Klimatilpasning på veje - procesplan
FASER IDÉFASE
FORMÅL Bearbejdning af tanker, ideer og
behov med henblik på en
beslutning om opgavens
realisering.

DISPOSITIONSFORSLAG

PROJEKTERINGSFORSLAG

DETAILPROJEKTERING

ANLÆGSFASE

DRIFTSFASE

Mulige løsninger fremlægges i
sammenspil med øvrige planer
og målsætninger. Afklaring af
niveau for borgerinddragelse.

Fremlægning af løsning og
projektets mål. Evt.
borgerinddragelsesproces.

Kvalificering af løsning, der
resulterer i udbudsmateriale.
Licitation og valg af
entreprenør(er). Indhentning af
evt. udestående tilladelser

Det fysiske anlægsarbejde.
Overholdelse af indhold,
tidsplan og økonomi. Minimer
gener.

Plan for idriftsættelse. Driften
varetager de aftalte aktiviteter,
så funktionskravene for
løsningerne opretholdes.

Reserver arealer eller traceer til
ledninger

Forfining af løsning og
detailprojektering

Byggetilladelse og tilsyn

Afleveringsprotokol fra
entreprenør

Borgerinddragelse

Detailprojektering skal
godkendes af vejmyndighed og
politi

Gennemførelse af div.
forundersøgelser. Drift og
økonomi skal på plads samt
politisk godkendelse.

TVÆRGÅENDE Tværgående arbejdsgruppe
INDSATS Koordinator, der formidler, inddrager m.v.
PROJEKTARBEJDE Beskriv projektets formål
Herunder Screening af egnethed for LAR
myndighedsbehandling
Afsøge forskellige
løsningsmuligheder
Integrere og skabe samspil
kommunens og forsyningens
med øvrige planer, strategier og
målsætninger
Fastlæg projektorganisation,
herunder samarbejde på tværs
Afgræns projektområde og def.
arealer der er i spil
Udkast til funktionskrav

Beregn potentialet for LAR
Beregn tekniske
løsningsmuligheder
Inddrag viden om muligheder
for belysning, arkitektur,
tilgængelighed, drift og
vækstformer
Afsøge mulighederne ift.
vejloven og retningslinjer for
vejarealer
Orienter politi og vejmyndighed
om projektet
Udarbejd en parkeringsanalyse
Udkast til projektøkonomi,
herunder drift, ansvar og
finansiering
Kortlæg ejerforhold
Tidsplan for aktiviteter og
beslutningsprocesser
Afklaring af borgerinddragelse
og evt. frivillighed ift. drift.
(Interessentanalyse)

Konkretiser gevinster og
hvordan de kan måles

Etablering af byggeplads
Aftale hvem, der drifter under
anlægsfasen
Håndtering af afvigelser

Nedsivningstilladelse

Driften orienteres om løsning,
aftaler og tidsplan (deres rolle)

Afklaring af drift ift. snerydning,
fejning, renovering m.v.

Udarbejd udbudsmateriale

Afsluttende økonomirapport

Detaljeret tidsplan

Kvalitetsdokumentation

Afrapportering af tilladelser og
myndighedskrav

Redegør for kommunikation

Sparring vedr. muligheder for
beplantning i/ved vej
Udkast til plejeplan, samt
driftsaftale på principniveau og
øk.overslag
Høring efter vejloven
Risikoanalyse
Myndighedstilladelser og aftaler
med grundejere

Licitation og valg af
entreprenør, kontrahering
Ekstern kommunikation jf.
kommunikationsplan
Kvalificering af budget

Fastlæg en plejeplan

Overvej om indvielsen skal have
særlig opmærksomhed

Overdragelsesprotokol
Kontrol af entreprenør
dokumentation og driftsprøve
Driftsinstruktioner og evt.
oplæring af mandskab
Dokumentation for løsning
Indarbejd rutiner
Ekstern kommunikation jf.
kommunikationsplan
Kvalificering af budget

Tids- og aktivitetsplan for
idriftsættelse
Ekstern kommunikation jf.
kommunikationsplan
Kvalificering af budget

Anbefaling af udbudsform
Godkendelse og politisk
behandling

Orientering til politisk niveau

Ekstern kommunikation jf.
kommunikationsplan

VVM screening

Kvalificering af budget

Oplæg til kommunikationsplan
OUTPUT Muligheder og evt.
begrænsninger er kortlagt, for
at kunne definere et
mulighedsrum for forskellige
løsninger.

Udarbejdet af den regionale Task Force for klimatilpasning
i samarbejde med Gladsaxe Kommune og Novafos i 2017

Ud fra tekniske beregninger,
afklaring af lovgivning,
koordinering med øvrige
fagligheder, så er der et overblik
over mulige løsninger. Der er
lavet en tidsplan for projektet
og en afklaring om borgernes
rolle og omfang af inddragelse.

Borgerinddragelsesproces er
gennemført. Alle nødvendige
forudsætninger er gennemført
og der er valgt en løsning for
området. Projektet er politisk
godkendt.

Løsningen er detailprojekteret
og udbudt.
Der er valgt en el. flere
entreprenører og der er indgået
kontakt.

Løsningen er anlagt og
kvalitetssikret. Det er klarlagt,
hvordan løsningen skal driftes
og vedligeholdes.

Løsningen er i drift. Driften
justeres eventuelt.
Evaluere og opsamle erfaringer

