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TM83 Stiforbindelse ved Kirkemosen, Brønshøj-Husum 
 

 
 
Baggrund 
Der er til Budget 2022 blevet bestilt et budgetnotat om en plankebro og træsti på hver 
side af broen over et vådområde ved Kirkemosen, som er en del af Utterslev Mose.  
 
Indhold 
Med dette initiativ anlægges en stiforbindelse med plankebro og en træsti på hver side af 
broen i Kirkemosen. Stiforbindelsen etableres som en 40 meter lang sti, hvor der 
anlægges 35 meter træflis og en 8 meter lang plankebro over kanalen og det våde 
område på vestsiden. Denne plankebro forbindes til de eksisterende trampestier i 
området. Forbindelsen vil være et alternativ for gående, som benytter den asfalterede 
gang- og cykelsti langs Pilesvinget og fortovet langs Hareskovvej. 
 
Kirkemosen anvendes i dag til rekreative formål, og anlæg af træsti og plankebro vil øge 
naturoplevelsen for brugerne fordi de nemmere kan komme tættere på vandet og væk fra 
trafikken. Langs vestsiden af mosen er en natursti anlagt og det har givet mulighed for at 
kunne færdes langs mosen tæt på flora og fauna. I vinterhalvåret er terrænet på vestsiden 
sumpet, og det er derfor ikke muligt at færdes tæt ved mosen. I forlængelse af 
eksisterende grusstier mod øst og syd vil en ny plankebro gøre det muligt for 
fodgængere at komme tæt på og hele vejen rundt om mosen hele året.  
 
En ny plankebro vil samtidig have en adfærdsregulerende virkning, da færdsel i terrænet 
hovedsageligt vil foregå ad stien og broen, og dyreliv og flora vil derved skånes for en 
væsentlig del af den belastning, som den øgede fremkommelighed vil medføre. 
 
Forslaget om en stiforbindelse i Kirkemosen er beskrevet i Københavns Kommunes 
helhedsplan for Utterslev Mose og er indarbejdet i udviklingsplanen for området. 
 
Anlægsprojektet har ikke konsekvenser for antallet af træer, cykel- eller 
bilparkeringspladser. 
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Overordnede målsætninger og effekter 
Etableringen af en ny træsti og plankebro vil medvirke til at øge fremkommeligheden i 
naturområder for gående i København og bidrager dermed til at fremme kommunens 
mål om, at københavnerne opholder sig 20 % mere i byens rum.  
 
Økonomi 
Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,7 mio. kr. i 2022. Der skal som 
en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,01 mio. kr. årligt fra 
2022 og frem til drift og vedligehold af plankebroen.  
 
Anlægsprojektet forventes ibrugtaget ultimo 2022.Eksekvering af anlægsprojekter i 
perioden 2022 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.  
 
Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder  
Aktiviteter i forslaget  
(1.000 kr. – 2022 p/l) 

Styrings-
område 2021 2022 2023 2024 I alt 

Stiforbindelse i Kirkemosen  
Etablering af sti og bro i 
Kirkemosen Anlæg  700   700 

Afledt drift og vedligehold Service  7 7 7 21 

Udgifter i alt     707 7 7  721 

 
Risikovurdering 
Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret, og der er derfor 
afsat 10 % af anlægsomkostningerne til uforudsete omkostninger. 
 
Kirkemosen er et naturfredet området, og Teknik- og Miljøforvaltningen vil ud over at 
kvalificere projektet søge om de nødvendige tilladelser fra Fredningsnævnet og andre 
myndigheder, såfremt der bevilges midler til projektet.   
 
Bevillingstekniske oplysninger 
 
Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder 
Anlæg (1.000 kr. – 2022 
p/l) 

Bevilling 2021 2022 2023 2024 I alt * 

Anlægsudgifter 

- Projektering (ekstern) 2000  125   125 125* 

- Udførsel (bro + sti) 
(ekstern) 

2000  500   500 500* 

- Udgifter til 
bygherreorganisation* 

2000  75   75 75* 

Anlægsudgifter i alt    700   700 700 

Afledte serviceudgifter 
- Vedligehold og afledt 
drift 

1000  7 7 7 21  

Afledte serviceudgifter 
i alt 

  7 7 7 21  

*Interne udgifter til bygherreorganisation genberegnes, hvorfor økonomi vil blive opdateret, når 
Teknik- og Miljøudvalget har taget stilling til ny model for intern afregning af lønudgifter på 
anlægsprojekter. 
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Øvrige tekniske oplysninger 
 
Bydel 

Bydækkende   

Bispebjerg   Indre by   Vesterbro/Kgs. Enghave   Valby   Amager Øst   

Nørrebro   Østerbro   Brønshøj/Husum X Vanløse   Amager Vest   
 
Høring 

Har budgetnotatet været i høring? Ja Nej 
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID  X 
IT-projekt (KIT)  X 

 
Tidligere afsatte midler  
Der er ikke tidligere givet midler til formålet.  
 
Henvisninger 
Helhedsplan for Utterslev Mose 
helhedsplan_utterslev-mose_opslag_ny_lav-4-2.pdf (kk.dk) 
 
Udviklingsplanen for Utterslev Mose 
utterslev-mose-udviklingsplan-2018-_1790.pdf 

http://planer.kk.dk/download/pdf/spildevandsplan/3_maalogpolitik/helhedsplan_utterslev-mose_opslag_ny_lav-4-2.pdf
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