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Gjessø – Byens Plads
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Situationsplan/ skala 1:200/ etape 1
Forskønnelsen af Gjessø bymidte handler om at skabe et indbydende byrum til ophold og 
aktivitet sammen med nye forbindelser på tværs af byens forskellige funktioner og steder. 
Overordnet set arbejdes der med at trække landskabselementer ind i byen, og forskønne 
igennem karakterfulde elementer for få midler. Byens Plads skabes gennem en betonplint  
som kant, der varierer mellem at være kant og bænk.  Stien igennem pladsen er med til 
at binde byrummet og naturen sammen. Hertil etableres der rundt om pladsen en særlig 
beplantning, som identitesmarkør for stedet. 
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Situationsplan/ skala 1:200/ etape 2
Forskønnelsen af Gjessø bymidte etape 2 handler om at skabe yderligere to elementer, 
der kan være med til at omfavne byens beboere gennem Byens Have og Byens aktivitets-
rute.  Pladsen, Haven og Aktivitetsruten vil blive byens fremtidige mødested, hvor byens 
beboere blandt andet kan styrke kroppen gennem cirkeltræning, klippe friske urter til 
maden, slappe af i solen, holde den årlige byfest og komme til koncert med bands fra 
lokalområdet.   
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Byens plads/ skala 1:50/ betonplint & espalier

Åbning mod det grønne Frokostpause Hæng-ud-sted Vente på bussenLæsehjørne PlantebedVarieret afstand i lameller

Cirkulær betonplint træbeklædning. Espalier i trælameller. Varieret afstande. Espalier med klatreplanter. Kampesten nedlagt i grus sti.
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Økonomi overslag for etape 1 (ekskl. moms). 
Udført af byMUNCH by- og landskabsdesign.
Januar 2021.

Gjessø - byens plads - økonomi

Gjessø - Byens Plads
2020.12.22
Overslag er ekskl. moms

Arbejder Antal Enhed Enhedspris Pris
Rydning Rydning af beplantning 320 m2 29 kr. 9.280 kr.

Belægning Grus inkl. bundopbygning 135 m2 279 kr. 37.665 kr.
Kampesten til stien 2 m2 1.000 kr. 2.000 kr.
Haveflise som kant 85 lb.m. 300 kr. 25.500 kr.

Terræn-/ jord bearbejdning Muld 545 m2 20 kr. 10.900 kr.

Beplantning Græs reetablering 185 m2 20 kr. 3.700 kr.
Blomster eng 360 m2 50 kr. 18.000 kr.
Træer 8 Stk. 4.000 kr. 32.000 kr.

Elementer på terræn Betonplint (Diameter 10m) 28 lb.m. 2.000 kr. 56.000 kr.
Espalier (evt. selvbyg/ 2 etape ) 3.000 kr. 3.000 kr.
El-udtag 10.000 Kr. 10.000 kr.
Info skilt (selvbyg) 3.000 kr. 3.000 kr.

Løse elementer
Cykelstativ  etablering v. busstop 1 sum 2.000 kr. 2.000 kr.

Samlet pris 213.045 kr.

Uforudsete udgifter 10% 21.305 kr.
Samlet pris 234.350 kr.


