
 
   

 
Orientering om Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 
20. april 2020 om fremrykning af anlægsprojekter til 
2020 og 2021 

 

Kære Lokaludvalg 
 
I december 2019 informerede Teknik- og Miljøforvaltningen jer om 
igangsættelse af anlægsprojekter i 2020 og 2021. 
 
KL og regeringen har den 26. marts 2020 indgået en aftale, der skal 
bidrage til at holde gang i dansk økonomi efter udbruddet af COVID 
19. Aftalen betyder, at kommunerne frigøres fra anlægsloftet i 2020.  
 
Københavns Kommune har dermed mulighed for at fremrykke en 
række allerede prioriterede anlægsprojekter, der tidligere er blevet 
berosat som følge af manglende anlægsmåltal. Projekterne kan nu 
igangsættes i 2020 og 2021. 
 
Det skal bemærkes, at igangsættelse eller opstart af et projekt ikke 
nødvendigvis betyder, at det fysiske anlægsarbejde igangsættes i 
byen, men at forvaltningen opstarter det forberedende arbejde, her-
under eksempelvis borger- og lokaludvalgsdialog og projektering. 
 
Flere anlægsprojekter fremrykkes til opstart i 2020 og 2021 
Økonomiudvalget besluttede den 31. marts 2020 at annullere mål-
talsstyringen af Københavns Kommunes anlægsudgifter i 2020 og 
at hæve anlægsmåltallet for kommunen i 2021.  

Med annulleringen af anlægsloftet for 2020 og et større anlægsmål-
tal for 2021 er det blevet muligt at fremrykke anlægsprojekter, der 
tidligere er blevet berosat, som følge af manglende anlægsmåltal i 
2020 og 2021. 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede derfor den 20. april 2020 at 
fremrykke anlægsprojekter for yderligere 119,9 mio. kr. til 2020 og 
for 431,1 mio. kr. til 2021. Der er udelukkende tale om fremrykning af 
de af udvalget allerede prioriterede og finansierede projekter. 
 
Forvaltningen vil ydermere i det omfang det er muligt søge at frem-
rykke yderligere projekter til 2020. 
 
For jeres lokalområde betyder det, at flere anlægsprojekter allerede 
vil opstarte i 2020 og 2021.  
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Fremrykkede projekter med opstart i 2020 og 2021 
Nedenfor kan I se en samlet oversigt over de anlægsprojekter i jeres 
lokalområde, som Teknik- og Miljøudvalget 20. april 2020 beslut-
tede at fremrykke til opstart i 2020 og 2021. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om fremrykning af projekter 
betyder samtidigt, at der ikke længere er berosatte projekter i jeres 
lokaludvalgsområde. 
 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede 20. april 2020 at fremrykke 
følgende projekter i jeres lokalområde til opstart i 2020 og 2021: 
 

Projekt Opstart 
Farumruten, dobbeltrettet cykelsti og belysning 2020 
Oprensning af Fæstningskanalen 2020 
Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten 2020 

 
Se vedlagte kortbilag med de fremrykkede projekter i jeres lokalom-
råde, som Teknik- og Miljøudvalget 20. april 2020 fremrykkede til 
opstart i 2020 og 2021. I bilag 2 finder I de projekter, der går på 
tværs af byen og forundersøgelser på klimatilpasningsområdet. 
 
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 vi skrev i informationsbrevet i december, tilbyder vi alle lokal-
udvalg at komme på besøg og gennemgå igangværende og kom-
mende projekter i forbindelse med et af jeres lokaludvalgsmøder. 
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Hvis I ønsker besøg af forvaltningen, er I mere end velkomne til at 

kontakte os for at træffe aftale om et besøg, og har I specifikke 

spørgsmål, er I også mere end velkomne til at sende os disse på e-

mail byensfysik@kk.dk  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Lone Byskov 

Vicedirektør 
 
 

Vedhæftede bilag: 

Bilag 1: Anlægsprojekter fremrykket til 2020 og 2021 

Bilag 2: Projekter på tværs af byen og forundersøgelser på klimatil-

pasningsområdet fremrykket til 2020 og 2021 
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Opstart 2020

ANLÆGSPROJEKTER FREMRYKKET TIL 2020 OG 2021

Besluttet af Teknik- og Miljøudvalget d. 20 april 2020

Brønshøj-Husum

BILAG 1

NORD

Farumruten, dobbeltrettet cykelsti og belysning

Oprensning af Fæstningskanalen

Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten
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Bilag 2 - Projekter på tværs af byen og forundersøgel-
ser på klimatilpasningsområdet fremrykket til 2020 og 
2021 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 20. april 2020 at fremrykke alle-

rede prioriterede projekter til 2020 og 2021. Flere af de fremrykkede 

projekter anlægges på tværs af lokaludvalgsområder og andre er 

tidligere forundersøgelser på klimatilpasningsområdet. 

 

I dette bilag fremgår tre tabeller. Tabel 1 er en oversigt over de pro-

jekter på tværs af byen, som Teknik- og Miljøudvalget fremrykkede 

til opstart i 2020 og 2021. Tabel 2 er oversigt over de fremrykkede 

forundersøgelser på klimatilpasningsområdet og tabel 3 er en over-

sigt over de projekter på tværs af byen, som fortsat er berosatte. 

 

Tabel 1: projekter på tværs af byen med opstart i 2020 og 2021 
 
Projekt Opstart 
A-busnet 2019, fremkommelighed 2020 
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med pri-
vate aktører om cykelparkering 

2020 

CP V - Skiltning A-net + grønne ruter 2020 
CP-VIII Københavnerruten CSS 2020 
Cykelparkering i samarbejde med Movia 2020 
Cykelparkering ved stationer i samarbejde med 
DSB (2 ud af 7 delprojekter) 

2020 

Cykelprojekt finansiering Roskilderuten 2020 
Etablering af ramper, tilgængelighed 2020 
Fasanvejsruten SCS (B16) 2020 
Genopretning af tre Cykelstier (Røde Mellemvej, 
Sjælør Boulevard og Åboulevard mellem Rosen-
vangs Allé og Worsaavej) 

2020 

Genopretning af tre fortovsstrækninger (Strandpro-
menaden, Leifsgade og Gullfossgade) 

2020 

Grøn balance - Flere træer 2020 
GP21- Genopretning af 4 km fortovsstrækninger 2020 
GP21- Genopretning af 400 vejbrønde 2020 
Nedtællingssignaler for cykler 2020 
Pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med 
klimatilpasningsprojekter, genopretningsprojekter 
og andre anlægsprojekter 

2020 

Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affalds-
kurve 

2020 
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Renovering af legepladser i parker 2020 
Skiltning af tre nationale cykelruter 2020 
Åbning af 180 p-pladser 2020 

 

Tabel 2: Forundersøgelser på klimatilpasningsområdet med 
opstart i 2020 og 2021 
 
Projekt Opstart 
Indre søer (Klimatilpasning, forundersøgelse) 2020 

Sjælør Boulevard (Klimatilpasning, forundersø-
gelse) 

2020 

Indre By (Klimatilpasning, forundersøgelse) 2020 
Amager Vest (Klimatilpasning, forundersøgelse) 2020 
Amager Øst (Klimatilpasning, forundersøgelse) 2020 
Gåsbækrenden (Klimatilpasning, forundersøgelse) 2020 
Ydre Østerbro (Klimatilpasning, forundersøgelse) 2020 
NO3 Ryesgade (Klimatilpasning, forundersøgelse) 2020 
BIR10.3 Lundehus Skole (Klimatilpasning, forunder-
søgelse) 

2020 

KV66 Trekronergade (Klimatilpasning, forundersø-
gelse) 

2020 

BIR7.8 Tuborgvej (Klimatilpasning, forundersø-
gelse) 

2021 

 

Tabel 3: Fortsat berosatte projekter på 

tværs af byen 

 

Bemærkning 

Fællesaktiviteter på Fasanvejsruten Projektet kan ikke 
igangsættes før selve 
anlægget af Fasan-
vejsruten er færdig-
gjort. 

Fællesaktiviteter på Helsingørruten Projektet kan ikke 
igangsættes før selve 
anlægget af Helsin-
gørruten er færdig-
gjort. 

Genopretning af 17 vejstrækninger i gul 
zone 

Projektet kan ikke 
igangsættes, da for-
valtningens ressour-
cer anvendes på de 
øvrige genopret-
ningsprojekter i 2020 
og 2021.  

Smartere trafikløsninger - Parkerings-
sensorer i Indre by og Østerbro 

Projektet kan ikke 
igangsættes, da det 
kræver ansættelse af 
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medarbejdere med 
specialkompetencer. 

Energirenovering af almene boliger Projektet kan ikke 
igangsættes, da krite-
rier for tildeling af 
midler skal genbesø-
ges og godkendes po-
litisk. 
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