
     
Byens Fysik 
Teknik- og Miljøforvaltningen  

Til Vanløse Lokaludvalg 

 

   

      

  
Orientering om igangsættelse af anlægsprojekter i 
2020 og 2021  

 

 
Kære Lokaludvalg 
 
Vi har tidligere på året informeret jer om anlægsmåltallene for 2020 
og 2021, og hvilken indflydelse de har på projekter i jeres lokalom-
råde. 
 
Siden vores sidste orientering har Borgerrepræsentationen vedta-
get Budget 2020, og Københavns Kommune har opnået et højere 
bruttoanlægsmåltal end forudsat i budgetforhandlingerne. Teknik- 
og Miljøudvalget kan derfor igangsætte flere projekter i 2020. 
 
Igangsættelse eller opstart af et projekt betyder ikke nødvendigvis at 
det fysiske anlægsarbejde igangsættes i byen, men at forvaltningen 
opstarter det forberedende arbejde, herunder eksempelvis borger- 
og lokaludvalgsdialog og projektering.  
 
Nye projekter med Budget 2020 
I Budget 2020 er der besluttet nye anlægsprojekter i jeres lokalom-
råde på teknik- og miljøområdet med opstart i hhv. 2020 og 2021. 
De nye projekter kommer ikke til at påvirke de anlægsprojekter, der 
allerede er prioriteret til opstart i 2020 og 2021, fordi der følger an-
lægsmåltal med de nye projekter.  
 
Flere anlægsprojekter fremrykkes til opstart i 2020 
Økonomiudvalget har den 3. december 2019 besluttet at fremrykke 
anlægsmåltal for Teknik- og Miljøudvalget på 76,4 mio. kr. til 2020 
fra 2021 samt at tildele Teknik- og Miljøudvalget yderligere 23,3 
mio. kr. i måltal i 2020.  
 
Teknik- og Miljøudvalget har derfor den 16. december 2019 beslut-
tet at fremrykke anlægsprojekter for i alt 99,7 mio. kr. fra 2021 og 
2022 til opstart i 2020. Der er udelukkende tale om fremrykning af 
de af udvalget allerede prioriterede projekter.  
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For jeres lokalområde betyder det, at flere anlægsprojekter allerede 
vil opstarte i 2020.  
 
Projekter med opstart i 2020 og 2021 
 
Nedenfor kan I se en samlet oversigt over de anlægsprojekter i jeres 
lokalområde, som bliver sat i gang i 2020 og 2021 samt de projekter, 
der fortsat er berosatte. 
 
Følgende projekter i jeres lokalområde opstarter i 2020 og 2021: 

 
Se vedlagte kortbilag med projekterne i jeres lokalområde med op-
start i 2020 og 2021. I bilag 2 finder I de projekter, der går på tværs 
af byen. 
 
Projekter, som fortsat er i bero: 

 
 
Om anlægsmåltal  
Københavns Kommunes budgetramme for anlægsprojekter er fast-
lagt ud fra de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Kommu-
nernes Landsforening (KL). Formålet med anlægsmåltallene er at 
undgå overophedning af bygge- og anlægsbranchen i en tid med 
højkonjunktur. Derfor må kommunerne i Danmark ikke bygge nyt el-
ler renovere ud over anlægsmåltallet, selv om der er afsat penge til 
formålet i kommunekassen.  
 
For Teknik- og Miljøudvalget har det betydet, at en række af udval-
gets anlægsprojekter har været sat i bero gennem de sidste par år.  
 
Ny tradition – årligt dialogmøde  

Som noget nyt tilbyder vi alle lokaludvalg at komme på besøg årligt 
og gennemgå igangværende og kommende projekter. Her vil der 
være mulighed for at vende ovenstående om anlægsmåltal, tale om 
konkrete anlægsprojekter og om forvaltningens anlægskommunika-
tion.  
 

I må gerne vende tilbage med en mulig dato i første kvartal 2020, 
hvor I ønsker at få besøg, i forbindelse med jeres egne lokaludvalgs-
møder.  

 

Projekt Opstart 

Cykelprojekt Albertslundruten ved Damhusdæmnin-

gen 

2020 

Genopretning af Mågevej 2020 

Projekt 

Genopretning af Bellahøj 

Dræning af fodboldbaner på Damhusengen 

Hulgårdsvej 
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Har I specifikke spørgsmål, er I velkomne til at sende os disse på e-
mail inden mødet: byensfysik@tmf.kk.dk  

 
Med venlig hilsen 
 
Lone Byskov 

Vicedirektør 
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Opstart 2020 Opstart 2021

ANLÆGSPROJEKTER MED OPSTART I 2020 OG 2021

Vanløse

Oversigtskort

BILAG 1

NORD

Cykelprojekt Albertslundruten ved Damhusdæmningen

Genopretning af Mågevej

1

2



Bilag 2. Projekter på tværs af byen 

I tabel 1 og 2 kan I se de projekter, som går på tværs af byen. I tabel 1 vises projekter med opstart i 

2020 og 2021 og i tabel 2 vises de fortsat berosatte projekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2:Fortsat berosatte projekter på tværs af byen 
Fællesaktiviteter på Fasansvejruten 
Fasanvejsruten SCS (B16) 
Genopretning af fortove på Strandpromenaden (promenade), 
Leifsgade og Gullfossgade 
Genopretning af 17 vejstrækninger i gul zone 
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro 
Grøn balance - Flere træer 
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer 
Renovering af legepladser i parker 
Cykelprojekt finansiering Roskilderuten 
CP VIII - Københavnerruten CSS 
Skiltning af tre nationale cykelruter 
CP V - Skiltning af +net og grønne ruter 
Nedtællingssignaler for cykler 
Cykelparkering i samarbejde med Movia 
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) 
Energirenovering af almene boliger 
Åbning af 180 P-pladser 
Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve 
Fællesaktiviteter på Helsingørruten 
Etablering af ramper, tilgængelighed 
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence 
GP21-4 km fortovsstrækninger 
GP21-400 stk. vejbrønde 
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner 

 

Tabel 1: Projekter på tværs af byen, som igangsættes i 2020 og 2021 
 
Projekt Opstart 
Akut fjernelse af banderelateret graffiti 2020 
Avedøreruten, supercykelsti 2020 
Cykelpakke - tryghedskortlægning 2020 
Cykelparkering ved busstoppesteder 2020 
Cykelparkering ved stationer i samarbejde med DSB 2020 
Områdefornyelse Sundby 2020 
Parallelsamfund -  BSHP OFS 18/19** 2020 
Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter 2020 
Sikre skoleveje (B17 og B2020) 2020 
Skærpelse af krav i miljøzonen 2020 
Ørestadsruten, supercykelsti 2020 
Foranalyse: Vejbro over jernbanen ved Tuborgvej 2021 
Sikre skoleveje 2021 
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