13. Renovering af trekantsanlægget ved Grønningen og Store Kongensgade (2009-143464)
INDSTILLING OG Beslutning
Indstilling om,
1.

at Københavns Kommune modtager gaven, en renovering af trekantsområdet
mellem Grønningen og Store Kongensgade, fra M. Goldschmidt Holding A/S,
samt

2.

at projektforslag (Bilag 1) godkendes til omlægning af et mindre grønt areal ved
sammenfletningen af Grønningen og Store Kongensgade, opstilling af en skulptur
og etablering af en brostensbelægning på vejarealet foran Grønningen 23.
Projektet finansieres af M. Goldschmidt Holding A/S.
(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling
M. Goldschmidt Holding A/S ved Atlas Ejendomme har tilbudt at renovere trekantsområdet mellem
Grønningen og Store Kongensgade. Hovedsædet for firmaet ligger lige syd for, på Grønningen 23,
og der er et ønske om udover renoveringen at placere en kopi af skulpturen ”Atlas bærende
himmelkuglen på skuldrene” i anlægget. Skulpturen er grundlaget for koncernens logo. Originalen
blev udført af Nicolai Outzen Schmidt i 1899 på bestilling af brygger Carl Jacobsen, og den har
udsmykket Carlsbergs maskincentral.
Det grønne areal har i en årrække været i meget dårlig stand. Arealet er udlagt i græs med enkelte
større træer. På midten er der dækningsgrave og i den nordlige ende står et monument for
komponisten Carl Nielsen, udført af hans hustru Anne Marie Carl Nielsen og Ivar Bentsen og
opstillet 1939. Mellem det grønne areal og hovedsædet er der et vejareal med to kørebaner i begge
retninger.
Løsning
Renoveringen, som er tegnet af landskabsarkitekt mdl Sonja Poll, vil bestå af en sløjfning af
dækningsgravene samt en forenkling af anlægget og etablering af et brostensareal med to overkørsler
foran Grønningen 25. Monumentet for Carl Nielsen bliver stående og der etableres belysning af det.
Atlasskulpturen opsættes i den sydlige ende af arealet og også denne belyses. Der plantes træer til
erstatning for de træer, der nødvendivis må fældes, ved sløjfningen af dækningsgravene.
Forvaltningen har fra starten været meget positivt indstillet over for projektet, da området trænger til
et løft. Gaven indebærer en renovering af hele pladsen ud over selve skulpturen. Fordi skulpturen er
velkendt, har sagen ikke efterfølgende været forelagt det Billedkunstneriske Udvalg. Center for Park
og Natur har løbende været i dialog med giveren og finder fortsat, at projektet vil være et smukt
tiltag, der vil give området et kvalitativt løft.
Sløjfningen af dækningsgravene er godkendt af Københavns Brandvæsen. Projektet indebærer
omlægning af et mindre vejareal til brostensbelagt plads, men de trafikale konsekvenser vurderes at
have et ubetydeligt omfang. Projektet vil blive detailprojekteret og anlagt af Holdingselskabet og

dettes rådgivere og entreprenør. Anlægsarbejdet vil foregå i et tæt samarbejde med forvaltningen, der
vil være garant for arbejdets kvalitet og Københavns Kommune vil efter anlæggets færdiggørelse
overtage det til fremtidig drift.
Økonomi
Anlægget finansieres af M. Goldschmidt Holding A/S. Det vurderes ikke, at projektet vil medføre
forøgede driftsomkostninger for kommunen.
Videre proces
Når indstillingen er godkendt, vil anlægget kunne stå færdigt i 2010.

Hjalte Aaberg
/Jon Pape

Oversigt over politisk behandling
INDSTILLING OG Beslutning
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for
Borgerrepræsentationen anbefaler,
1.

at Københavns Kommune modtager gaven, en renovering af trekantsområdet
mellem Grønningen og Store Kongensgade, fra M. Goldschmidt Holding A/S.

2.

at godkende projektforslag (Bilag 1) til omlægning af et mindre grønt areal ved
sammenfletningen af Grønningen og Store Kongensgade, opstilling af en skulptur
og etablering af en brostensbelægning på vejarealet foran Grønningen 23.
Projektet finansieres af M. Goldschmidt Holding A/S.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. december 2009
Indstillingen blev anbefalet.

bilag
Bilag 1: Tegninger over renoveringen af trekantsanlægget ved Grønningen og Store Kongensgade
Borgerrepræsentationens beslutning den 11.03.2010
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

