
 

Projekt Status på 

ibrugtagning 

Ændringer siden 

seneste 

anlægsoversigt 

Status på 

ibrugtagning 

Ændringer siden 

seneste 

anlægsoversigt 

Budgetaftale 2013 

Skybrud Gårdhave, 

Klimakarré 

(Hedebygadekarréen)

udskydelse 

sfa. 

Anlægsloft i 

2019

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

Eksterne 

faktorer

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

Klimakarre-gårdhave udskydelse 

sfa. 

Anlægsloft i 

2019

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

Eksterne 

faktorer

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

Fællesudgifter - 

Cykelsuperstier CSS

Udskydelse 

sfa. 

anlægsloft i 

2019

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

Interne 

faktorer

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

Budgetaftale 2014 

Flere toiletter Udskydelse 

sfa. 

anlægsloft i 

2018

Ingen ændring Projektet udgår fra bilaget, da 

projektet er ibrugtaget, og 

anlægsregnskabet er forelagt udvalget 

den 16. december 2019.

Harrestrup Å - etape 2, 3 

og 4 (model 2)

Udskydelse 

sfa. 

anlægsloft i 

2018

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

Interne 

faktorer

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

Budgetaftale 2016 

Tingbjerg-Husum 

byudviklingsstrategi - 

stiforbindelse fra 

Hillerødmotorvejen til 

Ruten 

Udskydelse 

sfa. 

anlægsloft i 

2019

Ingen ændring Interne 

faktorer

Ændring i status på 

ibrugtagning

CP 2016 – 

Tagensvejkorridoren 

 

Udskydelse 

sfa. 

anlægsloft i 

2019 

Ingen ændring Koordinering 

med andre 

projekter 

Ændring i status på 

ibrugtagning 

 

 



 

 

 

   

Projekt Status på 

ibrugtagning 

Ændringer siden 

seneste 

anlægsoversigt 

Projekt Status på ibrugtagning 

Budgetaftale 2018 

Trafikpakke Nørrebro - 

Trafikplan Indre 

Nørrebro

Udskydelse 

sfa. 

anlægsloft i 

2019

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

Interne 

faktorer

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

CP - cykelstier på 

Indiakaj

Udskydelse 

sfa. 

anlægsloft i 

2019

Ingen ændring Interne 

faktorer

Ændring i status på 

ibrugtagning

Budgetaftale 2019 

Grøn balance - Flere 

træer

Udskydelse 

sfa. 

anlægsloft i 

2019

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

Interne 

faktorer

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

Øvrige aftaler 

GP21-Tagensvej 

(Tuborgvej-Nørre Allé)

Udskydelse 

sfa. 

anlægsloft i 

2019

Ingen ændring Koordinering 

med andre 

projekter

Ændring i status på 

ibrugtagning

Trafiksikkerhedsplan - 

Anlæg af 14 prioriterede 

trafiksikkerhedsprojekter

Udskydelse 

sfa. 

anlægsloft i 

2018

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

Eksterne 

faktorer

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt

Langebro, åbning af p-

anlæg

Udskydelse 

sfa. 

anlægsloft i 

2018

Ingen ændring Koordinering 

med andre 

projekter

Ændring i status på 

ibrugtagning

Områdefornyelse 

Christiania 

udskydelse 

sfa. 

Anlægsloft i 

2019 

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt 

Interne 

faktorer 

Ændring i forventet 

ibrugtagningstidspunkt 


