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306. Etablering af grøn gavl ved byrummet foran Codanhus 

Åbent - 04.01.00-G01-337-18 

Overskrift 

Etablering af grøn gavl ved byrummet foran Codanhus 

Resumé 

By-, kultur- og miljøområdet foreslår, at der etableres en grøn plantevæg ved forpladsen til Codanhus, på 
sydgavlen af ejendommen Vodroffsvej 5. Foruden den æstetiske forskønnelse af lokalområdet, vil den 
foreslåede plantevæg bl.a. kunne reducere støjniveauet i byrummet og bidrage til at mindske 
varmeøeffekten og følgerne af skybrudshændelser i området. Den foreslåede plantevæg vil have særlig 
æstetisk værdi for byrummet tæt ved kommunegrænsen, hvor den, ligesom gavlen ved Ågade, vil kunne 
signalere velkommen til det grønne Frederiksberg. 

Beslutning 

By- og Miljøudvalget indstiller, 
1. at der etableres grøn plantegavl ved forpladsen til Codanhus, på sydgavlen af ejen-dommen Vodroffsvej 
5, 
2. at der meddeles anlægsbevilling på 0,670 mio. kr. til etablering af grøn gavl ved forpladsen til Codanhus, 
finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2020. 

Indstilling 

By-, kultur- og miljøområdet indstiller 
1. at der etableres grøn plantegavl ved forpladsen til Codanhus, på sydgavlen af ejendommen Vodroffsvej 5, 
2. at der meddeles anlægsbevilling på 0,670 mio. kr. til etablering af grøn gavl ved forpladsen til Codanhus, 
finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2020. 

Sagsfremstilling 

På budget 2020 er der afsat midler til initiativer, der mindsker varmeøeffekten som for eksempel ved 
etablering af grønne gavle og tage samt til tiltag, der samtidig forøger biodiversiteten. 
 
By-, kultur- og miljøområdet foreslår, at der etableres en grøn gavl ved den østlige kommunegrænse 
Vodroffsvej / Gammel Kongevej. Den grønne væg, der monteres ved forpladsen til Codanhus, på sydgavlen 
af ejendommen Vodroffsvej 5, udføres i samme høje kvalitet som den grønne gavl, der i 2018 blev monteret 
på ejendommen Mariendalsvej 2 ved Ågade. Den foreslåede plantegavl vil dække et areal på ca 190 m2 - 
ca. tre gange større end gavlen ved Ågade. 
 
Foruden den æstetiske forskønnelse af lokalområdet, vil den foreslåede plantevæg ved Vodroffsvej kunne 
bidrage til at mindske varmeøeffekten og reducere støjniveauet i byrummet. Herudover vil den grønne væg, 
der bl.a. vandes med vand direkte fra tagrenden, kunne bidrage til at mindske følgerne af 
skybrudshændelser i området. 
 
Ejerne af ejendommen Vodroffsvej 5 er postivt indstillede ift. etablering af den grønne klimavæg, og 
forvaltningen har indhentet tilbud på opsætning og vedligeholdelse af en grøn gavl fra de firmaer, der 
monterer den specielle, kassette-baserede plantevæg. Den billigste pris er modtaget fra firmaet Optimus 
Anlæg A/S, der også monterede og vedligeholder den grønne væg ved Ågade. 
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Forvaltningen har været i dialog med reklamefirmaet, der fremover vil kunne forestå den omfattende drift af 
plantekassettevæggen, der vedrører udgift til justering af beplantning, gødskning, vedligehold af 
forsyningsledninger m.v. Driftsudgiften vil blive finansieret af reklameindtægt fra den indbyggede 
reklameflade på gavlen. Som det er tilfældet ved Ågadegavlen vil der fra forvaltningens side blive stillet krav 
til sikring af lødigheden i reklamerne, der vises på gavlen. Tilsvarende vil det blive sikret, at ejeren af gavlen 
forestår tilfredsstillende vedligeholdelse af det grønne element i byrummet. 
 
Herudover er der indgået aftaler med ejeren af ejendommen, der, hvis projektet gennemføres, stiller 
nødvendige rørføringer, lokale til pumpeenhed m.v til rådighed for driftsentreprenøren.  
 
By-, kultur- og miljøområdets vurdering 
By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at etablering af den grønne gavl vil give et bidrag til at mindske 
varmeøeffekten og øge biodiversiteten i nærområdet. Samtidigt vil plantevæggen bidrage til at mindske 
følgerne af skybrudshændelser i området. Den foreslåede gavl på Vodroffsvej vil herudover have særlig 
æstetisk værdi for byrummet tæt ved kommunegrænsen, hvor den, ligesom gavlen ved Ågade, vil kunne 
signalere velkommen til det grønne Frederiksberg. 

Økonomi 

Der er afsat i alt 1,08 mio. kr. til etablering af grønne gavle i 2020.  Heraf er der anlægsbevilget 330.000 kr. 
Såfremt indstillingen tiltrædes bevilges 670.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020. Den 
samlede anlægsbevilling er herefter 1,0 mio. kr. 

Udgift til etablering af grøn gavl på ejendommen Vodroffsvej 5, jf. indhentede tilbud:.............. 951.350 kr. 

Udgift til indledende undersøgelse af bygningsgavlens trækstyrke samt uforudseelige udgifter:. 48.650 kr. 

Samlet udgift:……………………………………………. …………....………………....................  1.000.000 kr. 

Borgmesterpåtegning 

Intet at bemærke. 

Behandling 

By- og miljøudvalget, M, K 

Ansvarligt område 

BKM 

Bemærkn fælles koord 

[SKAL UDFYLDES!, HVIS ANDRE FORVALTNINGSOMRÅDER SKAL BIDRAGE TIL SAGEN – ELLERS 
VALGFRIT AT UDFYLDE. Hvis andre forvaltningsområder skal bidrage til sagen, så skal det skrives meget 
kort her. Hvis sagen skal behandles i flere udvalg så skriv evt. meget kort om hvad man skal være 
opmærksom på ift. den tværgående koordinering] 

Klar til BM/formand 

Nej 

Klar til BMP 
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Nej 

DIR behandling 

Nej 

Strategisk/Tværgåen 

Nej 

Bemærkninger BM 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Skriv meget kort om der er noget vigtigt direktionen og borgmesteren skal vide 
om sagen. Det kan være noget om en bestemt rækkefølge/timing ift. andre sager, forudsætninger o.lign. 
Hvis sagen indebærer høring i råd, nævn eller borgerhøringer, så noteres det her. Hvis sagen er 
karakteriseret som Strategisk / Tværgående, så skrives årsagen her.] 

Sagstype 

B 

Lukket 

Nej 

BKM interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af BKM. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i BKM. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

BKM fokussag 

Nej 

BUO interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af BUO. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i BUO. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

BUO fokussag 

[SKAL UDFYLDES! . Må kun udfyldes af BUO skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

KDO interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af KDO. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i KDO. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

KDO fokussag 
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[SKAL UDFYLDES!. Må kun udfyldes af KDO. Skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

SSA interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af SSA. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i SSA. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

SSA fokussag 

[SKAL UDFYLDES!. Må kun udfyldes af SSA. skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

Afdchef / fagl leder 

BKM: JBS 

Sagsbehandler 

BKM: KK 

Bilag 

 Grøn gavl ved Ågade 
 Visualisering af grøn gavl på ejendommen Vodroffsvej 5 
 Grøn væg Vodroffsvej 5, Planteplan 
 Bev. - Grøn gavl ved byrummet foran Codanhus 

  

 

 

Bilag/Punkt_306_Bilag_1_Groen_gavl_ved_Aagade.pdf
Bilag/Punkt_306_Bilag_2_Visualisering_af_groen_gavl_paa_ejendommen_Vodroffsvej_5.pdf
Bilag/Punkt_306_Bilag_3_Groen_vaeg_Vodroffsvej_5_Planteplan.pdf
Bilag/Punkt_306_Bilag_4_Bev__Groen_gavl_ved_byrummet_foran_Codanhus.pdf
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Bilag 

 Grøn gavl ved Ågade 
 Visualisering af grøn gavl på ejendommen Vodroffsvej 5 
 Grøn væg Vodroffsvej 5, Planteplan 
 Bev. - Grøn gavl ved byrummet foran Codanhus 

Bilag/Punkt_306_Bilag_1_Groen_gavl_ved_Aagade.pdf
Bilag/Punkt_306_Bilag_2_Visualisering_af_groen_gavl_paa_ejendommen_Vodroffsvej_5.pdf
Bilag/Punkt_306_Bilag_3_Groen_vaeg_Vodroffsvej_5_Planteplan.pdf
Bilag/Punkt_306_Bilag_4_Bev__Groen_gavl_ved_byrummet_foran_Codanhus.pdf

