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KØBENHAVNS KOMMUNE 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

 

TM52 Skiltning i Utterslev Mose 
 

 

  
 
Baggrund 
Der er blevet bestilt et budgetnotat om ny skiltning i Utterslev Mose til 
Overførselssagen 2019-2020. 
 
Indhold 
Skiltningen i Utterslev Mose, Københavns næststørste naturområde, er i 
stærkt forfald. I forbindelse med Teknik- og Miljøforvaltningens 
parkundersøgelser i 2015-2017 fremgår det, at der er utilfredshed blandt 
borgerne i forhold til skiltning og vejvisning som beskrives som mangelfuld, 
misvisende og forældet. I Helhedsplan for Utterslev Mose fra 2017 indgår 
derfor et ønske om at genetablere og opgradere formidlingen i området. 
 

I Budget 2016 blev der afsat 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplanen og 
1,0 mio. kr. til en pulje til borger- og udviklingsprojekter. Projektet har været 
sat i bero fra medio 2018 til og med udgangen af 2019 på grund af manglende 
anlægsmåltal. Der resterer 0,2 mio. kr. i anlægsmidler af bevillingen, som skal 
bruges i 2020. For de resterende anlægsmidler udskifter Teknik- og 
Miljøforvaltningen de eksisterende oversigtskort og formidlingsstandere i 
Utterslev Mose til et nyt og tidssvarende design. Teknik- og Miljøforvaltningen 
er i dialog med lokaludvalget i Brønshøj-Husum, der ønsker at bistå med at 
opdatere og genetablere de eksisterende oversigtskort og 
formidlingsstandere i samarbejde med forvaltningen og lokaludvalget i 
Bispebjerg.  
 
Opgradering af skiltene i Utterslev Mose (0,2 mio. kr. i 2020) 
På baggrund af ønskerne i helhedsplanen vil en udskiftning af de eksisterende 
oversigtskort og formidlingsstandere kunne sammentænkes med en 
opsætning af yderligere formidlingsstandere, der indeholder mere 
dybdegående informationer om området med naturparkens flora og fauna og 
naturpleje, end det er tilfældet på de eksisterende skilte. Opgraderingen af 
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skiltende vil omfatte yderligere opsætning af tre oversigtskort, tre 
tagoverdækkede formidlingscentre og fem A3 formidlingsstandere og 25 
piktogrampæle.  
 
Overordnede målsætninger og effekter 
En samlet opdatering af de eksisterende oversigtskort og formidlingsstandere 
og en udvidelse af formidling af naturparkens flora og fauna og naturpleje, vil 
styrke forståelsen af områdets faciliteter og øge forståelse af naturlivet i 
mosen til glæde og gavn for områdets besøgende, og være i tråd med 
ønskerne i helhedsplanen.  
 
Økonomi 
Initiativet har estimerede serviceudgifter på 0,2 mio. kr. i 2020 til 
genetablering og opdatering af naturformidlingsskiltene i Utterslev Mose. 
Initiativet forventes ibrugtaget i december 2020. 
 
Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder  
Aktiviteter i forslaget  

(1.000 kr. – 2020 p/l) 
Styrings-
område 

2020 2021 2022 2023 I alt 

Nye formidlingsskilte i Utterslev 
Mose 

Service 225    225 

Udgifter i alt   225    225 

  

Bevillingstekniske oplysninger 
Initiativet har estimerede driftsudgifter på 0,2 mio. kr. i 2020 til genetablering 
og opdatering af naturformidlingsskiltene i Utterslev Mose.  
 
Tabel 2 – serviceudgifter 
Service (1.000 kr. – 2020 
p/l) 

Bevilling 2020 2021 2022 2023 I alt 

Serviceudgifter       

 Nye formidlingsskilte i 
Utterslev Mose 

1000 225    225 

Serviceudgifter i alt  225    225 

 
Tabel 3 – Tidsangivelse 
Projektet forventes ibrugtaget december 2020. 

Tidsangivelse Måned og år 

Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2020 

 

Øvrige tekniske oplysninger 
Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden 
yderligere udvalgsbehandling  
 
Bydel og adresse 

Bydækkende   

Bispebjerg  X Indre by   Vesterbro/Kgs. Enghave   Valby   Amager Øst   

Nørrebro   Østerbro   Brønshøj/Husum  X Vanløse   Amager Vest   
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Tidligere afsatte midler  
I Budget 2016 blev der afsat 1,0 mio. til udarbejdelse af helhedsplanen og 1,0 
mio. til en pulje til borger- og udviklingsprojekter. 
 

(1.000 kr., løbende p/l) 2015 2016 2017 2018 2019 

Budgetaftale 2016   2.000       

Afsatte midler i alt   2.000      

 
 

 
  


