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STATUS

► 26 planlagte klimatilpasningsprojekter.

► Et projekt er færdigetableret – C.J. Frandsens Vej.

► Tre projekter er i etableringsfasen på nuværende tidspunkt.

► Fem projekter er i begyndelsen af projekteringsfasen.

► Ingen ændringer i Spørgsmål og Svar-arket indtil videre.



TIDSPLAN

► Tidsplanen præsenteret i rækkefølgeplanen (efterår 2017) er uændret indtil 

videre.

► Der er et lille efterslæb blandt andet på grund af længere sagsbehandling 

på myndighedsgodkendelser – særligt omhandlende trafikgodkendelser.

► Jo flere projekter, der laves, desto mere erfaring får HOFOR og rådgivere –

hvilket betyder bedre løsninger og smidigere myndighedsproces.

► Efterslæbet indhentes forhåbentligt, som følge af øget erfaring og 

ressourcer



UDFORDRINGER OG ERFARINGER

► Nyt arbejdsområde = nye udfordringer.

► HOFOR har gennemgået det hidtidige forløb for at optimere processen, 

hvor det er muligt.

► HOFOR har opsamlet erfaringer for de første projekter – både i forhold til 

projektering og etablering, men også i forhold til samarbejde med 

kommune og foreninger.

► Dette og meget andet er sammenfattet som anbefalinger i en intern strategi 

for grønne veje, der skal anvendes på fremtidige projekter.



ØKONOMI

► Finansieringsmodellen er stadig den samme – HOFOR finansierer 

vandhåndteringsløsningen ud fra de ‘standardløsninger’ som HOFOR 

udarbejder og løbende udvikler.

► HOFOR har ansvaret for projektering samt styring af rådgivere og 

entreprenører.

► HOFOR forestår ligeledes den efterfølgende drift – der indgås en 

driftsaftale, når projektet er etableret.

► Er der særlige ønsker til beplantning og rekreative tiltag betales dette af 

foreningen. Dette gælder ligeledes driften.



PLANLAGTE PROJEKTER (FØRSTE FASE)

► Gennemførelsen af første runde forventes afsluttet i 2021

► Herefter gennemføres 2. runde, som består af de afviste 

medfinansieringsprojekter (projektudvikling igangsættes forhåbentlig i 2019 

eller 2020).

► Efterfølgende tages der udgangspunkt i de opnåede erfaringer fra 

strategiarbejdet i udvælgelsen af fremtidige grønne veje.



FREMADRETTET STRATEGI (ANDEN FASE)

► Udpegning af grønne veje ved hjælp af 

masterplaner for de forskellige 

skybrudsgrene i København.

► Et afgrænset område, hvor forskellige 

typer løsninger samlet set skal danne et 

system, der kan håndtere områdets 

vand.

► En mere strategisk tilgang til udvælgelse 

af grønne veje, hvor der fokuseres på:

► Områder hvor det er mest hensigtsmæssigt at 

tilbageholde vand

► Områder hvor der kan være muligheder for 

nedsivning

► Områder der sikrer den mest økonomiske  

► Masterplanerne skal danne baggrund for 

den hydrauliske planlægning og 

udmøntningen af skybrudsplanen.



SPØRGSMÅL?


