
 Fremtidens vejplantninger skal 
 holde i 3 generationer 

 Palludan Müllersvej i 
 Aarhus med brede 
 bælter af egetræer i 
 begge vejsider. 
 Beplantningen er 
 skabt i 1950´erne da 
 riget fattes penge. 
 Derfor er 
 vejplantningen udsået 
 på stedet. 

 Hvad er det nye i projektet? 
 Der er stor sympati omkring arbejdet med vejenes æstetik. Der er dog ikke noget der tyder på at bliver flere ressourcer til 
 rådighed til grønne veje. Samtidig er der brug for et historisk opgør med billedet af den klassiske vejplantning med vejtræer i 
 begge vejsider. Derfor falder oplæggets nytænkning i to dele: 

 Design af fremtidens vejplantninger 
 De grønne vækster omkring vejene skal kunne mange ting på én gang. De er med til at fortælle historie - nogle gange med 
 10.000 tilskuere hver dag. Andre gange er de praktiske og skaber læ på veje med mange cyklister. Nogen gange er deres 
 placering årsag til personskader. Der er derfor brug for en ny måde at designe vejplantninger, der skal holde ( og vedligeholdes) 
 i tre generationer - uden at forårsage personskader i deres levetid. Indlægget vil komme med inspirerende eksempler på 
 vellykkede beplantninger fra ind- og udland, samt visionære bud på nye design. 

 Vejplantninger som investering 
 De smukke grønne veje kræver ressourcer, som der er konkurrence om. Hvis en vejbestyrelse skal prioritere anlæg og 
 vedligeholdelse af vejenes skønhed, så skal vi også kunne forklare hvori det økonomiske afkast består. Det har vi bedt en 
 økonom om at se nærmere på, som vil være en del af indlægget til vejforum. 

 Hvad er udfordringerne? 
 Der mangler kvalificerede bud på nyt design af vejplantninger, der tager et mere målrettet udgangspunkt i vejenes funktion og 
 fremtid. 

 Hvem er målgruppen for oplægget? 
 Fagfolk i vejsektoren der arbejder med planlægning, projektering og drift hvor vejenes beplantning indgår. Indlægget leverer 
 inspiration, som kan anvendes i det daglige arbejde og når vejfolk skal rådgive beslutningstagere. Oplægget tilrettelægges af 
 Martin Højholt, Aarhus Kommune der er projektleder på 10.000 nye træer i Aarhus - tidligere park- og vejchef i  Odense Per 
 Glad, der har f  orvandlet Odense til en grøn by samt Philip Rasmussen, der er arkitekt og tidligere sekretær i vejregel 
 arbejdsgruppe om vejenes beplantninger. 
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