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INDLEDNING

“Trafik - og byrumsplanen for Områdefornyelsen i Husum” indeholder en
række projekter, som skal forbedre de fysiske forhold i bydelen og understøtte
et godt hverdagsliv. En af de udpegede projekter er “Den grønne forbindelse”,
som er en cykel- og gangrute, der forbinder Tingbjerg i Nord med Husumparken i syd.
For at få fastlagt den overordnede geometri for ruten, er Rambøll blevet bedt
om at udarbejde et skitseforslag med anlægsøkonomi til brug for København
Kommunes Budgetforhandlinger i september 2013.
Formålet med planen er at give et samlet bud på, hvordan ruten kan udvikles
udfra lokale ønsker om bedre fremkommelighed i Husum og i sammenhæng
med at ruten i sig selv skal kunne indeholde interessante oplevelser.
Forslaget har grundlæggende den opfattelse, at enhver sti, vej, kryds og
plads skal betragtes som et byrum, der skal betjene en trafikal funktion eller
en rekreativ funktion. Nogle steder er den ene funktion mere fremherskende
end anden, men intet byrum har kun én funktion, da den udgør rammen for et
sted, hvor mennesker kan mødes, cirkulerer og gør ophold.
Det er også et mål i planen at understøtte Husums særlige identitet som en
bydel, der er en mindre forstad til København med store grønne arealer og
mangfoldighed, hvorfor forslaget er tilstræbt at være ”tilbagelænet” i sit udtryk.
Den trafikale ramme for forslaget har været, at forbedre forholdene for de
bløde trafikanter så meget som muligt uden at ændre på trafikafvikling på det
overordnede vejnet.
For at sikre den lokale opbakning, er planen blevet til i et samarbejde med en
arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra bydelen. Endvidere er forslaget blevet præsenteret ved et stort Styregruppemøde samt delmøder afholdt
mellem sekretariatet i Områdefornyelsen, ”Arbejdsgruppen” og rådgiverne.
I denne rapport præsenteres en kort beskrivelse af delprojekter med budget,
som også er udtryk for en etapeinddeling, der kan følge de økonomiske
midler, som projektet tilføres.
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PROJEKTMÅL

Som en indledning til opgaven, formulerede rådgiverne en række projektmål,
som har været retningsgivende for designprocessen.

• At skabe en rute som forbinder Tingbjerg med den sydlige
del af Husum
• At skabe en rute for lette trafikanter - primært for skolebørn
og unge
• At sikre fremkommelighed og nedbryde barrierer igennem
bydelen
• At understøtte og sammenbinde lokale kvaliteter og funktioner
• At integrere trafiksikkerhed med oplevelser på ruten
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GENNEMGANG AF BYRUMMENE
Ved opgavens start var Områdefornyelsens sekretariat, CTR, respræsentanter fra Styregruppen og rådgiverne på en byvanding langs den nye rute for at
se på de overordnede træk, funktioner, aktiviteter og særkender for derigennem at kunne lave en byrumsanalyse.

1.

1. Starten på ruten. Kørsel
igennem semi-private arealer.
Fredet bygningsanlæg.

Byrumsanalysen er blevet anvendt som grundlag for forslaget, så man herved
inddrager eksisterende byrumskvaliteter og opgraderer de steder, som vil
kunne tilføre værdi og oplevelse til ruten.
Byvandringens fokus var endvidere at udpege utrygge trafikale punkter.
Byrumsanalysens resultater og de udpegede utrygge trafikale punkter danner
tilsammen et resultat, hvor der opereres med en samlet rute, som dels sikrer
tryg og sikker færdsel mellem bykvartererne for skolebørnene og byens
øvrige borgere, og dels indeholder byrumsmæssige kvaliteter og oplevelser,
som vil kunne være til gavn for alle.

2. Boliggade med asymmetrisk
profil. Grøn karakter understøttet af græsarealer og birketræsbeplantning i den østlige side.

2.

3. Kryds omgivet af industi,
erhverv og grønne arealer.

3.

4. Bredt gaderum med to-sidet
karakter. Grønt bånd med
markante træer og rekreativ
stemning på østsiden og smalt
fortovsbånd og erhvervsforetagender på vestsiden.

5. Befærdet kryds som forbinder industriområdet med
villakvarter. Ny lommepark
etableres.

4.

5.

6. Stille villavej med grøn
karakter, som dog bruges som
”smutvej” i morgentimerne.
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6.

GENNEMGANG AF BYRUMMENE

7.

7. Krydset, som forbinder villakvarter med Husum Vænge.
Langt kig mod Frederikssundsvej.

8.
8. Husum Vænge. Markant
rød teglstensbebyggelse fra
1950´erne i tre etager med grøn
kile og små semi-private haver.

9.

9. Tjærebyvej, gennemgangsrum. Stort grønt areal på østsiden og Husum Skoles arealer
gemt bag en hæk på vestsiden.
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10. Boldbaner, stort rekreativt
areal. Sti langs kanten med
opholdsmuligheder.

10.
S. 6

KONCEPT FOR RUTEN
For at skabe en varieret og oplevelsesrig rute, vil stiføringen ændre karakter og udformning fra starten i nord til Husum Parken i syd.
Dette betyder, at man som cyklist eller gående vil få en optimal udnyttelse.
Nogle steder vil ruten være koncentreret i ét bånd, mens den andre steder
fletter med andre bevægelsessystemer eller deles i to.

KONCENTRATION

CYKELSUPERSTI

ENERGICENTER
VOLDPARKEN

FLET

GADELANDET

SEPARERING
FREDERIKSSUNDSVEJ

HUSUMVEJ
KONCENTRATION

HUSUM SKOLE

KARSLUNDEVEJ

HUSUM PARKEN
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01 GANGBRO TIL TINGBJERG - MULIGHED
Tingbjerg

Forslag
Hvis man på et tidspunkt ønsker at lave en åbning til Tingbjerg og
nedbryde de fysiske barrierer, vil der være mulighed for at etablere en
gangbro vinkelret på Vestvold-anlægget.
Oprindelig var der en vejadgang mellem de to områder, hvorfor der er tale
om en retablering af en gammel markvej.
I dag er området tæt beplantet og i kombination med et stort terrænspring
og vandhul, er det stort set umuligt at bevæge sig mellem Tingbjerg og
voldgraven.

Vestvolden

Mulighed for ny
stiforbindelse til
Tingbjerg

Lysekrone
i kryds

Byrumslementer
Db.rettet
cykelsti

VES
TVO

LDR

UTE

N

Gangsti
Lysmast

SNIT

Aktivitetsbane
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Stiforbindelse markeres
med grafik i belægning
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02 FRA VOLDGADEN TIL KOBBELVÆNGET
Forslag
Den Grønne forbindelse har sin start nord for BMX-banen. Formålet er
at koble den nye sti med den eksisterende cykelforbindelse for herved at
understøtte et overordnet cykelnetværk i Storkøbenhavn.
Den nye sti er en dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m.
Stien bevæger sig langs aktivitetsbanen, der er et nyt byrum, som
primært benyttes af bydelens yngre beboere og skolebørn.
Herfra går stien igennem et børnehaveareal (som på sigt skal nedlægges)
og videre til Kobbelvænget.
Her hægter den sig på en eksisterende asfalteret sti og suppleres med en
fodgængerbane på østsiden, som har en bredde på 1,5 m.
Hvis man ønsker en anlægsbesparelse, vil de to stiforløb kunne lægges
sammen til én bred sti, hvor de bløde trafikanter deles om pladsen.
Langs ruten stilles en række belysningsmaster, som indikerer forløbet.

Lysekrone
i kryds

VES
TVO

Byrumslementer
Db.rettet
cykelsti

LDR

UTE

N

Gangsti
Lysmast

SNIT

Projektets økonomi
Aktivitet

Aktivitetsbane
Stiforbindelse markeres
med grafik i belægning

Fællessti 4,0 m - Asfalt
Gangsti 1,5 m - Asfalt
Cykelsti 2,5 m - Asfalt
Belysningsmast

Idrætsanlæg

DE

VE

J

Gangsti

Byrumselementer

ÅK
AN

Lysekrone inkl.ophæng og master
Arbejdsplads og trafikregulering 3 %
Uforudsete udgifter 15 %
Total entreprenør udgift
Projektering og tilsyn 15%

Db.rettet
cykelsti

OVERSLAG			792.680
Midlertidig
bygning

Institution

Tværsnit

Overkørsel
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03 KOBBELVÆNGET NORD

Energicenter Voldparken

Forslag

Db.rettet
cykelsti + gangsti

Ved det brede græsareal vest for kolonihaverne anlægges stiforbindelsen
for dels at understrege Kobbelvængets asymmetriske snit, dels udnytte
det rekreative grønne bånd.
Idag er båndet beplantet med birketræer i to forskudte rækker. For at
understrege gadens grønne karakter, fastholdes beplantningen, og stien
underlægges eksisterende forhold, hvilket vil sige, at man som udgangspunkt ikke fælder birketræerne. For yderligere at understrege det grønne
bånd, adskilles cykelstien og vejbanen med et 1 m. bredt græsareal, så
man oplever at køre i et grønt areal.

Voldparken

Lysmast

KO
BB
EL
VÆ
NG

ET

Eks. stiforbindelse

Hvis man ønsker en anlægsbesparelse, vil de to stiforløb kunne lægges
sammen til én bred sti, hvor de bløde trafikanter deles om pladsen.
Langs ruten stilles en række belysningsmaster, som indikerer forløbet.

Projektets økonomi
Aktivitet
Fællessti 4,0 m - Asfalt
Overkørsel
Belysningsmast

Byrumselementer

Byrumselementer
Lysekrone inkl. Ophæng og master
SNIT

Arbejdsplads og trafikregulering 3 %
Uforudsete udgifter 15 %
Total entreprenør udgift
Projektering og tilsyn 15%

Haveforening
Bellevue

OVERSLAG			 1.613.290

Eks. birketræer

Tværsnit

GA

DE

LA

Byrumselementer

ND

ET
Ny overkørsel
m. ganglinjer

Lysekrone

Db.rettet
cykelsti + gangsti

Ny midterhelle
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H
B

SNIT

04 KRYDSET GADELANDET
Forslag
Tilbagemeldingerne fra de lokale beboere var, at der i dette kryds og i
Gadelandet i øvrigt, bliver kørt meget stærkt. Der var derfor et stort ønske
om at det nuværende design af krydset blev ændret med fartdæmpende
foranstaltninger.
Det skal nævnes, at Københavns Kommune har planer om udarbejdelse
af et sikkerhedsprojekt for dette kryds, hvorfor en fremtidig ombygning af
krydset skal koordineres med kommunens planer. Eventuel medfinansiering af krydsombygningen kan derfor være en oplagt idé for herved at få
lavet et solidt projekt.

Eks. birketræer

I krydset mellem Gadelandet og Kobbelvænget etableres et støttepunkt,
så Gadelandet kan krydses i to tempi. Ved etablering af støttepunktet, vil
busser der holder ved stoppestederne fungere som en variabel fartdæmper, altså samme situation som i dag, men gennem etablering af kantstensafgrænset støttepunkt, vil bilister ikke kunne overhale en holdende
bus med fare for bløde trafikanter.
Cyklister vil i den fremtidige situation også skulle afvente en holdende
bus, men hvis antallet af cyklister viser sig at være højere end forventet,
kan der etableres faciliteter for cyklister langs stoppestederne.
Kobbelvængets tilslutning til Gadelandet udformes som en overkørsel.
Dette gøres for at sikre lavere hastigheder for den svingende trafik, samt
at forbedre forholdene for bløde trafikanter, der skal krydse Kobbelvænget.
Krydset suppleres med et ekstra belysningselement ophængt over krydset
for herved at synliggøre den nye bevægelse.

Projektets økonomi
Aktivitet
Ny midterhelle

GA

DE

LA

Byrumselementer

ND

ET

Ny overkørsel
Kantsten
Ny afmærkning(spf.)
Arbejdsplads og trafikregulering 3 %
Uforudsete udgifter 15 %
Total entreprenør udgift
Projektering og tilsyn 15%

Ny overkørsel
m. ganglinjer

Lysekrone

OVERSLAG			 222.110

Db.rettet
cykelsti + gangsti
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Eks. birketræer

05 KOBBELVÆNGET SYD
GA

DE

Forslag

LA

Byrumselementer

ND

ET

Den sydlige del af Kobbelvænget er karakteriseret ved at have to sider.
Mod vest er der en relativ stram kant med erhvervslejemål, mens der mod
øst er en opløst kant bestående af et meget bredt græsbånd med solitær
træbeplantning. Nogle steder har græsarealet en bredde på 17 meter.

Ny overkørsel
m. ganglinjer

Lysekrone

For at tilføre et yderligere oplevelseslag og udnytte træernes tilfældige placering, foreslås en slynget stiføring imellem træerne. Langs hegnet ind til
Radiometer lægges en gangsti, som ligeledes indpasses i beplantningen.

Db.rettet
cykelsti + gangsti

Udkørslerne ved LIDL og Radiometer udformes, så ind/udkørende bilister
ikke overser at de krydser en dobbeltrettet sti.
Ved Radiometer kan stikrydsningen etableres på en hævet flade, så det
sikres, at bilister krydser stien ved lav hastighed, samtidigt med at de gennem skiltning bliver gjort opmærksom på, at de krydser en dobbeltrettet
stiforbindelse.
Ved overkørslen til LIDLs parkeringsplads, gøres bilisterne opmærksom
på stiforbindelsen ved brug af skiltning af stien og en hævet flade. Desuden kan det overvejes, at anlægge blå cykelfelter på tværs af overkørslen.

Ny midterhelle

Parkeringsplads
Hævet flade

Eks. beplantning

KO
B

BE

LV
ÆN

GE

T

ITS
En yderligere mulighed for at sikre den dobbeltrettede forbindelse ved
overkørslerne, kunne være at etablere forvarsling gennem lys i belægningen. En funktion der gennem blinkende lys, fortæller bilisterne at der
kommer cykeltrafik på stien, hvilket vil kunne forbedre sikkerheden.

Db.rettet
cykelsti
Gangsti

Projektets økonomi
Aktivitet
Hævet flade

Cykelsti 2,5 m - Asfalt

LIDL parkering

Radiometer

Gangsti 1,5 m - Asfalt
Hævet flade
SNIT

ITS
Belysningsmast

Separering af
cyklister

Byrumselementer

Grafik på
belægning Byrumselementer

Arbejdsplads og trafikregulering 3 %
Uforudsete udgifter 15 %
Total entreprenør udgift
Projektering og tilsyn 15%
OVERSLAG			 1.417.780

Tværsnit

Db.rettet
cykelsti

LIDL

Gangsti
3 x nye træer

Husum lommepark
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Ny udformning
af kryds

Hævet
flade
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BE
LV
KO
B

Db.rettet
cykelsti
Gangsti

06 KRYDSET FREDERIKSSUNDSVEJ
Forslag
Umiddelbart nord for Frederikssundsvej, opdeles den dobbeltrettede sti,
så cyklister mod syd ledes over Kobbelvænget og frem til det signalregulerede kryds ved Frederikssundsvej.

Hævet flade

LIDL parke

Et større busfremkommelighedsprojekt på Frederikssundsvej gør, at der
ikke kan oprettes en selvstændig stikrydsning i egen fase i signalet.
De to projekter er koordineret igennem denne skitseringsproces, men
overordnet har dette projekt underlagt sig de geometriske forhold, som
udvikles i ”Frederikssundsvejprojektet”.
Ved krydset mod Frederikssundsvej fordeles cykel- og gangsti i fire spor.
Det første spor går over Kobbelvænget og bruges, når man skal cykle
mod syd. Det andet spor benyttes, når man som cyklist skal mod nord,
mens det tredje og fjerde spor bruges for gående. Begrundelsen for etablering af to gangspor er, at der i dag er nogle trampede stier, som indikerer
et behov for bevægelse enten direkte til krydset eller langs supermarkedets vestfacade.

SNIT

Projektets økonomi

Separering af
cyklister

Et groft overslag fra ”Frederikssundsvejprojektet” skønner at ombygning
af krydset og etablering af nyt signalanlæg koster ca. 1.500.000 kr. ekskl.
moms.

Db.rettet
cykelsti

Grafik på
belægning Byrumselementer

LIDL

Gangsti
3 x nye træer

Husum lommepark
Ny udformning
af kryds

Hævet
flade
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SNIT

Separering af
cyklister

Db.rettet
cykelsti

Grafik på
belægning Byrumselementer

07 KORSAGER ALLÈ NORD

LIDL

Gangsti
3 x nye træer

Husum lommepark

Forslag

Ny udformning
af kryds

Den nordlige del af Korsager allé er en stille villavej med et klassisk
vejprofil med relativ brede fortove. I følge beboerne i området bliver vejen
brugt som smutvej, særlig i morgentimerne, når man skal fra Husumvej til
Frederikssundsvej.

Hævet
flade

I dette projekt flyttes kantstene og der etableres cykelbaner i niveau med
vejarealet. For at skabe plads til cykelbaner i hver side af vejen, foreslås
at parkeringen rykkes til de private indkørsler eller til Højstrupvej/Hellestedvej. Hvis der i konkretiseringsfasen er stor modstand mod at flytte
parkeringen, kan cykelbanerne opbrydes mellem forsætningerne/plantebedene for at give plads til parkering.

Cykelbaner i hver side
markeret med grafik på
belægning

I forslaget er det muligt at to biler kan passere hinanden indenfor en
vejbredde på 4,5 m., hvor man må vente på den modkørende udfor
plantebedene.
Plantebed
m. træer

Projektets økonomi

Lysmast

LÉ

Aktivitet
Cykelbane - Opbrydning

ER
AG
RS

Busstop

KO

Cykelbane - Opbygning

Plantebed
m. træer

Busstop

Plantebed med 3 træer i hver

SNIT

Husum kirke

Belysningsmast
Lysekrone inkl.ophæng ogmaster

Lysekrone
i kryds
Ny
overkørsel

Arbejdsplads og trafikregulering 3 %
Uforudsete udgifter 15 %
TotalHusumvænge
entreprenør udgift
Projektering og tilsyn 15%

AL

Ny
overkørsel

Ny udformning
af kryds

Plantebed
m. træer

OVERSLAG			

Cykelbaner i hver side
markeret med grafik på
belægning

1.848.700
Ny
overkørsel

ER
AG
RS

KO
Plantebed
m. træer

Ny midterhelle

Tank

Plantebed
m. træer

LÉ

AL

Ny
overkørsel

MVEJ

HUSU

Lysekrone
Plantebed
u. forslag
Hævet flade

Byrumselementer

Grafik på
belægning

2 x ny
p-lomme
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08 KRYDSET KORSAGER ALLÈ/
HUSUMVEJ
Forslag

Busstop

I krydset mellem Husumvej og Korsager Allé etableres der et støttepunkt
på den nordligste helle, som kan anvendes af fodgængere, mens cyklister
og svingende bilister kan benytte området mellem hellerne. Herved kan
man krydse vejen i to tempi, samt afvente svingmanøvre uden at bremse
gennemkørende trafik på Husumvej.
For at få tilstrækkelig plads til støttepunktet uden at skulle erhverve arealer udenfor vejarealet, har det været nødvendigt at flytte det sydgående
stoppested. Således er stoppestedet flyttet fra Husumvej syd for Korsager
Allé til nord ud for kirken. For at opnå oversigt for bløde trafikanter, der
skal krydse Husumvej når bussen holder, etableres der en sidehelle
imellem cykelstien og kørebanen i forbindelse med støttepunktet, som
fodgængere kan anvende, når de skal krydse vejen.
Ved at flytte stoppestedet, opnår brugere af benzintanken på hjørnet af
Korsager Allé bedre forhold ved ind/udkørsel, ligesom beboere umiddelbart overfor tankstationen, kan svinge ind til deres indkørsler ved brug af
spærrefladen.
Krydset suppleres med ekstra belysningselement for på den måde at
synliggøre den nye bevægelse.

Lysekrone
i kryds
Ny
overkørsel

Ny
overkørsel

Ny udformning
af kryds

Plantebed
m. træer

Projektets økonomi
Cykelbaner i hver side
markeret med grafik på
belægning

Aktivitet
Ny midterhelle
Ny overkørsel

Ny
overkørsel

Ny afmærkning(spf.)

SNIT

Husum kirke

For at øge trygheden for skolebørn var der et lokalt ønske om en signalregulering i dette kryds, hvorfor dette tiltag bør indgå i overvejelserne
når delprojekterne skal prioriteres og planlægningen af den samlede
stiforbindelse skal gå i gang.

Kantsten

Plantebed
m. træer

Busstop

Ny midterhelle

Tank

Plantebed
m. træer

LÉ

L
RA

Busstop
Arbejdsplads og trafikregulering 3 %
Uforudsete udgifter 15 %
Total entreprenør udgift
Projektering og tilsyn 15%Plantebed

KO

E
AG
S
R

Ny
overkørsel

m. træer

OVERSLAG			 485.450

VEJ
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09 KORSAGER ALLÈ OG INDGANG
TIL HUSUM VÆNGE
Forslag
På vejstrækningen fra Husumvej til indgangen til Husum Vænge videreføres princippet fra den nordlige del af Korsager Allé med cykelbaner i de
to sider.
Det anbefales at Korsager Allé i fremtiden skiltes som en 40 km/t zone
med E68 tavler, fra Husumvej til Husum Vænge.
Der hvor den grønne forbindelse svinger fra Korsager Allé ned af Husum
Vænge, etableres der en hævet flade, som samtidig markerer start/ophør
af den foreslåede hastighedszone. Den hævede flade suppleres med helleanlæg, så cyklister der skal svinge mod Husum Vænge trygt kan afvente
eventuel trafik på Korsager Allé, inden der svinges.
Den hævede flade suppleres med ekstra belysning for at synliggøre den
nye bevægelse.
Korsager Allé/Smørumvej
Ved Smørumvej anlægges overkørsler for at understrege den grønne
forbindelse, og for at sikre nedsatte hastigheder ved udkørsel til Korsager
Allé.

Busstop

Plantebed
m. træer

Busstop

Projektets økonomi

SNIT

Husum kirke

Aktivitet

Lysekrone
i kryds

Cykelbane opbrydning

Ny
overkørsel

Cykelbane opbygning
Plantebed med 3 træer i hver

Cykelbaner i hver side
markeret med grafik på
belægning

Overkørsel
Ny
overkørsel

Hævet flade

GE
SA

Ny midterhelle

Tank

Plantebed
m. træer

É

LL

RA

Lysekrone inkl. Ophæng og master

R
KO
Ny
Plantebed
m. træer

Total				 1.911.600

overkørsel

Lysekrone
Plantebed
u. forslag
Hævet flade

MVEJ

HUSU

OVERSLAG			 2.154.600

Ny udformning
af kryds

Plantebed
m. træer

Husumvænge

Belysningsmast

Arbejdsplads og trafikregulering 3 %
Uforudsete udgifter 15 %
Total entreprenør udgift
Projektering og tilsyn 15%

Ny
overkørsel

Byrumselementer

Grafik på
belægning

2 x ny
p-lomme
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Ny
overkørsel

m. træer

É

R

E
AG
RS
KO
Ny
Plantebed
m. træer

overkørsel

MV
HUSU

10 HUSUM VÆNGE

Lysekrone

EJ

Plantebed
u. forslag
Hævet flade

L
AL

Byrumselementer

Grafik på
belægning

Forslag
I den østlige del af bebyggelsen Husum Vænge, er der en eksisterende
asfalteret stiforbindelse, som går gennem området.

2 x ny
p-lomme

Rummet mellem bebyggelsen er defineret af nogle præcise byggekanter
og har en grøn, rekreativ og lokal stemning. Disse kvaliteter udnyttes,
hvorfor den nye stiforbindelse kobles på en eksisterende bevægelsesåre.
Dette vil også være en anlægsøkonomisk fordel, da man undgår at skulle
etablere stien ”fra grunden”.
Idag fungerer stien som et shared space rum, hvor cykler, gående og
bilister bevæger sig indenfor samme areal. Dette tænkes videreført,
hvorfor fladen ikke underopdeles i forhold til brugere. Desuden markeres
stiforbindelsen i hele vejens bredde med ny grafik i belægningen.

2 x ny
p-lomme

SNIT

I krydset mellem Karlslundevej og Husum Vænge, udnyttes den eksisterende hævede flade som sikkert krydsningspunkt for den fremtidige
forbindelse. Den hævede flade understøtter blot, at den nye stiforbindelse
bør ligger mellem bygningerne, som det foreslåes i projektet.

SMØRUMVEJ

Der indrettes med parkeringsbåse i siderne, ny belysning og opholdsmuligheder.

Byrumselementer

Projektets økonomi
Aktivitet
Grafik på belægning

Lysmast

P-lommer
Belysningsmast
Byrumselementer

VÆ
NG

3 x ny
p-lomme

HU

SUM

Arbejdsplads og trafikregulering 3 %
Uforudsete udgifter 15 %
Total entreprenør udgift
Projektering og tilsyn 15%
OVERSLAG			

E

Lysekrone inkl. Ophæng og master

889.770

Eks. hævet
flade

Lysekrone
i kryds

KARLS

LUNDE
V

EJ

Husum skole
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Lysmast

Forslag

MV
ÆN

3 x ny
p-lomme

GE

11 TJÆREBYVEJ

HU
SU

Tjærebyvej fungerer som en fredelig boliggade og indgang til parkeringspladserne og som en forbindelse til Husum Parken.
Der er relativ lidt trafik, hvorfor der ikke ændres i gadeprofilet, men derimod udelukkende etableres ny belysning og markeringer i belægningen i
hele vejens bredde.

Projektets økonomi

Eks. hævet
flade

Aktivitet

Lysekrone
i kryds

KARLS

LUNDE
V

Grafik på belægning

EJ

Byrumselementer
Belysningsmast
Lysekrone inkl. Ophæng og master

Husum skole

Arbejdsplads og trafikregulering 3 %
Uforudsete udgifter 15 %
Total entreprenør udgift
Projektering og tilsyn 15%

Lysmast

TJÆREBYV
EJ

OVERSLAG			 343.140

Indgang til
Husumparken

Husumparken

RAMBØLL // DEN GRØNNE STIFORBINDELSE // SKITSEFORSLAG / JUNI 2013					

Lysekrone
i kryds

Byrumselementer

S. 18

MARKERING AF KRYDS MED
VEJLAMPER SAT I LYSKRONER

PROJEKTETS ELEMENTER

GRAFISK BEARBEJDNING
AF BELÆGNING

LAMPER MED
FARVET MAST

IDENTITETSSKABENDE BEPLANTNINGSKONCEPT
EVT. PLANTNING AF ROBINIE-TRÆER

LEGE- OG OPHOLDSMØBLER
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VISUALISERING
- Kig mod nord ved LIDL
KIG MOD NORD AD KOBBELVÆNGET
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ØKONOMI
Der er udarbejdet et anlægsoverslag for projekterne i forslaget. Overslagene
er beregnet ud fra erfaringer fra tilsvarende projekter i Københavns Kommune.
Overslagene er eks. moms og arealerhvervelse.
Der er fremsendt et detaljeret overslag til Områdefornyelsen, hvor de enkelte
delposter er udspecificeret.

Fra Voldgaden til Kobbelvænget
			
Kobbelvænget nord
				
Krydset ved Gadelandet
				
Kobbelvænget syd
			
Korsager Allé nord		
			
Krydset Korsager Allé og Husumvej
		
Korsager Allé og indgangen til Husum Vænge
		
Husum Vænge		
			
Tjærebyvej				

Total

Entreprenør udgift

Total overslag

596000

703280

792.680

1213000

1431340

1613290

167000

197060

222.110

1066000

1257880

1417780

1390000

1640200

1848700

365000

430700

485450

1620000

1911600

2154600

669000

789420

889.770

258000

304440

343140

7.344.000

8.665.920

9.767.520
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