smakkegårdsvej Parkeringsplads med 
træer og bede. 

Samskabelse med 
erhvervsdrivende og 
stedets brugere 

0,27 mio. kr. 

Brogårdsvej /Søbredden  
 

Begrønning ifm. 
ombygning af 
rundkørsel. 

Vejhjørnemøde 
med nærmeste 
beboere 

0,3 mio. kr. 

Stikvejen fra Smakkegårdsvej til 
Jægersborg station 
 

Passage for 
fodgængere og cykler 
med træer og 
højbede. 

Samskabelse med 
boligforening og 
naboer 

0,48 mio. kr. 

Foranalyse - Trafikprojekt 
Bernstorffsvej* 

Idekonkurrence med 
prækvalifikation, eks. 
rådgiverhonorar til 3 
teams 

Åben idéproces på 
sociale medier. 
Interview af vejens 
beboere/aktører 

0,35 mio. kr. 

  I alt 6 mio. kr. 
 

* Der igangsættes forarbejder og trafikanalyser af hele vejforløbet Bernstorffsvej, for at skabe et grundlag 
til en idékonkurrence om trafiksanering og begrønning af hele vejforløbet. Der vil samtidig undersøges 
potentialer for klimatilpasning. Der forventes gennemført en prækvalifikation i foråret 2023 og indbydelse 
af et antal rådgivere til at udarbejde et idéforslag for et fast honorar. 

Borgerinddragelse 
Der vil i de enkelte projekter blive undersøgt mulighedsrum for inddragelse af naboer, lokale borgere og 
evt. erhvervsdrivende, der kan have en særlig interesse i det enkelte begrønningsprojekt. Typen af 



3 

inddragelse varierer fra lokalitet til lokalitet. Inden beplantning på vejhjørner ved villaveje kan der afholdes 
uformelle vejmøder på stedet, hvor der kan drøftes forskellige løsninger for beplantning. Grønne arealer 
nær skoler indbyder til en dialog med elever og andre primære brugere. I de tilfælde, hvor der er tale om 
eksempelvis anlæg på fortovsarealer ud for boligforeninger, vil der være et godt grundlag for inddragelse 
med tættere dialog om design af anlægget og evt. drift og pleje af arealerne.
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SKEMA 1

Opgaveområde: Dato:

Klima, Teknik og Miljø 05.12.2022

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Begrønning af veje og pladser

Medtag relevante kategorier for projektet:
PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 
udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER 150,000

UDFØRELSE 5,000,000

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 500,000

KONSULENTYDELSER 350,000

I ALT EKSL. MOMS 6,000,000 - -
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