
 

Pulje til forskønnelse af tunneler 2021 
I 2020 er der oprettet en pulje til at forskønne ti tunneler i Albertslund. Der er afsat i alt kr. 100.000,- 

til puljen, der fordeles ligeligt mellem tunnelerne.  

De ti tunneler der skal forskønnes er: 

 

Nr. Placering 

1, 2 og 3 Tre tunneler på Trippendalsstien ved indkørslerne til Godthåbsparken (overfor 
Morbærhaven) 

4 Tunnelen på Trippendalsstien ved Tjørnehusene 

5 Tunnelen på Tværstien under Herstedvestervej (mellem Herstedvester Skole og 
Vestcentret) 

6 Tunnelen på Vridsløsestien under Egelundsvej 

7 Tunnelen på Vridsløsestien under Roskildevej 

8 Tunnelen på Damgårdsstien under Roskildevej 

9 Tunnelen på Damgårdsstien under Læhegnet 

10 Tunnelen på Sydstien under Vridsløsevej ved B72. 

 

 

Hvilke projekter kan få tilskud 
Projekter der har til formål at forskønne de ti udpegede tunneler med vægkunst. Der kan søges 

tilskud til materialeindkøb af følgende: 

• Maling, spraydåser og pensler. 

• Transport af materialer. 

• Andre materialer. 

 

Hvem kan søge tilskud 
Puljen er målrettet almene borgergrupper og -foreninger, klubber, mv. i Albertslund Kommune, samt 

privatpersoner med tilknytning til Albertslund. 

Hvor meget kan man søge om 
Man kan søge et beløb på max kr. 10.000.  

Ansøgningens indhold 
Ansøgningen skal indeholde følgende: 

• En plan med et kort over stedet og beskrivelse af udsmykningen samt i hvilken tunnel man 
ønsker at udføre kunstværket.  

• Budget med materialeliste og priser. Puljen dækker ikke løn. 

• Kort beskrivelse af arbejdsprocessen og tidsplan.  
 

Hvad lægges der vægt på - tildelingskriterier 
Ved tildeling af støtte lægges der vægt på: 

1. At kunstværket skaber glæde, fællesskab og eftertanke. 
2. At projektet er forankret i et lokalt, frivilligt fællesskab, eksempelvis foreninger og klubber. 



 

3. At projektet bidrager til at fremme liv og farver til Albertslunds tunneler. 
4. At kunstneren har tilknytning til Albertslund. 

 
Tildeling af støtte gives ud fra en vurdering af, i hvor høj grad det konkrete projekt bidrager til at 
fremme ovenstående punkter. Punkterne er ikke i prioriteret rækkefølge. 
 

Hvad støttes ikke 
Der gives ikke støtte til: 

• Arbejdsløn. 

• Drift og vedligehold af kunstværkerne ud over en toårig periode. 

• Projekter, hvor udgifter er afholdt inden ansøgning om puljemidler. 

 

Betingelser 
Kunstværkerne skal vedligeholdes i to år og skal forsynes med titel og navn på dem, der 

har ansvaret for vedligeholdelsen. Udgifter til vedligehold kan evt. indeholdes i ansøgningen. 

Efter to år kan der laves en aftale med projektejerne om fortsat vedligehold af værkerne - alternativt 

vil de blive fjernet eller overmalet, når de er nedslidte. 

Under arbejdet med udsmykningen skal arbejdsområdet i tunnelerne afspærres af hensyn til 

sikkerheden for såvel trafikanter som dem der arbejder i tunnelen. Der skal til enhver tid være 

passage gennem tunnelerne. Lån af afspærringsmateriel kan aftales med Trafik og Natur. 

Udsmykningen må ikke påbegyndes, før der er indgået aftale med Trafik og Natur. 

Spørgsmål og ansøgninger 
Spørgsmål og ansøgninger sendes til vejogpark@albertslund.dk 

Ansøgningsperiode og frist 
Ansøgningsperioden løber frem til den 13. september 2021 med følgende 3. deadlines for politisk 

beslutning: 

• 3. maj med tilbagemelding d. 2. juli 

• 10. august med tilbagemelding d. 20. september 

• 13. september med tilbagemelding d. 15. november 
 
Kunstværkerne skal senest være færdige den 20. december 2021.  

Puljen annonceres på albertslund.dk og på de sociale medier. Forvaltningen tager desuden direkte 

kontakt til relevante personer, institutioner og samarbejdspartnere. 

Tildeling af støtte 
Efter ansøgningsfristernes udløb bliver projekterne vurderet af forvaltningen i Kultur og Fritid i 

samarbejde med Trafik og Natur og kvalificeres sammen med ansøgerne. Projekterne fremlægges til 

udvælgelse og godkendelse for Kommunalbestyrelsen hhv. den 24. juni, 14. september og 9. 

november. 

mailto:vejogpark@albertslund.dk


 

Udbetaling af støtte 
Udbetaling af støtte sker som udgangspunkt når projektet er færdigt og alle udgifter er afholdt. 

Inden udbetaling af støtte skal der indsendes regnskab, dokumentation for afholdte udgifter og fotos 

af det realiserede projekt til vejogpark@albertslund.dk 
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