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ID Navn Typologi Begrundelse for igangsættelser 

Økonomi 

skybrudsprojekt 

uden byrum i 

mio. kr. 

KV68 Carl Jacobsens Vej Skybrudsvej 

Ønskes dette projekt igangsat, bør forsinkelsespladsen KV72 Karens Minde 
også igangsættes, da det kan sikre en hydraulisk forsvarlig håndtering af 
vandet fra Carl Jakobsens Vej. 

 

Vælges dette projekt bør det udvides til også at inkludere den del af KV70 
Sjælør Boulevard, som forbinder skybrudsvejen på Carl Jakobsens Vej med 
forsinkelsespladsen KV72 Karensminde. 

 

Potentiel synergi: 

- Fjernvarme. 
- Vejrenovering (ny belægning). 
- Cykelstier (fra cykelbane til cykelsti). 

 

Byrumspotentialer: 

- Fokus på mulighederne for at plante vejtræer. 

 

11,0 

+ ca. 6,0 

 (for del på 
Sjælør 

Boulevard) 

KV72 Karens Minde Forsinkelsesplads 

Ønskes KV68 Carl Jakobsens Vej igangsat, bør dette projekt også 
igangsættes, da det kan sikre en hydraulisk forsvarlig håndtering af det 
overskydende vand fra Carl Jakobsens Vej. 

 

Områdefornyelsen Sydhavn ønsker at igangsætte projektet. 

- Der skal udvikles en samlet helhedsplan for byrum og grøn 
forbindelse fra Karens Minde i syd over Sjælør Boulevard langs med 
Vester Kirkegård til Vigerslev Allé i nord. 

49,5 
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KV70 Sjælør Boulevard 

Forsinkelsesvej 

Kombineret skybruds- 
og forsinkelsesvej 

Potentiel synergi: 

- Projektudviklingsplan sammen med Vestre Kirkegård. 
- Der skal udvikles en samlet helhedsplan for byrum og grøn 

forbindelse fra Karens Minde i syd over Sjælør Boulevard langs med 
Vester Kirkegård til Vigerslev Allé i nord. 

 

31,0 

VEL33+34 

 

Nørre 
Farimagsgade 

 + 

Supplerende 
skybrudsveje 
Assistents 
Kirkegård (del på 
Nørre 
Farimagsgade) 

 

Skybrudsvej 

Potentiel synergi: 

- Dampkonvertering (hovedledning). 
- Cykelparkering (på de tilstødende grønne veje). 
- ligger på PLUSnettet. 

 

Byrumspotentialer:  

- Parkeringsstrategi v Israels Plads kan resultere i nedlæggelse af p-
pladser og deraf byrumsforbedringer, fremkommelighed, sikkerhed, 
grønne rum, mm. (Nansensgade, Vendersgade fra søerne til Nørre 
vold, Rømersgade og Linnégade). 

- Vendersgade er også en del af Nørregade korridoren i 
optimeringsplanen. 

- Parkeringen, Skrå- og længde i Nørre Farimagsgade skal 
sammentænkes med bedre cykelforhold. 

 

ca. 11,9 

AM29 Sundholm Syd 

Kombineret skybruds- 
og forsinkelsesvej 

Forsinkelsesplads 

Potentiel synergi: 

- Fjernvarme. 

 

NB Projektet ligger langt overvejende på privat område. 

 

9,7 

VEL26 Hans Tavsens Park Forsinkelsesplads Områdefornyelsesprojekt (Nordic Build). 55,0 
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BYRUMSPROJEKT Det skal sikres at der laves et helt specifikt budgetspillekort af BF. 

Potentiel synergi: 

- Hænger sammen med VEL22+24+27. 

 

VEL22 

Korsgade og Hans 
Tavsens Gade 

UDVIKLINGS-
PROJEKT 

Skybrudsvej 

Potentiel synergi: 

- Områdefornyelsesprojekt (Nordic Build). 

Projektstrækninger er i ”Grøn Klimatilpasning – Ladegårdsåen, Frederiksberg 

Øst og Vesterbro” udpeget som en grøn korridor, der skal forbinde Peblinge 
Sø med Hans Tavsens Park og Assistens Kirkegård. 

Der skal udvikles en samlet helhedsplan for byrum og grøn forbindelse på 
strækningen. 

I forbindelse med igangsættelsen af VEL26 Hans Tavsens Park, kan VEL22 

Korsgade og Hans Tavsens Gade igangsættes som et udviklingsprojekt. 

 

21,9 

BIR7.1 

Lersøparken 

UDVIKLINGS-
PROJEKT 

Forsinkelsesplads 

Hydraulisk nødvendighed 
Byrumspotentialer: 

- Der skal projektudvikles en samlet helhedsplan for Lersøparken. 

- Området er et væsentligt grønt område i byen, og det er vigtigt at 
inkludere en total gentænkning i udviklingen af forsinkelsesbassinet.  

- Nørrebro Ruten ligger i området og skal iagttages. 

 

90,1 

AM1C 

Amagerbanen. 
Vermlandsgade – 
Amagerfælledvej 

BYRUMSPROJEKT 

Kombineret skybruds- 
og forsinkelsesvej 

Hydraulisk nødvendighed 

Projektet er nødvendigt for at afvande skybrudsprojektet AM43 
Amagerbrogade, der blev igangsat ifm. projektpakke 2016. 

 

7,9 
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Hele Amagerbanen er i ”Grøn Klimatilpasning” udpeget som en grøn 
korridor. 

- Der skal projektudvikles en samlet helhedsplan for byrum og grøn 

forbindelse på hele Amagerbanen. 

 

KV60 Vigerslev Allé 
Kombineret skybruds- 
og forsinkelsesvej 

Potentiel synergi: 

- Helhedsgenopretning af vej. 
- Supercykelsti under anlæggelse, iagttages. 
- ligger på PLUSnettet. 

 

28,6 

AM20B 

Hyttehusvej, Røde 
Mellemvej m.fl. 

BYRUMSPROJEKT 

Kombineret skybruds- 
og forsinkelsesvej 

Potentiel synergi: 

- Helhedsgenopretning af vej. 
- Bør sammentænkes med AM12a + AM12b + AM13. 
- Projektudvikling. 
- Grøn Cykelrute. 
- Vigtig øst-vest gående forbindelse på Amager. 

 

11,1 

OS16 

Jagtvej 

(Vibenhus Runddel 
– Østerbrogade) 

Kombineret skybruds- 
og forsinkelsesveje 

Potentiel synergi: 

- Dampkonvertering. 
- Helhedsgenopretning af vej. 
- Synergi til optimeringsplanen. 

Projektstrækninger er i ”Grøn Klimatilpasning” udpeget som en grøn 
korridor, der skal forbinde brokvarterernes store grønne områder. 

Der skal udvikles en samlet helhedsplan for byrum og grøn forbindelse på 
hele Jagtvej, fra Østerbrogade i øst til Ågade i vest. 

 

37,6 
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VEL30 

 

Jagtvej Nord  

(Mimersgade – 
Julius Bloms Gade) 

UDVIKLINGS-
PROJEKT 

Skybrudsvej 

Potentiel synergi: 

- Helhedsgenopretning af vej. 
- Byens grønne træk. 
- Synergi til optimeringsplanen. 

 

Byrumspotentialer:  

- Jagtvej er en del af byens grønne ring, og skal planlægges så grønt 
som muligt. 

- Der søges om midler under cykeloptimeringsplanen, til 
projektudvikling og anlæg af strækningen fra Nørrebros Runddel til 
Tagensvej, samt midler til projektudvikling af strækning fra Hans 
Tavsens park til Nørrebros Runddel. 

 Der skal udvikles en samlet helhedsplan for byrum og grøn forbindelse på 
hele Jagtvej, fra Østerbrogade i øst til Ågade i vest. 

 

23,9 

NO8 

Jagtvej  

(Vibenhus Runddel 
– Mimersgade) 

Kombineret skybruds- 
og forsinkelsesveje 

Potentiel synergi: 

- Helhedsgenopretning af vej. 
- Synergi til optimeringsplanen. 

Der skal udvikles en samlet helhedsplan for byrum og grøn forbindelse på 
hele Jagtvej, fra Østerbrogade i øst til Ågade i vest. 

 

54,3 

BIR9.5 Rovsingsgade Øst 
Kombineret skybruds- 
og forsinkelsesveje 

Potentiel synergi: 

- Helhedsgenopretning af vej. 

 

Byrumspotentialer: 

- Store potentialer for forgrønning v bl.a. vejtræer. 
- Særlig opmærksomhed ved krydsningen af Lersø Park alle, da dette 

er en væsentlig grøn strækning. 

1,2 
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BIR8.6 Rovsingsgade Vest Skybrudsvej 

Potentiel synergi: 

- Helhedsgenopretning af vej. 

 

Byrumspotentialer: 

- Store potentialer for forgrønning v bl.a. vejtræer. 

 

7,7 

KV51 Sallingvej Forsinkelsesvej 

Potentiel synergi: 

- Helhedsgenopretning af vej. 
- ligger på PLUSnettet. 
- God synergi mellem etablering af forsinkelsesvej og grønt strøg. 

 

Byrumspotentialer: 

- Grønt træk og vejtræer skal iagttages og bevares. 

 

20,6 

VEL15 

Supplerende 
skybrudsveje 
Sønder Boulevard 
(del på 
Vesterbrogade) 

Skybrudsvej 

Potentiel synergi: 

- Helhedsgenopretning af vej. 

 

Byrumspotentialer: 

- Bredere cykelstier fra Vesterbro torv til Frb. Allé. 

 

ca. 2,3 

BIR7.8 Tuborgvej 

Forsinkelsesvej 

Forsinkelsesplads 

Skybrudsledning 

Potentiel synergi: 

- Helhedsgenopretning af vej. 
- Følg op på om der er busprojekt på strækningen. 
- ligger på PLUSnettet. 

 

12,0 
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NO13 Blegdamsvej Syd 
Kombineret skybruds- 
og forsinkelsesveje 

Potentiel synergi: 

- Helhedsgenopretning af vej. 

 

Byrumspotentialer: 

- Skal ses of udvikles som en samlet strækning fra Trianglen til Sankt 
Hans torv. 

- Eksisterende grøn vej. Skal fortsat højt prioriteres som grøn vej. 
- Store byrumspotentialer i renovering af lokalkørebaner, cykelsti og 

parkering. 

 

20,6 

KV53 Grøndalsparken Forsinkelsesplads 

Projektudvikling  

Potentiel synergi: 

- Parken og cykel ruten. 
- Det gennemgående grønne træk.  
- Byens 3. ring. 

 

49,5 

NO21 Indre søer Forsinkelsesplads 
Projektudvikling 

  

VEL17 

Sankt Jørgens Sø 

UDVIKLINGS-
PROJEKT 

Forsinkelsesplads 

Projektudvikling 

Vigtigt at der startes hurtigt på planlægningen. 

Hydraulisk er projektet helt centralt for vandoplandet og det forventes at 
være et kompliceret projekt at gennemføre. 

 

72,6 

KV69 Vestre Kirkegård Forsinkelsesplads 

Projektudvikling (en del af områdefornyelsen) 

Potentiel synergi: 

- Kirkegårdsplan. 
- Der skal udvikles en samlet helhedsplan for byrum og grøn 

42,9 
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forbindelse fra Karens Minde i syd over Sjælør Boulevard langs med 
Vester Kirkegård til Vigerslev Allé i nord. 

 

BIR5.6 Rentemestervej 

Kombineret skybruds- 
og forsinkelsesveje 

skybrudsvej og 

skybrudsledning 

Projektudvikling 

 

Potentiel synergi: 

- Områdefornyelse. 
- En del af hareskov cykelruten. 
- Stort potentiale for grønne løsninger. 

NB Hele projektet ligger på privat fællesvej. 

 

19,2 

BIR5.4 
Tomsgårdsvej, 
Degnestavnen, 
m.fl. 

Forsinkelsespladser 

Forsinkelsesveje 

Skybrudsledninger 

Skybrudsvej 

 

Potentiel synergi: 

- Grøn forbindelse til Lersøparken. 

NB Projektet ligger langt overvejende på private fællesveje. 
36,3 

    
 

 

Vi må tage forbehold for den korte tid vi har haft til at foretage vurderingen og prioriteringen af projekter. Deraf er der ikke estimeret pris på byrumsdelene af 

projekterne. Dette forventes at foreligge i starten af 2016 

 

 

 


