Natur og Klima 14-06-2022

Beslutning: Anlæg - Frigivelse/disponering af midler til forbedring af fortove og stier under
pulje - Vejrenovering (UNMG105)
Sagsnr. i ESDH:
22/3610
Beslutningskompetence: Natur og Klima
Beslutningstema
Forvaltningen anmoder Natur og Klima om at anbefale Økonomiudvalget at godkende, at det
resterende beløb på 1,2 mio. kr. i budget 2022, afsat til forbedring af fortove og stier under puljen
vejrenovering, frigives.
Samtidig anmodes Natur og Klima om at godkende disponeringen af midlerne som forslået
nedenfor.
Sagsfremstilling
Forslag til frigivelse og disponering af midlerne i puljen til vejrenovering blev godkendt på
udvalgsmødet i april med undtagelse af 1,2 mio. kr., som blev udsat med den begrundelse, at sagen
skulle forelægges med en tydeligere prioritering for 2022–2023.
Vejnavn
Cykelsti langs
Jonstrupvej
Skovbovænget

Beskrivelse fra - til

Bemærkninger til
renovering
Asfalt

Forventes renoveret i

Rundkørslen 2022
Kommunegrænse
Poppel Alle Asfalt, kantsten og fortov 2022
Kommunegrænse
P-plads
Vest for Vær. hallerne Forbedring af gangareal
2022
Tibberup Alle
Hele strækning
Asfalt og fortov punktvis 2023
Skovmose Alle
Hele strækning
Asfalt og fortov punktvis
Gl. Hareskovvej
Birkevang Asfalt, kantsten og fortov 2023
Kommunegrænsen
mod Bagsværd
Skovløbervangen
Kollekollevej Asfalt, kantsten og fortov 2023
Skovlystvej
Hestetangsvej
Lillevangsvej Asfalt, kantsten og fortov 2023
Ganløsevej
Furesøstien
Stavnsholtvej Asfalt og stenbelægning 2023
Klintedalen
Veje, fortove og cykelstier, der trænger til renovering, udpeges på baggrund vejens tilstand, da
vejloven forskriver, at kommunens fortove og stier skal være i god og forsvarlig stand. Renovering
af fortovene sker i forbindelse med asfaltering af de strækninger, som blev besluttet på sidste
udvalgsmøde, hvor det blev besluttet at prioritere de veje, hvor der kører flest biler. Dette har
resulteret i nedenstående forslag til prioritering. Desuden bemærkes det, at Nordøststien og stien
nord for Dybedalsvej ligeledes trænger til renovering, men er ikke prioriteret i år eller til næste år.
Økonomiske konsekvenser
De 1,2 mio. kr. fra puljen vejrenovering anbefales disponeret til renovering af ovenstående fortove
og stier. Herunder afsættes 0,2 mio. kr. til uforudsete udgifter og 0,07 mio. kr. til hovedeftersyn på
offentlige veje.
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Gode cykelstier og fortove vil tiltrække borgere til at vælge cykel frem for bil, hvilket vil være med
til at formindske CO2-udslippet, som er i fint tråd med kommunens 2030 mål.
Borgerinddragelse
Forud for renoveringsarbejderne vil der blive informeret på kommunens hjemmeside samt taget
kontakt med eventuelle tilstødende grundejerforeninger om forestående vejrenovering. De borgere,
der direkte bliver berørt af vejarbejdet, vil få direkte information.
Lovgrundlag
Vejloven.
Det videre forløb
Såfremt indstillingen godkendes, skal punktet forelægges Økonomiudvalget med henblik på
frigivelse af midlerne. Herefter vil arbejdet blive udført.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima
 anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at 1,2 mio. kr. af de 6,7 mio. kr., som er afsat til
vejrenovering i budget 2022, frigives til renovering af fortove og stier
 udvalget godkender disponeringen under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse af
frigivelsen.
Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Godkendt. Udvalget ønsker en trangsrækkefølge, der viser behovet for vedligehold af cykelstierne,
forelagt efter sommerferien.
Bilag:

