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Michael S. Daugaard, Center for Trafik og Ejendomme 

Jakob Karlshøj, Center for Plan og Miljø 

Charlotte von Hessberg, Center for Plan og Miljø 
Steen Roed, Center for Plan og Miljø 
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Hvidovre 

Susan Emcken, Grf. Baunebakken 

Jan Due Nielsen, Grf. Lodsgaarden 

Jann Larsen, Vestvoldens Venner 
Helge Klintorp Pedersen, Vestvoldens Venner 

Jørgen Søe Westergaard, Dansk Ornitologisk Forening 

Thomas Otzen, Cyklistforbundet 
 

Maria Brandt Avnskjold, Grf. Lodsgården 

Kim Niemann, Avedøre Boligselskab 

 

Referat 

 
 

1. Velkommen og valg af mødeleder 

Steen Roed bød velkommen og Martin Amby blev valgt som 

mødeleder. Der blev holdt en kort præsentationsrunde. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 
Referat 

 
HVIDOVRE KOMMUNE 
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Miljø- og Klima 

Natur- og vandløbsmedarbejder 

Steen Roed 
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3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

4. Nye punkter til behandling på dagens møde

Trafikstrategi ved Michael Daugaard 

Der blev taget udgangspunkt i Det Grønne Råds arbejdsgruppe og hvad 

der tidligere har været foreslået. Der har været nedsat en række grupper 

igennem tiden. 

Vej & Park udarbejdede for ca. 1 år siden en overordnet trafikstrategi, der 

indeholdte 57 forslag til handlinger. Af disse valgte man politisk at arbejde 

videre med et udvalgt område, nemlig skoleveje. 

Siden er der afholdt 2 møder med hver skolebestyrelse + skole. Med 

baggrund i dette møde har kommunen, sammen med rådgiver, udarbejdet 

forslag til indsats ved hver skole. Hver skolebestyrelsen + skole er 

efterfølgende blevet forelagt disse forslag på et nyt møde. 

Man har politisk valgt at tildele indsatsen 15 mio. kr. og der er i dag 

udpeget samlet 90 – 100 indsatser på de 11 skoler tilsammen. 

Den endelige vedtagelse af indsatserne vil ske politisk til november. 

Der har derudover været et politisk ønske om, at farten skal nedsættes til 

30 km. omkring alle skoler. Dette vurderes at koste omkring 15 mio. kr. 

ekstra, såfremt dette skal gennemføres. 

Holmegårdsskolen er den skole hvor man er kommet længst angående 

trafiksikkerhed. Der er i dag ensrettet og 30 km. Til efteråret etableres 

afsætningsområde på Planteheldvej og på Plovheldvej ændres der på 

cykelstiafmærkningen, så cyklerne ledes mere sikkert forbi de parkerede 

biler. 

Der er ønske om inddragelse af grundejerforeninger ud over 

skolebestyrelsen. Der bør kigges på helheder for området omkring skolen. 

Martin Amby: Politisk er der snak om at nedsætte hastigheden til 40 km 

på villaveje og intelligent hastighedsstyring på de større veje efter behov. 

Politisk har vi stort fokus på hastighed. 

Man skal huske cykelparkering i forbindelse med skolerne. 

Michael Daugaard: Cykelstativer er indeholdt i de enkelte løsninger for 
den enkelte skole, hvor dette er nødvendigt. 

Der var generelt tilfredshed med, at kommunen arbejder for 40 km/t i alle 
villakvarterer. Der fungerer godt i Hvidovre nord hvor der i dag er 40 km/t. 

Michael Daugaard: Trafiktiltag omkring kommunens institutioner er også 

medtaget i den politiske behandling. Den afhænger derfor af den politiske 

prioritering. Men umiddelbart prioriteres skolerne over inst. 

Politiet er i dag noget mere positiv overfor hastighedsnedsættelser. De har 

tidligere ikke været for, at hastigheden blev nedsat til ex. 30 km/t. 
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Michael Daugaard: Man har besluttet i kommunen at man gerne må holde 

på fortov. 

Der var generelt enighed om, at børn der går i skole bør prioriteres som 

det højeste i forhold til indsatser omkring trafiksikkerhed. Mindre børn 

cykler ikke selv i samme omfang. 

 
Michael Daugaard: Vej & Park skal i gang med at udføre begrønning af 

strækningen Brostykkevej til Sollentuna Alle. Der er afsat 6 mio. kr. til dette 

projekt på Hvidovrevej. 

 
Der var ønske om en transportpolitik / instruks. Tomgangsdirektiv maks. 2 
min. 

 
Michael Daugaard: Gennemgang af andre forslag fra tidligere 

arbejdsgrupper. 

 
• Lige haft møde med 3 grundejerforeninger om indførelse af 40 km 

zone. 

• Strategisk parkering, hvor biler bruges som chikaner, tages måske 

op senere. 

• Der kommer måske en grøn sanering af Tavlekærsvej, med 

regnbed. 

• Støjreduktion: der er lavet et støjudvalg. Her kan fremsættes forslag. 

• Delebilordninger: Staten laver pt. reklame for det. 

• Opsætning af ladestander. Der er dialog om opsætning af 36 stk. 

• Bycykler er blevet lagt ned, da det var for dyrt. Der er dialog med de 

grønne cykler. 

• Der er etableret flere supercykelstier. 

• Overgang til eldrevne busser: næsten alle er nu på el. 

• Der er en ny bus 134, der begynder i december og kommer til at 

køre kun i Hvidovre. 

• Alle kommunale biler skal være el. Pt. er der ca. 30 elbiler og der 

mangler ca. 50. Bilerne skiftes til el når de udskiftes. Skraldebiler 

bliver el eller brint næste gang de skal udskiftes. 

• Telebus og Flexbus kommer med lokalbus (nr. 134). 

 
5. Opfølgning på grupper 

 

• Transport og energi 

Gruppen bør måske derfor fokusere langt mere på energi. 

Borgergruppen Idéforum søgte i foråret ”Grøn by Pulje” om støtte til 

borgerinddragelsesprojektet ”Begrønning af Hvidovrevej”, men de fik 

afslag. Ansøgningen til ”Grøn By Puljen” er blevet revideret og 

behandles på politisk udvalg i oktober. 
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Det blev besluttet at gruppen afventer at klimahandlingsplanen 

sendes i offentlig høring, så gruppens indsats kan koordineres med 

kommunens indsatser omkring energi. 

 
Vandgruppe. Der ligger allerede fyldigt papir, som bør tages op 

næste gang og gennemgås ligesom trafik. Der bør måske 

udarbejdes et kommissorie. 
 

B) Biodiversitet og Friluft 

Gruppen er mødt 1 gang. Lidt snak om grillhytte, små grønne 

oaser og lign. Gruppen mødes snart igen. 

Ansøgning omkring begrønning af Hvidovrevej sendes til 

arbejdsgruppens medlemmer. Begrønning af Hvidovrevej er en del 

af gruppen Biodiversitet og friluftfaciliteter. 

Det foreslås at gruppen måske får mere fokus på det blå miljø. Der 

oprettes kystvandråd som en del af vandområdeplanerne. Måske 

en ide, at tage kontakt til foreningen havets venner ved Jonatan 

Møller Sousa fra Rent Øresund. Et indledende møde med ham, 

kan konkretisere hvad man skal fokusere på i det videre forløb. 

 

C) Hvilken gruppe næste gang 

Gennemgang af vandgruppens foreløbige ide og arbejde, i stil med 

gennemgangen af Trafikgruppens arbejde, sammenholdt med 

hvilke indsatser som kommunen har udført eller er i gang med. 

 

Steen Roed spøger om det kunne være et ønske om et oplæg omkring 

Vigerslevparken og skybrudsprojektet. Projektet bliver forventeligt sendt i 

offentlig høring omkring årsskiftet. Gennemgangen kan ske både i 

parken eller via et oplæg indenfor. 

 
Jakob Karlshøj fortæller at lokalplanen ”Øst for Byvej” snart vil komme til 

første politiske behandling og at det derfor vil være muligt, at lokalplanen 

kunne blive gennemgået på næste møde. 

 
Der var snak om at der på kommende møde bør være dialog og oplæg 

omkring det blå miljø. 

 
Der var snak om rækkefølge og indhold. 

 

 
Næste møde 

 
Det blev aftalt følgende: 
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Gennemgang af vandgruppens foreløbige idé og arbejde, i stil med 

gennemgangen af Trafikgruppens arbejde. Vandgruppens tidligere arbejde 

udsendes med dette referat. 

 
At administrationen arbejder for, at der holdes 2 mindre oplæg omkring 

lokalplan ”Øst for Byvej” samt Vigerslevparken. 

 
At arbejdsgruppen forsøger at få afholdt et møde med Jonatan fra Rent 

Øresund. Gruppen kontakter selv Jonatan Møller Sousa. Han kan 

umiddelbart kontaktes via mail kontor@rentoresund.dk 

 
6. Meddelelse om klima-, natur-, energi- og miljøspørgsmål 

fra og til kommunen 

 
Overskriften på punkt 6, bør ændres til ”til og fra kommunen” så den 

fremadrettet hedder ”Meddelelser til og fra kommunen” 

 
 

7. Evt. 

 
Det er muligt at 1 person fra Det Grønne Råd, vil kunne deltage i en 

følgegruppe omkring Vigerslevparken. Såfremt du er interesseret, så skriv 

til Steen på okv@hvidovre.dk 

 
Det var svært at finde info om ”Åbne haver” som kommunen stod for i 

sommer. Både tilmelding men også efterfølgende hvilke haver der var 

åbne. 

 
Lokalplan omkring Tårnfalkevej: rundvisning på tirsdag den 13. september 

kl. 17.00-19.00. Mød op kl. 17.00 eller kl. 18.00. 
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