
HOFOR UNDSIGER KLIMAVEJPROJEKTET

HOFOR vil ikke længere gennemføre det klimavejprojekt, som HOFOR 
havde fremsendt, og som vi tilsluttede os på generalforsamlingen i den 21. 
august. 

Kort efter generalforsamlingen fik vi telefonisk at vide, at HOFOR ikke ville 
støtte et projekt med en rende med chaussesten. De ville i stedet lave 
renden som en beton-rende. 

Vejudvalget har siden drøftet det med HOFOR og mailet om det. HOFOR er 
derefter kommet med et nyt udspil med tre løsninger, men ingen hvor de 
betaler for en rende med chaussesten.

HOFOR begrunder deres undsigelse af projektet med chaussesten med, at 
det ikke er ’omkostningseffektivt’. Dermed mener de, at det bliver for dyrt i 
forhold til, hvor meget vand projektet kan håndtere ved skybrud. Det 
vurderede de ikke, da de sendte os projektet.

Det er ikke nyt, at projektet skal være omkostningseffektivt. Det indgik 
også, da vi arbejdede sammen med Sweco om projektet. HOFOR vurderede
dengang, at projektet med chaussesten var omkostningseffektivt. 
Vurderingen af udgiften til en rende med chaussesten er ikke ændret. 
HOFOR vurderer fortsat udgiften til det samme, som Sweco har angivet i 
det fremsendte projekt.

Der er derfor ikke nye forudsætninger i projektet, som kan begrunde at 
HOFOR nu undsiger deres tidligere støtte til projektet med chaussesten.

I alle de tre løsninger, som HOFOR nu vil støtte, etableres vejbede som 
beskrevet i klimavejprojektet. Ændringerne er følgende: 

Løsning 1: Vandet føres i en beton-rende i stedet for rende med 
chaussesten.

Løsning 2:  Vandet føres i en fordybning yderst i vejarealet, og vandet styres
af kantstenene.

Løsning 3: HOFOR afholder den udgift, der svarer til løsning 1 eller 2, og 
Trekantens Vejlag afholder udgiften til chaussésten og ekstraudgiften ved 
anlæg af chaussésten.

Det er umiddelbart vejudvalgets vurdering, at de to første løsninger ikke er 
brugbare. Renden med chaussesten er en helt afgørende del af projektet. 
En beton-rende (løsning 1) vil ikke harmonere med kvarterets karakter. En 
løsning med kantsten (løsning 2) vil forhindre, at vi kan løse vores 
parkeringsudfordringer. Det er ikke muligt at vurdere løsning 3 med de 
informationer, vi har fået fra HOFOR. Det er uklart, hvor meget HOFOR vil 
betale til løsning 3. Det er meget muligt, at det reelt vil være mere 
attraktivt for os selv at gennemføre projektet alene for vejarealet og uden 
skybrudselementerne (bl.a. regnbedene).

Vejudvalget har stillet HOFOR nogle spørgsmål til uklarheder i deres 
løsninger og bedt HOFOR redegøre, hvorfor de uden anledning ændrer 
grundlaget for, hvornår et projekt er omkostningseffektivt.

Det afventer vejudvalget svar på. Indtil vi får svar fra HOFOR, kan vi derfor 
ikke gå videre med en større plan for vejene. Vi har imidlertid fortsat et 



problem med at store biler nogle steder ikke kan passere på grund af 
parkerede biler. Det kan vi blive nødt til at finde nogle midlertidige 
løsninger til der hvor det er mest pressende, og måske allerede på 
førstkommende generalforsamling.


