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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Bente Møller den 20. maj 

2022 om beplantning i Grøndal MultiCenter 

 

Spørgsmål 

1. Hvorfor er beplantningen i Grøndal MultiCenter fjernet? 

2. Bliver der plantet nyt?  

 

Spørgsmål 1 

Hvorfor er beplantningen i Grøndal MultiCenter fjernet? 

 

Svar 

I Overførselssagen 2020/2021 blev der afsat finansiering til udskiftning 

af stengulvet i Grøndal MultiCenter som en need-to-renoveringssag. 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen modtag den 14. september 2020 et på-

bud fra Arbejdstilsynet om at udbedre det 2.200 m2 store stengulv i 

dobbeltgangen tværs gennem Grøndal MultiCenter, fordi stengulvet 

fremstod nedslidt med store niveauforskelle. Flere steder medførte det 

løse sten, knækkede sten med fremstående skarpe kanter eller mang-

lende sten, der udgjorde en væsentlig sikkerhedsrisiko for faldulykker 

for både brugere og medarbejdere. 

 

Forvaltningen fik i den forbindelse udarbejdet en rådgivervurdering af 

omfanget af skaderne. Heraf fremgik det, at en væsentlig årsag til det 

ujævne stengulv var, at der langs kanten i dobbeltgangen var beplant-

ning direkte i jorden under stengulvet. Beplantningen havde et stort 

forgrenet netværk af rødder, der igennem en længere årrække har un-

dermineret understøttelsen af stengulvet. Beplantningens omfangsrige 

rødder havde også potentiale til at forvolde vitale skader på bygningens 

underjordiske fundament og installationer.  

 

Det er derfor en forudsætning i den igangværende udskiftning af sten-

gulvet, at beplantningen bliver fjernet, og at jorden under gulvet bliver 
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renset for rødder, så jorden igen kan reetableres som et jævnt og stabilt 

underlag, hvorpå der etableres et nyt betondæk og flisegulv fra væg til 

væg. 

 

Spørgsmål 2 

Bliver der plantet nyt? 

 

Svar 

I det budgetnotat, der lå til grund for forhandlingerne om Overførsels-

sagen 2020/2021, var der fremlagt en tilvalgsmulighed om ny beplant-

ning i betonkummer langs væggen i hver side af dobbeltgangen oven 

på gulvet. Det var hensigten med et varieret udvalg af planter at skabe 

en ensartet grøn flade igennem hele dobbeltgangen, som bl.a. også 

kunne have en lyddæmpende effekt på gangens akustikforhold. Der 

blev i Overførselssagen 2020/2021 ikke afsat finansiering til ny beplant-

ning i Grøndal MultiCenter i forbindelse med udskiftningen af stengul-

vet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Pedersen 

Administrerende direktør 
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