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Resume

I Frederiksberg Kommunes budget for 2017 er der på
driftsbudgettet afsat en pulje på 1. mio. kr. i 2017 og 1.
mio. kr. i 2018 til et grønnere, renere og smukkere
Frederiksberg. Forvaltningen forelægger i denne sag
forslag til disponering af midlerne i 2017 til By- og
Miljøudvalgets beslutning.

Beslutning

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller,

at By- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilke initiativer
der skal iværksættes inden for den afsatte budgetramme
til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg i 2017.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den
3. marts 2017 og udsatte sagen efter drøftelse.
Forvaltningen blev anmodet om at vurdere yderligere
forslag til initiativer samt komme med forslag til ændret
disponering af midlerne.

Som supplerende initiativ kunne det overvejes at tilføje et
ekstra ½ årsværk til graffitiafrensning. Herved vil de være
muligt at nedbringe responstiden i forhold til
indberetninger. Opgradering med et ½ årsværk anslås at
koste kr. 225.000 kr.

Det blev besluttet i forbindelse med budget 2017, at
Frederiksberg Allé skal have særlig opmærksomhed. Det
kan på den baggrund overvejes at påbegynde udskiftning
af både bænke og affaldskurve på alléen i indeværende
år. Udskiftning af 20 bænke og 20 affaldskurve vil koste i
alt knapt 600.000 og der vil således være en særlig vægt
på alléen, men stadig et råderum til mere generelle
initiativer.

Der er i de kommende års budgetter afsat en række
midler til opgradering af Frederiksberg Allé, herunder til
belysning, cykelstier, klimatilpasning m.v., og allerede i år
plantes der mange nye tæer på Frederiksberg Allé. Et løft

Pkt. 148 Disponering af driftsmidler til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg
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i forhold til byudstyr i form af ens affaldskurve og bænke
langs alléen vil være med til at højne indtrykket langs
alléen. Der er dog tale om store investeringer, hvis al
udstyr tænkes udskiftet på en gang, jf. den tidligere
sagsfremstilling. Der er således ikke i indeværende år
midler til en fuld udskiftning af både affaldskurve og
bænke. Det eksisterende byudstyr vil efter en renovering
kunne genbruges andre steder i byen, ligesom nyt udstyr
ved en renovering af alléen vil kunnen sættes til
opbevaring, hvis det er nødvendigt at fjerne det
midlertidigt.

På baggrund af ovenståpende skal forvaltning foreslå, at
udvalget drøfter disponering af midlerne i 2017 med afsæt
i følgende disponeringsforslag:

 

Opsætning af 4 April-drejestole og 2 skakborde i
Lindevangsparken 

31.200 kr.

generelt løft af renholdelsesniveauet

Indførelse af forskudt arbejdstid for 2 mand á 150.000 kr

300.000 kr.

Opsætning af 20 Lotus-affaldskurve på Frederiksberg
Allé 

198.000 kr.

Opsætning fa 20 bænke på Frederiksberg Allé

386.000 kr.

Opsætning af blomsterkrukker på pladser

Der kunne f.eks. opsættes 6 engangskrukker på følgende
steder

- 2 stk. på den nyrenoverede plads ved Howitzvej

- 2 stk. på pladsen ved Lindevang Kirke

- 2 stk. ved Thorvaldsensvej og

80.000 kr.

I alt

975.200 kr.
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Det skal bemærkes, at vælges en påbegyndelse af
udskiftning af bænke / affaldskurve på Frederiksberg Allé,
vil det være naturligt at fortsætte dette i 2018, hvorfor der
implicit heri kan ligge en foruddisponering af midlerne i
2018. Tilsvarende kan gøre sig gældende for opgradering
af renholdelses- og graffitiindsatsen. Her er det ligeledes
særligt at bemærke, at eventuel opgradering som
udgangspunkt er midlertidig, da de suplerende driftsmidler
er 2 årige.

 

Tidligere sagsfremstilling

I Frederiksberg Kommunes budget for 2017 er der på
driftsbudgettet afsat 1. mio. kr. i 2017 og 1. mio. kr. i 2018
til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg. Af
aftalen om Frederiksberg Kommunens budget 2017, der
er indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Radikale
Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti,
fremgår følgende om disponeringen:

"Partierne er enige om yderligere at forstærke indsatsen
for et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg.
Partierne afsætter derfor en pulje, der efter udmøntning i
By- og Miljøudvalget kan bruges til intensiveret
renholdelse, bedre graffitiafrensning, forskønnelse af
træbeplantning, udskiftning af byinventar mv.
Frederiksberg Alle skal have særlig opmærksomhed ved
udmøntningen."

Som grundlag for udvalgets beslutning om udmøntning
har forvaltningen i det efterfølgende listet en række mulige
initiativer samt givet et konkret forslag til udmøntning.
Initiativforslagene rummer såvel bredt dækkende forslag
som forslag, der retter sig specifikt mod Frederiksberg
Allé.

 

Mulige initiativer

Frederiksberg Kommune har et generelt højt
renholdelsesniveau, og Frederiksberg opleves ifølge
borger- og brugermålinger som meget ren, men udvalgte
steder og tidspunkter kan stadig løftes.

Såfremt der ønskes et generelt løft af
renholdelsesniveauet, kan det eventuelt ske ved at
indføre forskudt arbejdstid for dele af
renholdelsespersonalet således, at de er tilstede i

Generelt løft af renholdelsesniveauet
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byrummet frem til f.eks. kl. 20.00 på hverdage (mandag-
fredag). Det vil betyde, at dele af renholdet er overstået
inden næste dags begyndelse, og at ”aftenbrugere” af
byrummene vil opleve et renere Frederiksberg. Konkret
kunne det f.eks. betyde, at

- fejemaskiner kan være på gaden, efter myldretiden er
overstået (kl. 18:00-19:00)

- de mest belastede skraldespande kan tømmes, inden
aften bliver til nat

- tags og klistermærker kan afrenses de steder, hvor der
er svært tilgængeligt i løbet af dagen

- øget synlighed af renholdelsesindsatsen over større dele
af døgnet

En øget indsats kunne omfatte 2 til 4 mand i tidsrummet
kl. 16:00-20:00. På grund af den forskudte arbejdstid er
merudgiften pr. medarbejder 150.000 kr. For at kunne
indføre ændringen skal der laves en lokalaftale med 3F
vedr. arbejdstiden. Prisskønnet og tidspunktet for
igangsættelse af initiativet er derfor med forbehold for
udfaldet af en sådan lokalaftale.

 

Forum Metrostation er en særlig udfordring
renholdelsesmæssigt på grund af de mange brugere af
stationen, uddannelsesinstitutionerne omkring Forum
samt koncerter og arrangementer i Forum. Det kan
overvejes at tilføje yderligere ressourcer til at højne
standarden.

Renholdelsen ved Forum Station forestås af firmaet Grøn
Vækst. Der kan indledningsvist foreslås at foretage en
hovedrengøring af pladsen, hvilket skønnes at koste ca.
50.000 kr. Derudover kan renholdelsesindsatsen af
området forøges med ca. 25%, hvilket vil kunne
gennemføres for ca. 100.000 kr.

 

Med henblik på at skabe ensartet helhedsindtryk i
afgrænsede byrum og vejstrækninger, kan det overvejes
at udskifte bænke. Et særligt fokus kunne være
Frederiksberg Allé, hvor der i dag er opsat 50 bænke,
som primært er såkaldte Århusbænke. Disse kan
eventuelt udskiftes til Frederiksbergbænke, der er en

Øget renhold ved Forum

Udskiftning af bænke
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særlig variant af Københavnerbænken, som først er set
på Frederiksberg.

Bænkene skal i givet fald retegnes, hvilket anslås at koste
i alt 30.000 kr. Prisen pr. bænk beløber sig til 17.800 kr. pr.
stk. inklusiv antigraffitibehandling og opsætning.
Udskiftning af alle 50 bænke vil i givet fald beløbe sig til
920.000 kr, svarende til stort set hele rådighedsbeløbet.
Forvaltningen vil foreslå, at der i givet fald kun sker
udskiftning af et mindre antal bænke, f.eks. halvdelen dvs.
25, og at dette gennemføres i 2018.

 

Udvalget har i forbindelse med bl.a. behandling af
designmanualen og beslutningsforslag ønsket et øget
fokus på møblement i byrummet, som i højere grad
opfordrer til samvær og dialog. Det kan derfor foreslås, at
der i enkelte byrum opsættes f.eks. April-drejestole, som
med den rette placering gør, at man kan sidde overfor
hinanden og tale. Disse kan eventuelt suppleres med
f.eks. skakborde.

Prisen pr. stol inklusiv montering er 5.200 kr. Pris for et
skakbord inklusiv montering er ligeledes 5.200 kr.

 

Der er i dag 60 affaldskurve på Frederiksberg Allé.
Affaldskurvene består af 3 forskellige modeller, hvilket
skaber et noget rodet udtryk. Det vil skabe et mere
ensartet helhedsindtryk at skifte disse til én type
affaldskurv. Her anbefaler forvaltningen
Lotusaffaldskurven, som er den type affaldskurv, der i
Designmanualen er peget på passer til alléen, og som
allerede er opsat flere steder på alléen. Der kan udskiftes
op til 50 stk. affaldskurve til Lotusmodellen, som herved vil
være den eneste model på alléen. En Lotusaffaldskurv
koster pr. stk. på 9.900 kr. inklusiv opsætning. Udskiftning
af alle 50 affaldskurve til Lotusmodellen vil i givet fald
koste i alt 495.000 kr. Dette kan foredeles over 2017 og
2018, ud fra en vurdering af de eksisterende
skraldespandes tilstand.

 

Opsætning af ”konversationsmøbler” m.v.

Opsætning af Lotusaffaldskurve på Frederiksberg
Allé

Opsætning af blomsterkrukker på pladser
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Der kan opstilles yderligere blomsterkrukker med
sommerblomster i byrummet. Krukkerne kommer
færdigplantede og skal alene vandes. Blomsterne vil
blomstre fra ultimo maj til primo oktober. Pris pr. krukke
10.000 kr.

 

Der foregår i 2017 en større træplantning rundt om i byen,
herunder også udskiftning/genplantning af 70 nye træer
på Frederiksberg Allé. Forvaltningen vil derfor som
udgangspunkt foreslå, at der ikke igangsættes yderligere
initiativer i forhold til træbeplantning.  

 

Konkret forslag til disponering

Forvaltningen kan som udgangspunkt for udvalgets
drøftelse foreslå en konkret ”pakke” i 2017 bestående af:

 

Forskønnelse af træbeplantning

Generelt løft af renholdelsesniveauet

Indførelse af forskudt arbejdstid for 2 mand à 150.000 kr.

300.000 kr.

Øget renhold ved Forum

Hovedrengøring

Forøgelse af indsatsen med ca. 25%

 

50.000 kr.

100.000 kr.

Opsætning af 4 April-drejestole og 2 skakborde i
Lindevangsparken 

31.200 kr.

Opsætning af 40 Lotus-affaldskurve på Frederiksberg
Allé 

396.000 kr.

Opsætning af blomsterkrukker på pladser
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By- og Miljøområdets vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at alle de foreslåede
initiativer vil medvirke til at skabe et grønnere, renere og
smukkere Frederiksberg. Konkret foreslås det, at
initiativerne ikke alene retter sig mod Frederiksberg Allé,
og at der både fokuseres på renholdelse og
forskønnelse.t

Økonomi

I Frederiksberg Kommunes budget for 2017 er der på
driftsbudgettet afsat 1.000.000 kr. i 2017 og 1.000.000 kr. i
2018 til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg.
Den foreslåede konkrete udmøntning i 2017 er estimeret
til i alt 957.200 kr. De overskydende budgetmidler i 2017
reserveres til uforudsete udgifter, såfremt udvalget ikke
disponerer anderledes.

 

Der forelægges ny sag ultimo 2017/primo 2018 med
henblik på at beslutte udmøntningen af budgetmidlerne
afsat i 2018.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget

Der kunne f.eks. opsættes 8 engangskrukker på følgende
steder

- 2 stk. på den nyrenoverede plads ved Howitzvej

- 2 stk. på pladsen ved Lindevang Kirke

- 2 stk. ved Thorvaldsensvej og

- 2 stk. ved forpladsen til Lindevangsparken ud mod
Finsensvej

80.000 kr.

I alt

957.200 kr.
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SV/SHP

Historik

By- og Miljøudvalget, 3. april 2017, pkt. 129:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

 

Indstilling 3. april 2017, pkt. 129:

By- og Miljøområdet indstiller,

at By- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilke initiativer
der skal iværksættes inden for den afsatte budgetramme
til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg i 2017.
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Resume

I Frederiksberg Kommunes budget for 2017 er der på
driftsbudgettet afsat en pulje på 1. mio. kr. i 2017 og 1.
mio. kr. i 2018 til et grønnere, renere og smukkere
Frederiksberg. Forvaltningen forelægger i denne sag
forslag til disponering af midlerne i 2017 til By- og
Miljøudvalgets beslutning.

Beslutning

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon
Aggesen, Nikolaj Bøgh og Karsten Lauritsen) vedtog, at
følgende initiativer iværksættes inden for den afsatte
budgetramme til et grønnere, renere og smukkere
Frederiksberg:  

• Opsætning af 4 April-drejestole og 2 skakborde i
Lindevangsparken (31.200)

• Generelt løft af renholdelsesniveauet ved indførelse af
forskudt arbejdstid for 2 mand i resten af året (150.000)

• Opgradering af graffitiindsatsen med 1 mand i resten af
året (225.000)

• Opsætning af 25 bænke på Frederiksberg Allé (475.000
incl. initialomkostning)

• Opsætning af 6 engangsblomsterkrukker forskellig
steder i byen (60.000)

 

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen og
Michael Vindfeldt) stemte imod og ønskede at få sagen
behandlet i Kommunalbetyrelsen.

 

Et mindretal (Laura Lindahl) tog forbehold for sagen.

 

Udvalget ønskede et notat, hvori der redegøres for
mulighed for opsætning af skraldespande og bænke.

Indstilling

Pkt. 175 Disponering af driftsmidler til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg
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By- og Miljøområdet indstiller,

at By- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilke initiativer
der skal iværksættes inden for den afsatte budgetramme
til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg i 2017.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget bad i forlængelse af sin behandling
af puntket på sit møde den 15. maj fovaltnignen om et
notat, hvori der redegøres for mulighed for opsætning af
skraldespande og bænke.

Notatet vedlægges som bilag.

Tidligere sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte sagen den 8. maj 2017 efter
drøftelse.

Forvaltningen kan supplerende til brug for den videre
drøftelse oplyse følgende:

På nuværende tidspunkt vil forslag om generelt løft på
renholdelsesområdet kun kunne få halvårseffekt i. I det
seneste disponeringsforslag vil den samlede udgift hertil i
2017 således kunne reduceres til 150.000 kr.

Forvaltningen har fundet en fejl i det seneste
disponeringsforslag. Udgifterne til blomsterkummer er
angivet til 80.000 kr. men burde retteligen have været
60.000 kr.

Da det seneste forslag til disponering er
”underbudgetteret” med ca. 25.000 kr., er der, sammen
med de ovenfor nævnte forhold, således et ”råderum” i
det seneste disponeringsforslag på ca. 195.000 kr.

Udvalget kan vælge at anvende dette råderum til f.eks. at
opgradere graffitiindsatsen med det nævnte halve
årsværk, idet der her også på nuværende tidspunkt kun vil
kunne opnås halvårseffekt. Den samlede udgift til et halvt
årsværk i 2017 vil således være 112.500 kr.

Alternativt og/eller supplerende kan råderummet
anvendes til yderligere udskiftning af affaldskurve eller
bænke på Frederiksberg Allé. Det skal bemærkes, at
nogle af de tiltag, der besluttes, vil være naturlige at
fortsætte i 2018. Herved vil der kunne være
foruddisponeret beløb for 2018, som overstiger det
disponible beløb på 1.000.000 kr.

Tidligere sagsfremstilling
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By- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den
3. marts 2017 og udsatte sagen efter drøftelse.
Forvaltningen blev anmodet om at vurdere yderligere
forslag til initiativer samt komme med forslag til ændret
disponering af midlerne.

Som supplerende initiativ kunne det overvejes at tilføje et
ekstra ½ årsværk til graffitiafrensning. Herved vil de være
muligt at nedbringe responstiden i forhold til
indberetninger. Opgradering med et ½ årsværk anslås at
koste kr. 225.000 kr.

Det blev besluttet i forbindelse med budget 2017, at
Frederiksberg Allé skal have særlig opmærksomhed. Det
kan på den baggrund overvejes at påbegynde udskiftning
af både bænke og affaldskurve på alléen i indeværende
år. Udskiftning af 20 bænke og 20 affaldskurve vil koste i
alt knapt 600.000 og der vil således være en særlig vægt
på alléen, men stadig et råderum til mere generelle
initiativer.

Der er i de kommende års budgetter afsat en række
midler til opgradering af Frederiksberg Allé, herunder til
belysning, cykelstier, klimatilpasning m.v., og allerede i år
plantes der mange nye tæer på Frederiksberg Allé. Et løft
i forhold til byudstyr i form af ens affaldskurve og bænke
langs alléen vil være med til at højne indtrykket langs
alléen. Der er dog tale om store investeringer, hvis al
udstyr tænkes udskiftet på en gang, jf. den tidligere
sagsfremstilling. Der er således ikke i indeværende år
midler til en fuld udskiftning af både affaldskurve og
bænke. Det eksisterende byudstyr vil efter en renovering
kunne genbruges andre steder i byen, ligesom nyt udstyr
ved en renovering af alléen vil kunnen sættes til
opbevaring, hvis det er nødvendigt at fjerne det
midlertidigt.

På baggrund af ovenståpende skal forvaltning foreslå, at
udvalget drøfter disponering af midlerne i 2017 med afsæt
i følgende disponeringsforslag:

 

Opsætning af 4 April-drejestole og 2 skakborde i
Lindevangsparken 

31.200 kr.

generelt løft af renholdelsesniveauet

Indførelse af forskudt arbejdstid for 2 mand á 150.000 kr

300.000 kr.
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Det skal bemærkes, at vælges en påbegyndelse af
udskiftning af bænke / affaldskurve på Frederiksberg Allé,
vil det være naturligt at fortsætte dette i 2018, hvorfor der
implicit heri kan ligge en foruddisponering af midlerne i
2018. Tilsvarende kan gøre sig gældende for opgradering
af renholdelses- og graffitiindsatsen. Her er det ligeledes
særligt at bemærke, at eventuel opgradering som
udgangspunkt er midlertidig, da de suplerende driftsmidler
er 2 årige.

 

Tidligere sagsfremstilling

I Frederiksberg Kommunes budget for 2017 er der på
driftsbudgettet afsat 1. mio. kr. i 2017 og 1. mio. kr. i 2018
til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg. Af
aftalen om Frederiksberg Kommunens budget 2017, der
er indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Radikale
Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti,
fremgår følgende om disponeringen:

"Partierne er enige om yderligere at forstærke indsatsen
for et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg.
Partierne afsætter derfor en pulje, der efter udmøntning i
By- og Miljøudvalget kan bruges til intensiveret

Opsætning af 20 Lotus-affaldskurve på Frederiksberg
Allé 

198.000 kr.

Opsætning fa 20 bænke på Frederiksberg Allé

386.000 kr.

Opsætning af blomsterkrukker på pladser

Der kunne f.eks. opsættes 6 engangskrukker på følgende
steder

- 2 stk. på den nyrenoverede plads ved Howitzvej

- 2 stk. på pladsen ved Lindevang Kirke

- 2 stk. ved Thorvaldsensvej og

80.000 kr.

I alt

975.200 kr.
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renholdelse, bedre graffitiafrensning, forskønnelse af
træbeplantning, udskiftning af byinventar mv.
Frederiksberg Alle skal have særlig opmærksomhed ved
udmøntningen."

Som grundlag for udvalgets beslutning om udmøntning
har forvaltningen i det efterfølgende listet en række mulige
initiativer samt givet et konkret forslag til udmøntning.
Initiativforslagene rummer såvel bredt dækkende forslag
som forslag, der retter sig specifikt mod Frederiksberg
Allé.

 

Mulige initiativer

Frederiksberg Kommune har et generelt højt
renholdelsesniveau, og Frederiksberg opleves ifølge
borger- og brugermålinger som meget ren, men udvalgte
steder og tidspunkter kan stadig løftes.

Såfremt der ønskes et generelt løft af
renholdelsesniveauet, kan det eventuelt ske ved at
indføre forskudt arbejdstid for dele af
renholdelsespersonalet således, at de er tilstede i
byrummet frem til f.eks. kl. 20.00 på hverdage (mandag-
fredag). Det vil betyde, at dele af renholdet er overstået
inden næste dags begyndelse, og at ”aftenbrugere” af
byrummene vil opleve et renere Frederiksberg. Konkret
kunne det f.eks. betyde, at

- fejemaskiner kan være på gaden, efter myldretiden er
overstået (kl. 18:00-19:00)

- de mest belastede skraldespande kan tømmes, inden
aften bliver til nat

- tags og klistermærker kan afrenses de steder, hvor der
er svært tilgængeligt i løbet af dagen

- øget synlighed af renholdelsesindsatsen over større dele
af døgnet

En øget indsats kunne omfatte 2 til 4 mand i tidsrummet
kl. 16:00-20:00. På grund af den forskudte arbejdstid er
merudgiften pr. medarbejder 150.000 kr. For at kunne
indføre ændringen skal der laves en lokalaftale med 3F
vedr. arbejdstiden. Prisskønnet og tidspunktet for
igangsættelse af initiativet er derfor med forbehold for
udfaldet af en sådan lokalaftale.

 

Generelt løft af renholdelsesniveauet
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Forum Metrostation er en særlig udfordring
renholdelsesmæssigt på grund af de mange brugere af
stationen, uddannelsesinstitutionerne omkring Forum
samt koncerter og arrangementer i Forum. Det kan
overvejes at tilføje yderligere ressourcer til at højne
standarden.

Renholdelsen ved Forum Station forestås af firmaet Grøn
Vækst. Der kan indledningsvist foreslås at foretage en
hovedrengøring af pladsen, hvilket skønnes at koste ca.
50.000 kr. Derudover kan renholdelsesindsatsen af
området forøges med ca. 25%, hvilket vil kunne
gennemføres for ca. 100.000 kr.

 

Med henblik på at skabe ensartet helhedsindtryk i
afgrænsede byrum og vejstrækninger, kan det overvejes
at udskifte bænke. Et særligt fokus kunne være
Frederiksberg Allé, hvor der i dag er opsat 50 bænke,
som primært er såkaldte Århusbænke. Disse kan
eventuelt udskiftes til Frederiksbergbænke, der er en
særlig variant af Københavnerbænken, som først er set
på Frederiksberg.

Bænkene skal i givet fald retegnes, hvilket anslås at koste
i alt 30.000 kr. Prisen pr. bænk beløber sig til 17.800 kr. pr.
stk. inklusiv antigraffitibehandling og opsætning.
Udskiftning af alle 50 bænke vil i givet fald beløbe sig til
920.000 kr, svarende til stort set hele rådighedsbeløbet.
Forvaltningen vil foreslå, at der i givet fald kun sker
udskiftning af et mindre antal bænke, f.eks. halvdelen dvs.
25, og at dette gennemføres i 2018.

 

Udvalget har i forbindelse med bl.a. behandling af
designmanualen og beslutningsforslag ønsket et øget
fokus på møblement i byrummet, som i højere grad
opfordrer til samvær og dialog. Det kan derfor foreslås, at
der i enkelte byrum opsættes f.eks. April-drejestole, som
med den rette placering gør, at man kan sidde overfor
hinanden og tale. Disse kan eventuelt suppleres med
f.eks. skakborde.

Prisen pr. stol inklusiv montering er 5.200 kr. Pris for et
skakbord inklusiv montering er ligeledes 5.200 kr.

Øget renhold ved Forum

Udskiftning af bænke

Opsætning af ”konversationsmøbler” m.v.
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Der er i dag 60 affaldskurve på Frederiksberg Allé.
Affaldskurvene består af 3 forskellige modeller, hvilket
skaber et noget rodet udtryk. Det vil skabe et mere
ensartet helhedsindtryk at skifte disse til én type
affaldskurv. Her anbefaler forvaltningen
Lotusaffaldskurven, som er den type affaldskurv, der i
Designmanualen er peget på passer til alléen, og som
allerede er opsat flere steder på alléen. Der kan udskiftes
op til 50 stk. affaldskurve til Lotusmodellen, som herved vil
være den eneste model på alléen. En Lotusaffaldskurv
koster pr. stk. på 9.900 kr. inklusiv opsætning. Udskiftning
af alle 50 affaldskurve til Lotusmodellen vil i givet fald
koste i alt 495.000 kr. Dette kan foredeles over 2017 og
2018, ud fra en vurdering af de eksisterende
skraldespandes tilstand.

 

Der kan opstilles yderligere blomsterkrukker med
sommerblomster i byrummet. Krukkerne kommer
færdigplantede og skal alene vandes. Blomsterne vil
blomstre fra ultimo maj til primo oktober. Pris pr. krukke
10.000 kr.

 

Der foregår i 2017 en større træplantning rundt om i byen,
herunder også udskiftning/genplantning af 70 nye træer
på Frederiksberg Allé. Forvaltningen vil derfor som
udgangspunkt foreslå, at der ikke igangsættes yderligere
initiativer i forhold til træbeplantning.  

 

Konkret forslag til disponering

Forvaltningen kan som udgangspunkt for udvalgets
drøftelse foreslå en konkret ”pakke” i 2017 bestående af:

 

Opsætning af Lotusaffaldskurve på Frederiksberg
Allé

Opsætning af blomsterkrukker på pladser

Forskønnelse af træbeplantning

Generelt løft af renholdelsesniveauet

Indførelse af forskudt arbejdstid for 2 mand à 150.000 kr.
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By- og Miljøområdets vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at alle de foreslåede
initiativer vil medvirke til at skabe et grønnere, renere og
smukkere Frederiksberg. Konkret foreslås det, at
initiativerne ikke alene retter sig mod Frederiksberg Allé,
og at der både fokuseres på renholdelse og forskønnelse.

Økonomi

300.000 kr.

Øget renhold ved Forum

Hovedrengøring

Forøgelse af indsatsen med ca. 25%

 

50.000 kr.

100.000 kr.

Opsætning af 4 April-drejestole og 2 skakborde i
Lindevangsparken 

31.200 kr.

Opsætning af 40 Lotus-affaldskurve på Frederiksberg
Allé 

396.000 kr.

Opsætning af blomsterkrukker på pladser

Der kunne f.eks. opsættes 8 engangskrukker på følgende
steder

- 2 stk. på den nyrenoverede plads ved Howitzvej

- 2 stk. på pladsen ved Lindevang Kirke

- 2 stk. ved Thorvaldsensvej og

- 2 stk. ved forpladsen til Lindevangsparken ud mod
Finsensvej

80.000 kr.

I alt

957.200 kr.
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I Frederiksberg Kommunes budget for 2017 er der på
driftsbudgettet afsat 1.000.000 kr. i 2017 og 1.000.000 kr. i
2018 til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg.
Den foreslåede konkrete udmøntning i 2017 er estimeret
til i alt 957.200 kr. De overskydende budgetmidler i 2017
reserveres til uforudsete udgifter, såfremt udvalget ikke
disponerer anderledes.

 

Der forelægges ny sag ultimo 2017/primo 2018 med
henblik på at beslutte udmøntningen af budgetmidlerne
afsat i 2018.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget, K.

SV/SHP

Historik

By- og Miljøudvalget, 8. maj 2017, pkt. 148:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

 

Indstilling 8. maj 2017, pkt. 148:

By- og Miljøområdet indstiller,

at By- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilke initiativer
der skal iværksættes inden for den afsatte budgetramme
til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg i 2017.

 

By- og Miljøudvalget, 3. april 2017, pkt. 129:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

 

Indstilling 3. april 2017, pkt. 129:

By- og Miljøområdet indstiller,
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at By- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilke initiativer
der skal iværksættes inden for den afsatte budgetramme
til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg i 2017.
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Resume

I Frederiksberg Kommunes budget for 2017 er der på
driftsbudgettet afsat en pulje på 1. mio. kr. i 2017 og 1.
mio. kr. i 2018 til et grønnere, renere og smukkere
Frederiksberg. Forvaltningen forelægger i denne sag
forslag til disponering af midlerne i 2017 til By- og
Miljøudvalgets beslutning.

Beslutning

Indstillingen om opsætning af 25 bænke på Frederiksberg
Allé vedtoges med 14 stemmer (C, B, V) mod 11 stemmer
(A, Ø, F, I, O, Ali Maktabi).

Øvrige indstillinger vedtoges uden afstemning.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon
Aggesen, Nikolaj Bøgh og Karsten Lauritsen) vedtog, at
følgende initiativer iværksættes inden for den afsatte
budgetramme til et grønnere, renere og smukkere
Frederiksberg:  

• Opsætning af 4 April-drejestole og 2 skakborde i
Lindevangsparken (31.200)

• Generelt løft af renholdelsesniveauet ved indførelse af
forskudt arbejdstid for 2 mand i resten af året (150.000)

• Opgradering af graffitiindsatsen med 1 mand i resten af
året (225.000)

• Opsætning af 25 bænke på Frederiksberg Allé (475.000
incl. initialomkostning)

• Opsætning af 6 engangsblomsterkrukker forskellig
steder i byen (60.000)

 

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen og
Michael Vindfeldt) stemte imod og ønskede at få sagen
behandlet i Kommunalbestyrelsen.

 

Pkt. 158 Disponering af driftsmidler til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-kommunalbestyrelsen-den-22-maj-2017-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens-modesal#
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Et mindretal (Laura Lindahl) tog forbehold for sagen.

 

Udvalget ønskede et notat, hvori der redegøres for
mulighed for opsætning af skraldespande og bænke.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget bad i forlængelse af sin behandling
af punktet på sit møde den 15. maj forvaltningen om et
notat, hvori der redegøres for mulighed for opsætning af
skraldespande og bænke. Notatet vedlægges som bilag.

Tidligere sagsfremstilling:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen den 8. maj 2017 efter
drøftelse.

Forvaltningen kan supplerende til brug for den videre
drøftelse oplyse følgende:

På nuværende tidspunkt vil forslag om generelt løft på
renholdelsesområdet kun kunne få halvårseffekt i. I det
seneste disponeringsforslag vil den samlede udgift hertil i
2017 således kunne reduceres til 150.000 kr.

Forvaltningen har fundet en fejl i det seneste
disponeringsforslag. Udgifterne til blomsterkummer er
angivet til 80.000 kr. men burde retteligen have været
60.000 kr.

Da det seneste forslag til disponering er
”underbudgetteret” med ca. 25.000 kr., er der, sammen
med de ovenfor nævnte forhold, således et ”råderum” i
det seneste disponeringsforslag på ca. 195.000 kr.

Udvalget kan vælge at anvende dette råderum til f.eks. at
opgradere graffitiindsatsen med det nævnte halve
årsværk, idet der her også på nuværende tidspunkt kun vil
kunne opnås halvårseffekt. Den samlede udgift til et halvt
årsværk i 2017 vil således være 112.500 kr.

Alternativt og/eller supplerende kan råderummet
anvendes til yderligere udskiftning af affaldskurve eller
bænke på Frederiksberg Allé. Det skal bemærkes, at
nogle af de tiltag, der besluttes, vil være naturlige at
fortsætte i 2018. Herved vil der kunne være
foruddisponeret beløb for 2018, som overstiger det
disponible beløb på 1.000.000 kr.

Tidligere sagsfremstilling:

By- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den
3. marts 2017 og udsatte sagen efter drøftelse.
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Forvaltningen blev anmodet om at vurdere yderligere
forslag til initiativer samt komme med forslag til ændret
disponering af midlerne.

Som supplerende initiativ kunne det overvejes at tilføje et
ekstra ½ årsværk til graffitiafrensning. Herved vil de være
muligt at nedbringe responstiden i forhold til
indberetninger. Opgradering med et ½ årsværk anslås at
koste kr. 225.000 kr.

Det blev besluttet i forbindelse med budget 2017, at
Frederiksberg Allé skal have særlig opmærksomhed. Det
kan på den baggrund overvejes at påbegynde udskiftning
af både bænke og affaldskurve på alléen i indeværende
år. Udskiftning af 20 bænke og 20 affaldskurve vil koste i
alt knapt 600.000 og der vil således være en særlig vægt
på alléen, men stadig et råderum til mere generelle
initiativer.

Der er i de kommende års budgetter afsat en række
midler til opgradering af Frederiksberg Allé, herunder til
belysning, cykelstier, klimatilpasning m.v., og allerede i år
plantes der mange nye tæer på Frederiksberg Allé. Et løft
i forhold til byudstyr i form af ens affaldskurve og bænke
langs alléen vil være med til at højne indtrykket langs
alléen. Der er dog tale om store investeringer, hvis al
udstyr tænkes udskiftet på en gang, jf. den tidligere
sagsfremstilling. Der er således ikke i indeværende år
midler til en fuld udskiftning af både affaldskurve og
bænke. Det eksisterende byudstyr vil efter en renovering
kunne genbruges andre steder i byen, ligesom nyt udstyr
ved en renovering af alléen vil kunnen sættes til
opbevaring, hvis det er nødvendigt at fjerne det
midlertidigt.

På baggrund af ovenstående skal forvaltningen foreslå, at
udvalget drøfter disponering af midlerne i 2017 med afsæt
i følgende disponeringsforslag:

 

Opsætning af 4 April-drejestole og 2 skakborde i
Lindevangsparken 

31.200 kr.

generelt løft af renholdelsesniveauet

Indførelse af forskudt arbejdstid for 2 mand á 150.000 kr.

300.000 kr.

Opsætning af 20 Lotus-affaldskurve på Frederiksberg
Allé 
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Det skal bemærkes, at vælges en påbegyndelse af
udskiftning af bænke / affaldskurve på Frederiksberg Allé,
vil det være naturligt at fortsætte dette i 2018, hvorfor der
implicit heri kan ligge en foruddisponering af midlerne i
2018. Tilsvarende kan gøre sig gældende for opgradering
af renholdelses- og graffitiindsatsen. Her er det ligeledes
særligt at bemærke, at eventuel opgradering som
udgangspunkt er midlertidig, da de supplerende
driftsmidler er 2 årige.

 

Tidligere sagsfremstilling:

I Frederiksberg Kommunes budget for 2017 er der på
driftsbudgettet afsat 1. mio. kr. i 2017 og 1. mio. kr. i 2018
til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg. Af
aftalen om Frederiksberg Kommunens budget 2017, der
er indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Radikale
Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti,
fremgår følgende om disponeringen:

"Partierne er enige om yderligere at forstærke indsatsen
for et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg.
Partierne afsætter derfor en pulje, der efter udmøntning i
By- og Miljøudvalget kan bruges til intensiveret
renholdelse, bedre graffitiafrensning, forskønnelse af

198.000 kr.

Opsætning fa 20 bænke på Frederiksberg Allé

386.000 kr.

Opsætning af blomsterkrukker på pladser

Der kunne f.eks. opsættes 6 engangskrukker på følgende
steder

- 2 stk. på den nyrenoverede plads ved Howitzvej

- 2 stk. på pladsen ved Lindevang Kirke

- 2 stk. ved Thorvaldsensvej og

- 2 stk. ved forpladsen til Lindevangsparken ud mod
Finsensvej

80.000 kr.

I alt

975.200 kr.
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træbeplantning, udskiftning af byinventar mv.
Frederiksberg Alle skal have særlig opmærksomhed ved
udmøntningen."

Som grundlag for udvalgets beslutning om udmøntning
har forvaltningen i det efterfølgende listet en række mulige
initiativer samt givet et konkret forslag til udmøntning.
Initiativforslagene rummer såvel bredt dækkende forslag
som forslag, der retter sig specifikt mod Frederiksberg
Allé.

 

Mulige initiativer

Frederiksberg Kommune har et generelt højt
renholdelsesniveau, og Frederiksberg opleves ifølge
borger- og brugermålinger som meget ren, men udvalgte
steder og tidspunkter kan stadig løftes.

Såfremt der ønskes et generelt løft af
renholdelsesniveauet, kan det eventuelt ske ved at
indføre forskudt arbejdstid for dele af
renholdelsespersonalet således, at de er tilstede i
byrummet frem til f.eks. kl. 20.00 på hverdage (mandag-
fredag). Det vil betyde, at dele af renholdet er overstået
inden næste dags begyndelse, og at ”aftenbrugere” af
byrummene vil opleve et renere Frederiksberg. Konkret
kunne det f.eks. betyde, at

- fejemaskiner kan være på gaden, efter myldretiden er
overstået (kl. 18:00-19:00)

- de mest belastede skraldespande kan tømmes, inden
aften bliver til nat

- tags og klistermærker kan afrenses de steder, hvor der
er svært tilgængeligt i løbet af dagen

- øget synlighed af renholdelsesindsatsen over større dele
af døgnet

En øget indsats kunne omfatte 2 til 4 mand i tidsrummet
kl. 16:00-20:00. På grund af den forskudte arbejdstid er
merudgiften pr. medarbejder 150.000 kr. For at kunne
indføre ændringen skal der laves en lokalaftale med 3F
vedr. arbejdstiden. Prisskønnet og tidspunktet for
igangsættelse af initiativet er derfor med forbehold for
udfaldet af en sådan lokalaftale.

 

Generelt løft af renholdelsesniveauet
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Forum Metrostation er en særlig udfordring
renholdelsesmæssigt på grund af de mange brugere af
stationen, uddannelsesinstitutionerne omkring Forum
samt koncerter og arrangementer i Forum. Det kan
overvejes at tilføje yderligere ressourcer til at højne
standarden.

Renholdelsen ved Forum Station forestås af firmaet Grøn
Vækst. Der kan indledningsvist foreslås at foretage en
hovedrengøring af pladsen, hvilket skønnes at koste ca.
50.000 kr. Derudover kan renholdelsesindsatsen af
området forøges med ca. 25%, hvilket vil kunne
gennemføres for ca. 100.000 kr.

 

Med henblik på at skabe ensartet helhedsindtryk i
afgrænsede byrum og vejstrækninger, kan det overvejes
at udskifte bænke. Et særligt fokus kunne være
Frederiksberg Allé, hvor der i dag er opsat 50 bænke,
som primært er såkaldte Århusbænke. Disse kan
eventuelt udskiftes til Frederiksbergbænke, der er en
særlig variant af Københavnerbænken, som først er set
på Frederiksberg.

Bænkene skal i givet fald retegnes, hvilket anslås at koste
i alt 30.000 kr. Prisen pr. bænk beløber sig til 17.800 kr. pr.
stk. inklusiv antigraffitibehandling og opsætning.
Udskiftning af alle 50 bænke vil i givet fald beløbe sig til
920.000 kr., svarende til stort set hele rådighedsbeløbet.
Forvaltningen vil foreslå, at der i givet fald kun sker
udskiftning af et mindre antal bænke, f.eks. halvdelen dvs.
25, og at dette gennemføres i 2018.

 

Udvalget har i forbindelse med bl.a. behandling af
designmanualen og beslutningsforslag ønsket et øget
fokus på møblement i byrummet, som i højere grad
opfordrer til samvær og dialog. Det kan derfor foreslås, at
der i enkelte byrum opsættes f.eks. April-drejestole, som
med den rette placering gør, at man kan sidde overfor
hinanden og tale. Disse kan eventuelt suppleres med
f.eks. skakborde.

Prisen pr. stol inklusiv montering er 5.200 kr. Pris for et
skakbord inklusiv montering er ligeledes 5.200 kr.

Øget renhold ved Forum

Udskiftning af bænke

Opsætning af ”konversationsmøbler” m.v.
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Der er i dag 60 affaldskurve på Frederiksberg Allé.
Affaldskurvene består af 3 forskellige modeller, hvilket
skaber et noget rodet udtryk. Det vil skabe et mere
ensartet helhedsindtryk at skifte disse til én type
affaldskurv. Her anbefaler forvaltningen
Lotusaffaldskurven, som er den type affaldskurv, der i
Designmanualen er peget på passer til alléen, og som
allerede er opsat flere steder på alléen. Der kan udskiftes
op til 50 stk. affaldskurve til Lotusmodellen, som herved vil
være den eneste model på alléen. En Lotusaffaldskurv
koster pr. stk. på 9.900 kr. inklusiv opsætning. Udskiftning
af alle 50 affaldskurve til Lotusmodellen vil i givet fald
koste i alt 495.000 kr. Dette kan fordeles over 2017 og
2018, ud fra en vurdering af de eksisterende
skraldespandes tilstand.

 

Der kan opstilles yderligere blomsterkrukker med
sommerblomster i byrummet. Krukkerne kommer
færdigplantede og skal alene vandes. Blomsterne vil
blomstre fra ultimo maj til primo oktober. Pris pr. krukke
10.000 kr.

 

Der foregår i 2017 en større træplantning rundt om i byen,
herunder også udskiftning/genplantning af 70 nye træer
på Frederiksberg Allé. Forvaltningen vil derfor som
udgangspunkt foreslå, at der ikke igangsættes yderligere
initiativer i forhold til træbeplantning.  

 

Konkret forslag til disponering

Forvaltningen kan som udgangspunkt for udvalgets
drøftelse foreslå en konkret ”pakke” i 2017 bestående af:

 

Opsætning af Lotusaffaldskurve på Frederiksberg
Allé

Opsætning af blomsterkrukker på pladser

Forskønnelse af træbeplantning

Generelt løft af renholdelsesniveauet

Indførelse af forskudt arbejdstid for 2 mand à 150.000 kr.
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By- og Miljøområdets vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at alle de foreslåede
initiativer vil medvirke til at skabe et grønnere, renere og
smukkere Frederiksberg. Konkret foreslås det, at
initiativerne ikke alene retter sig mod Frederiksberg Allé,
og at der både fokuseres på renholdelse og forskønnelse.

Økonomi

300.000 kr.

Øget renhold ved Forum

Hovedrengøring

Forøgelse af indsatsen med ca. 25%

 

50.000 kr.

100.000 kr.

Opsætning af 4 April-drejestole og 2 skakborde i
Lindevangsparken 

31.200 kr.

Opsætning af 40 Lotus-affaldskurve på Frederiksberg
Allé 

396.000 kr.

Opsætning af blomsterkrukker på pladser

Der kunne f.eks. opsættes 8 engangskrukker på følgende
steder

- 2 stk. på den nyrenoverede plads ved Howitzvej

- 2 stk. på pladsen ved Lindevang Kirke

- 2 stk. ved Thorvaldsensvej og

- 2 stk. ved forpladsen til Lindevangsparken ud mod
Finsensvej

80.000 kr.

I alt

957.200 kr.
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I Frederiksberg Kommunes budget for 2017 er der på
driftsbudgettet afsat 1.000.000 kr. i 2017 og 1.000.000 kr. i
2018 til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg.
Den foreslåede konkrete udmøntning i 2017 er estimeret
til i alt 957.200 kr. De overskydende budgetmidler i 2017
reserveres til uforudsete udgifter, såfremt udvalget ikke
disponerer anderledes.

 

Der forelægges ny sag ultimo 2017/primo 2018 med
henblik på at beslutte udmøntningen af budgetmidlerne
afsat i 2018.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 15. maj 2017,
Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2017.

SV/SHP

Historik

By- og Miljøudvalget, 8. maj 2017, pkt. 148:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

 

Indstilling 8. maj 2017, pkt. 148:

By- og Miljøområdet indstiller,

at By- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilke initiativer
der skal iværksættes inden for den afsatte budgetramme
til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg i 2017.

 

By- og Miljøudvalget, 3. april 2017, pkt. 129:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

 

Indstilling 3. april 2017, pkt. 129:

By- og Miljøområdet indstiller,
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at By- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilke initiativer
der skal iværksættes inden for den afsatte budgetramme
til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg i 2017.

Indstilling 15. maj 2017, pkt. 175:

By- og Miljøområdet indstiller,

at By- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilke initiativer
der skal iværksættes inden for den afsatte budgetramme
til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg i 2017.

Notat om muligheden for opsætning af affaldskurve og
bænke

http://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/842/Punkt_158_Bilag_1_Notat_om_muligheden_for_opsaetning_af_affaldskurve_og_baenke.pdf
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Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. maj
2017, at der skulle anvendes 475.000 kr. til fremstilling og
opstilling af 25 "Klassiske Frederiksbergbænke" på
Frederiksberg Allé. By- og Miljøområdet har indhentet
tilbud på leverancer i forbindelse med produktion af de
historiske bænke, og det viser sig, at særligt
initialomkostningerne, der omfatter udgiften til 3D-
scanning af originale bænkedele, formfremstillinger m.v.,
langt overstiger det oprindelige overslag. Derfor
forelægges sagen igen for By- og Miljøudvalget.

Beslutning

By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet udvalget
anmodede om, at forvaltningen undersøger muligheden
for fondsfinansiering.

Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller,

at projektet med genskabelse og opsætning af "Klassiske
Frederiksbergbænke" fortsættes i 2017 med
gennemførelse af alt nødvendigt grundarbejde til
produktonsforberedelse (initialomkostninger) samt
fremstilling og opsætning af de første 5-7 bænke.

Sagsfremstilling

På baggrund af indstilling fra et flertal i By- og
Miljøudvalget om disponering af  1 mio. kr. til et grønnere,
renere og smukkere Frederiksberg, besluttede
Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2017, at der skulle
anvendes 475.000 kr. til opstilling af 25 bænke på
Frederiksberg Allé. Bænkene skulle være "Klassiske
Frederiksbergbænke", oprindeligt designet af Aage
Kjeldgaard Lauritzen i 1927. Bænken er væsentligt
længere end "Københavnerbænken", og består af to
sektioner. På Frederiksberg Runddel står der i dag
enkelte eksemplarer af den historiske bænk.

 

Det oprindelige overslag over udgifterne til
initialomokostninger og fremstilling af bænke, som
forvaltningen har udarbejdet sammen med Byensdesign,

Pkt. 272 Opsætning af "Klassiske Frederiksbergbænke" på Frederiksberg Allé

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-og-miljoudvalget-den-21-august-2017-kl-2115-i-udvalgsvaerelse-1#
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androg 30.000 kr. henholdsvis 17.800 kr. pr. bænk, i alt
475.000 kr. for 25 bænke.

 

By- og Miljøområdet har, på baggrund af et udarbejdet
tegningsmateriale, indhentet tilbud på leverancer i
forbindelse med produktion af de historiske bænke. De
indhentede tilbud viser, at initialomkostningerne, der bl.a.
omfatter udgiften til 3D-scanning af originale bænkedele,
formfremstillinger til støbejernsgavle og
forarbejdningsværktøjer til bænkeplanker, langt overstiger
det oprindelige overslag. I alt vil initialomkostningerne
andrage ca. 300.000 kr., hvoraf knapt 50.000 kr. er afholdt
til 3D-registrering, div. tegningsarbejde m.v. Prisen på
selve fremstillingen af den enkelte bænk vil andrage ca.
23.000 kr. pr. bænk incl. udgift til fundamenter, bemaling
og montering. Samlet vil en pris for 25 bænke således
andrage 875.000 kr.

 

Forvaltningen har ikke fundet det forsvarligt at fortsætte
projektet under de ændrede vilkår førend udvalget er
orienteret herom, og har således indtil videre sat arbejdet i
bero. Det skal bemærkes, at forvaltningen har indhentet
alternative tilbud, som bekræfter prisniveauet.

 

Projektet med genskabelse og opsætning af "Klassiske
Frederiksbergbænke" vil, med de ændrede vilkår og en
budgetramme på 475.000 kr., i 2017 kunne omfatte alt
nødvendigt grundarbejde til produktonsforberedelse
(initialomkostninger) samt fremstilling og opsætning af 5
-7 bænke.

 

Fremstilling og opsætning af de resterende bænke vil
kunne finansieres i disponeringen af puljen til et grønnere,
renere og smukkere Frederiksberg for 2018.

 

Alternativt kan det vælges alene at gennemføre det
grundlæggende produktionsforberedende arbejde,
omfattende 3D-scanning af originale bænkedele,
formfremstillinger m.v., i indeværende år og udskyde
fremstilling og opsætning af bænke til 2018, finansieret af
bevillingen til et grønnere, renere og smukkere
Frederiksberg. Der vil herefter være et restbeløb på
175.000 kr. i 2017, som f.eks. kan omdisponeres til andre
tiltag til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg
med eventuel særlig opmærksomhed på Frederiksberg
Allé. Forvaltningen kan eventuelt foreslå, at restbeløbet i



7/8/2018 Referat til mødet i By- og Miljøudvalget den 21. august 2017 kl. 21:15 i Udvalgsværelse 1

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-og-miljoudvalget-den-21-august-2017-kl-2115-i-udvalgsvaerelse-1 3/4

indeværende år anvendes til indkøb af en speciel
sugemaskine med mobilt indsugningsrør, til effektivisering
af renholdelsen i byrum. Sugemaskinen vil bl.a. kunne
anvendes til rengøring omkring og bag de"'Klassiske
Frederiksbergbænke", der har mange konstruktionsdele,
og er væsentligt større end den almindelige
"Københavnerbænk".  

 

Fremstilling og opsætning af resterende bænke til
Frederiksberg Allé kan alternativt til finansiering gennem
puljen til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg
for 2018 indtænkes i de projektforslag om opgradering af
Frederiksberg Allé, der er indeholdt i
budgetoverslagsårene for de kommende år.

 

På By- og Miljøområdets lagerplads ved Skellet findes der
enkelte (dele af) "udrangerede" Klassiske
Frederiksbergbænke og reservedele hertil. Forvaltningen
har undersøgt, om disse bænkdele eventuelt ville kunne
indgå i et ændret projekt, hvor der ud over nyfremstillede
bænke opsættes renoverede bænke sammensat af
eksisterende dele. Der vil imidlertid med nye
bænkebrædder kun kunne samles to hele bænke.

 

By- og Miljøområdets vurdering:

By- og Miljøområdet vurderer, at særligt
initialomkostningerne til produktion af de "Klassiske
Frederiksbergbænke" har vist sig så omfattende, at
projektet må forelægges By- og Miljøudvalget på ny.

 

Som anført i tidligere sagsfremstiling vil der ved brug af de
udskiftede bænke andre steder i byen vil der kunne
forventes en besparelse. Ved udskiftning af 25 bænke er
besparelsen i indeværende år vurderet til 40.000-50.000
kr. Med færre bænke vil besparelsen tilsvarende være
lavere.

 

Ligeledes vil der kunne forventes en driftsbesparelse, idet
de bænke, der er leveret gennem de seneste år, er udført
i en konstruktion, der har vist sig at være
uhensigtsmæssig. Bænkebrædderne er lette at udskifte,
men mange af brædderne må løbende udskiftes, da træet
ved forankringspunkterne ødelægges, enten på grund af
hærværk eller vejrlig. Brædderne på den "Klassiske
Frederiksbergbænk" er forankret gennem bænkegavlene,
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og har derfor ikke dette problem. Det forventes derfor, at
der ved løbende udskiftning af de eksisterende
"Københavnerbænke" vil kunne opnås højere kvalitet af
den samlede bænkebestand på Frederiksberg.

 

Ved produktion af den "Klassiske Frederiksbergbænk" er
det planlagt, at kasserede bænkgavle fra
’"øbenhavnerbænke" kan genbruges ved støbningen af
nye bænkgavle. Denne genbrugsproduktion har, foruden
den umiddelbare økonomiske fordel, en gevinst på
kommunens CO2-regnskab, idet CO2 udledningen i
processen er væsentlig lavere end ved anvendelse af
råjern.

 

Økonomi

Af de afsatte 475.000 kr. til opsætning af bænke på
Frederiksberg Allé, er der hidtil afholdt initialomkostninger
for ca. 60.000 kr.

 

Fortsættelse af projektet med genskabelse af 25
"Klassiske Frederiksbergbænke" vil i givet fald i alt koste
875.000 kr. fordelt med 300.000 kr. til initialomkostninger
og 575.000 kr. til fremstilling og opsætning.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

By- og Miljøudvalget, M, K

JBS/KK

Bilag 2, Brædder-Flanger-Møtrikker
Bilag 1, Frederiksbergs støbejernsbænke
Beslutning fra KB møde 22. maj 2017, disponering af
driftsmidler

http://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/745/Punkt_272_Bilag_1_Bilag_2_BraedderFlangerMoetrikker.pdf
http://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/745/Punkt_272_Bilag_2_Bilag_1__Frederiksbergs_stoebejernsbaenke.pdf
http://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/745/Punkt_272_Bilag_3_Beslutning_fra_KB_moede_22_maj_2017_disponering_af_driftsmidler.pdf
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Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. maj
2017, at der skulle anvendes 475.000 kr. til fremstilling og
opstilling af 25 "Klassiske Frederiksbergbænke" på
Frederiksberg Allé. By- og Miljøområdet har indhentet
tilbud på leverancer i forbindelse med produktion af de
historiske bænke, og det viser sig, at særligt
initialomkostningerne, der omfatter udgiften til 3D-
scanning af originale bænkedele, formfremstillinger m.v.,
langt overstiger det oprindelige overslag. Derfor
forelægges sagen igen for By- og Miljøudvalget.

Beslutning

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon
Aggesen, Nikolaj Bøgh og Karsten Lauritsen) indstiller,

- at der søges fondsfinansiering af initialomkostningerne

- at produktion og opsætning af ”Klassiske
Frederiksbergbænke” udskydes til 2018

- at midler afsat hertil søges overført til 2018 i forbindelse
med 3. forventede regnskab,

- at et tilsvarende beløb fremrykkes fra 2018 til 2017 til
fortovsrenovering, og

- at der genskabes to klassiske Frederiksbergbænke af de
materialer, som forvaltningen har liggende fra tidligere.

 

Et mindretal (Laura Linddahl, Michael Vindfeldt og Thyge
Enevoldsen) stemte imod. Michael Vindfeldt og Thyge
Enevoldsen tilkendegav, at de prioriterede legepladser
fremfor bænke.

Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller,

at projektet med genskabelse og opsætning af "Klassiske
Frederiksbergbænke" fortsættes i 2017 med
gennemførelse af alt nødvendigt grundarbejde til
produktonsforberedelse (initialomkostninger) samt
fremstilling og opsætning af de første 5-7 bænke.

Pkt. 314 Opsætning af "Klassiske Frederiksbergbænke" på Frederiksberg Allé

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-og-miljoudvalget-den-18-september-2017-kl-1920-i-udvalgsvaerelse-1#
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Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte den 21. august 2017 sagen,
idet udvalget anmodede om, at forvaltningen undersøger
muligheden for fondsfinansiering.

 

By- og Miljøområdet kan oplyse, at der på den baggrund
er en positiv dialog med fonde. Der kan imidlertid ikke
forventes at være en endelig afklaring om fondsstøttte i
indeværende år. Således vil der ikke kunne gennemføres
produktion og opsætning af bænke i indeværende år.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at der i tredje forventede
regnskab overføres 405.000 kr. til 2018 til genskabelse og
opsætning af "Klassiske Frederiksbergbænke". Til
gengæld foreslås et tilsvarende beløb fremrykket fra 2018
til 2017 på driftsbudgettet for fortovsrenovering således, at
der opretholdes en neutral driftsbalance. Det foreslås
konkret, at fortovsrenoveringen foretages på Finsensvej
på strækningen mellem Ved Lindevangen og
Nimbusparken.

 

Som tidligere nævnt vil der kunne genskabes to klassiske
Frederiksbergbænke af de materialer, forvaltningen har
liggende fra tidligere bænke til en pris af i alt 20.000 kr.
Forvaltningen foreslår, at de to bænke genskabes og
opsættes i indeværende år.

 

Tidligere sagsfremstilling

På baggrund af indstilling fra et flertal i By- og
Miljøudvalget om disponering af  1 mio. kr. til et grønnere,
renere og smukkere Frederiksberg, besluttede
Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2017, at der skulle
anvendes 475.000 kr. til opstilling af 25 bænke på
Frederiksberg Allé. Bænkene skulle være "Klassiske
Frederiksbergbænke", oprindeligt designet af Aage
Kjeldgaard Lauritzen i 1927. Bænken er væsentligt
længere end "Københavnerbænken", og består af to
sektioner. På Frederiksberg Runddel står der i dag
enkelte eksemplarer af den historiske bænk.

 

Det oprindelige overslag over udgifterne til
initialomokostninger og fremstilling af bænke, som
forvaltningen har udarbejdet sammen med Byensdesign,
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androg 30.000 kr. henholdsvis 17.800 kr. pr. bænk, i alt
475.000 kr. for 25 bænke.

 

By- og Miljøområdet har, på baggrund af et udarbejdet
tegningsmateriale, indhentet tilbud på leverancer i
forbindelse med produktion af de historiske bænke. De
indhentede tilbud viser, at initialomkostningerne, der bl.a.
omfatter udgiften til 3D-scanning af originale bænkedele,
formfremstillinger til støbejernsgavle og
forarbejdningsværktøjer til bænkeplanker, langt overstiger
det oprindelige overslag. I alt vil initialomkostningerne
andrage ca. 300.000 kr., hvoraf knapt 50.000 kr. er afholdt
til 3D-registrering, div. tegningsarbejde m.v. Prisen på
selve fremstillingen af den enkelte bænk vil andrage ca.
23.000 kr. pr. bænk incl. udgift til fundamenter, bemaling
og montering. Samlet vil en pris for 25 bænke således
andrage 875.000 kr.

 

Forvaltningen har ikke fundet det forsvarligt at fortsætte
projektet under de ændrede vilkår førend udvalget er
orienteret herom, og har således indtil videre sat arbejdet i
bero. Det skal bemærkes, at forvaltningen har indhentet
alternative tilbud, som bekræfter prisniveauet.

 

Projektet med genskabelse og opsætning af "Klassiske
Frederiksbergbænke" vil, med de ændrede vilkår og en
budgetramme på 475.000 kr., i 2017 kunne omfatte alt
nødvendigt grundarbejde til produktonsforberedelse
(initialomkostninger) samt fremstilling og opsætning af 5
-7 bænke.

 

Fremstilling og opsætning af de resterende bænke vil
kunne finansieres i disponeringen af puljen til et grønnere,
renere og smukkere Frederiksberg for 2018.

 

Alternativt kan det vælges alene at gennemføre det
grundlæggende produktionsforberedende arbejde,
omfattende 3D-scanning af originale bænkedele,
formfremstillinger m.v., i indeværende år og udskyde
fremstilling og opsætning af bænke til 2018, finansieret af
bevillingen til et grønnere, renere og smukkere
Frederiksberg. Der vil herefter være et restbeløb på
175.000 kr. i 2017, som f.eks. kan omdisponeres til andre
tiltag til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg
med eventuel særlig opmærksomhed på Frederiksberg
Allé. Forvaltningen kan eventuelt foreslå, at restbeløbet i
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indeværende år anvendes til indkøb af en speciel
sugemaskine med mobilt indsugningsrør, til effektivisering
af renholdelsen i byrum. Sugemaskinen vil bl.a. kunne
anvendes til rengøring omkring og bag de"'Klassiske
Frederiksbergbænke", der har mange konstruktionsdele,
og er væsentligt større end den almindelige
"Københavnerbænk".  

 

Fremstilling og opsætning af resterende bænke til
Frederiksberg Allé kan alternativt til finansiering gennem
puljen til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg
for 2018 indtænkes i de projektforslag om opgradering af
Frederiksberg Allé, der er indeholdt i
budgetoverslagsårene for de kommende år.

 

På By- og Miljøområdets lagerplads ved Skellet findes der
enkelte (dele af) "udrangerede" Klassiske
Frederiksbergbænke og reservedele hertil. Forvaltningen
har undersøgt, om disse bænkdele eventuelt ville kunne
indgå i et ændret projekt, hvor der ud over nyfremstillede
bænke opsættes renoverede bænke sammensat af
eksisterende dele. Der vil imidlertid med nye
bænkebrædder kun kunne samles to hele bænke.

 

By- og Miljøområdets vurdering:

By- og Miljøområdet vurderer, at særligt
initialomkostningerne til produktion af de "Klassiske
Frederiksbergbænke" har vist sig så omfattende, at
projektet må forelægges By- og Miljøudvalget på ny.

 

Som anført i tidligere sagsfremstiling vil der ved brug af de
udskiftede bænke andre steder i byen vil der kunne
forventes en besparelse. Ved udskiftning af 25 bænke er
besparelsen i indeværende år vurderet til 40.000-50.000
kr. Med færre bænke vil besparelsen tilsvarende være
lavere.

 

Ligeledes vil der kunne forventes en driftsbesparelse, idet
de bænke, der er leveret gennem de seneste år, er udført
i en konstruktion, der har vist sig at være
uhensigtsmæssig. Bænkebrædderne er lette at udskifte,
men mange af brædderne må løbende udskiftes, da træet
ved forankringspunkterne ødelægges, enten på grund af
hærværk eller vejrlig. Brædderne på den "Klassiske
Frederiksbergbænk" er forankret gennem bænkegavlene,
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og har derfor ikke dette problem. Det forventes derfor, at
der ved løbende udskiftning af de eksisterende
"Københavnerbænke" vil kunne opnås højere kvalitet af
den samlede bænkebestand på Frederiksberg.

 

Ved produktion af den "Klassiske Frederiksbergbænk" er
det planlagt, at kasserede bænkgavle fra
’"øbenhavnerbænke" kan genbruges ved støbningen af
nye bænkgavle. Denne genbrugsproduktion har, foruden
den umiddelbare økonomiske fordel, en gevinst på
kommunens CO2-regnskab, idet CO2 udledningen i
processen er væsentlig lavere end ved anvendelse af
råjern.

 

Økonomi

Af de afsatte 475.000 kr. til opsætning af bænke på
Frederiksberg Allé, er der hidtil afholdt initialomkostninger
for ca. 60.000 kr.

 

Fortsættelse af projektet med genskabelse af 25
"Klassiske Frederiksbergbænke" vil i givet fald i alt koste
875.000 kr. fordelt med 300.000 kr. til initialomkostninger
og 575.000 kr. til fremstilling og opsætning.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

By- og Miljøudvalget, M, K

JBS/KK

Historik

By- og Miljøudvalget, 21. august 2017, pkt. 272:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet udvalget
anmodede om, at forvaltningen undersøger muligheden
for fondsfinansiering.

 

Indstilling 21. august 2017, pkt. 272:
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By- og Miljøområdet indstiller,

at projektet med genskabelse og opsætning af "Klassiske
Frederiksbergbænke" fortsættes i 2017 med
gennemførelse af alt nødvendigt grundarbejde til
produktonsforberedelse (initialomkostninger) samt
fremstilling og opsætning af de første 5-7 bænke.

Bilag 2, Brædder-Flanger-Møtrikker
Bilag 1, Frederiksbergs støbejernsbænke
Beslutning fra KB møde 22. maj 2017, disponering af
driftsmidler

http://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/746/Punkt_314_Bilag_1_Bilag_2_BraedderFlangerMoetrikker.pdf
http://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/746/Punkt_314_Bilag_2_Bilag_1__Frederiksbergs_stoebejernsbaenke.pdf
http://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/746/Punkt_314_Bilag_3_Beslutning_fra_KB_moede_22_maj_2017_disponering_af_driftsmidler.pdf
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Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. maj
2017, at der skulle anvendes 475.000 kr. til fremstilling og
opstilling af 25 "Klassiske Frederiksbergbænke" på
Frederiksberg Allé. By- og Miljøområdet har indhentet
tilbud på leverancer i forbindelse med produktion af de
historiske bænke, og det viser sig, at særligt
initialomkostningerne, der omfatter udgiften til 3D-
scanning af originale bænkedele, formfremstillinger m.v.,
langt overstiger det oprindelige overslag. Derfor
forelægges sagen igen for By- og Miljøudvalget.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen blev
anmodet om at vurdere alternative løsninger samt
fondsfinansiering.

Indstilling

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon
Aggesen, Nikolaj Bøgh og Karsten Lauritsen) indstiller,

- at der søges fondsfinansiering af initialomkostningerne

- at produktion og opsætning af ”Klassiske
Frederiksbergbænke” udskydes til 2018

- at midler afsat hertil søges overført til 2018 i forbindelse
med 3. forventede regnskab,

- at et tilsvarende beløb fremrykkes fra 2018 til 2017 til
fortovsrenovering, og

- at der genskabes to klassiske Frederiksbergbænke af de
materialer, som forvaltningen har liggende fra tidligere.

 

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Laura Lindahl,
Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen) stemte imod.
Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen tilkendegav, at de
prioriterede legepladser fremfor bænke.

Sagsfremstilling

Pkt. 417 Opsætning af "Klassiske Frederiksbergbænke" på Frederiksberg Allé

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-magistraten-den-25-september-2017-kl-1700-i-udvalgsvaerelse-1#
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By- og Miljøudvalget udsatte den 21. august 2017 sagen,
idet udvalget anmodede om, at forvaltningen undersøger
muligheden for fondsfinansiering.

 

By- og Miljøområdet kan oplyse, at der på den baggrund
er en positiv dialog med fonde. Der kan imidlertid ikke
forventes at være en endelig afklaring om fondsstøtte i
indeværende år. Således vil der ikke kunne gennemføres
produktion og opsætning af bænke i indeværende år.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at der i tredje forventede
regnskab overføres 405.000 kr. til 2018 til genskabelse og
opsætning af "Klassiske Frederiksbergbænke". Til
gengæld foreslås et tilsvarende beløb fremrykket fra 2018
til 2017 på driftsbudgettet for fortovsrenovering således, at
der opretholdes en neutral driftsbalance. Det foreslås
konkret, at fortovsrenoveringen foretages på Finsensvej
på strækningen mellem Ved Lindevangen og
Nimbusparken.

 

Som tidligere nævnt vil der kunne genskabes to klassiske
Frederiksbergbænke af de materialer, forvaltningen har
liggende fra tidligere bænke til en pris af i alt 20.000 kr.
Forvaltningen foreslår, at de to bænke genskabes og
opsættes i indeværende år.

 

Tidligere sagsfremstilling

På baggrund af indstilling fra et flertal i By- og
Miljøudvalget om disponering af  1 mio. kr. til et grønnere,
renere og smukkere Frederiksberg, besluttede
Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2017, at der skulle
anvendes 475.000 kr. til opstilling af 25 bænke på
Frederiksberg Allé. Bænkene skulle være "Klassiske
Frederiksbergbænke", oprindeligt designet af Aage
Kjeldgaard Lauritzen i 1927. Bænken er væsentligt
længere end "Københavnerbænken", og består af to
sektioner. På Frederiksberg Runddel står der i dag
enkelte eksemplarer af den historiske bænk.

 

Det oprindelige overslag over udgifterne til
initialomkostninger og fremstilling af bænke, som
forvaltningen har udarbejdet sammen med Byensdesign,
androg 30.000 kr. henholdsvis 17.800 kr. pr. bænk, i alt
475.000 kr. for 25 bænke.
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By- og Miljøområdet har, på baggrund af et udarbejdet
tegningsmateriale, indhentet tilbud på leverancer i
forbindelse med produktion af de historiske bænke. De
indhentede tilbud viser, at initialomkostningerne, der bl.a.
omfatter udgiften til 3D-scanning af originale bænkedele,
formfremstillinger til støbejernsgavle og
forarbejdningsværktøjer til bænkeplanker, langt overstiger
det oprindelige overslag. I alt vil initialomkostningerne
andrage ca. 300.000 kr., hvoraf knapt 50.000 kr. er afholdt
til 3D-registrering, div. tegningsarbejde m.v. Prisen på
selve fremstillingen af den enkelte bænk vil andrage ca.
23.000 kr. pr. bænk incl. udgift til fundamenter, bemaling
og montering. Samlet vil en pris for 25 bænke således
andrage 875.000 kr.

 

Forvaltningen har ikke fundet det forsvarligt at fortsætte
projektet under de ændrede vilkår førend udvalget er
orienteret herom, og har således indtil videre sat arbejdet i
bero. Det skal bemærkes, at forvaltningen har indhentet
alternative tilbud, som bekræfter prisniveauet.

 

Projektet med genskabelse og opsætning af "Klassiske
Frederiksbergbænke" vil, med de ændrede vilkår og en
budgetramme på 475.000 kr., i 2017 kunne omfatte alt
nødvendigt grundarbejde til produktionsforberedelse
(initialomkostninger) samt fremstilling og opsætning af 5
-7 bænke.

 

Fremstilling og opsætning af de resterende bænke vil
kunne finansieres i disponeringen af puljen til et grønnere,
renere og smukkere Frederiksberg for 2018.

 

Alternativt kan det vælges alene at gennemføre det
grundlæggende produktionsforberedende arbejde,
omfattende 3D-scanning af originale bænkedele,
formfremstillinger m.v., i indeværende år og udskyde
fremstilling og opsætning af bænke til 2018, finansieret af
bevillingen til et grønnere, renere og smukkere
Frederiksberg. Der vil herefter være et restbeløb på
175.000 kr. i 2017, som f.eks. kan omdisponeres til andre
tiltag til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg
med eventuel særlig opmærksomhed på Frederiksberg
Allé. Forvaltningen kan eventuelt foreslå, at restbeløbet i
indeværende år anvendes til indkøb af en speciel
sugemaskine med mobilt indsugningsrør, til effektivisering
af renholdelsen i byrum. Sugemaskinen vil bl.a. kunne
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anvendes til rengøring omkring og bag de "Klassiske
Frederiksbergbænke", der har mange konstruktionsdele,
og er væsentligt større end den almindelige
"Københavnerbænk".  

 

Fremstilling og opsætning af resterende bænke til
Frederiksberg Allé kan alternativt til finansiering gennem
puljen til et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg
for 2018 indtænkes i de projektforslag om opgradering af
Frederiksberg Allé, der er indeholdt i
budgetoverslagsårene for de kommende år.

 

På By- og Miljøområdets lagerplads ved Skellet findes der
enkelte (dele af) "udrangerede" Klassiske
Frederiksbergbænke og reservedele hertil. Forvaltningen
har undersøgt, om disse bænkdele eventuelt ville kunne
indgå i et ændret projekt, hvor der ud over nyfremstillede
bænke opsættes renoverede bænke sammensat af
eksisterende dele. Der vil imidlertid med nye
bænkebrædder kun kunne samles to hele bænke.

 

By- og Miljøområdets vurdering:

By- og Miljøområdet vurderer, at særligt
initialomkostningerne til produktion af de "Klassiske
Frederiksbergbænke" har vist sig så omfattende, at
projektet må forelægges By- og Miljøudvalget på ny.

 

Som anført i tidligere sagsfremstilling vil der ved brug af
de udskiftede bænke andre steder i byen vil der kunne
forventes en besparelse. Ved udskiftning af 25 bænke er
besparelsen i indeværende år vurderet til 40.000-50.000
kr. Med færre bænke vil besparelsen tilsvarende være
lavere.

 

Ligeledes vil der kunne forventes en driftsbesparelse, idet
de bænke, der er leveret gennem de seneste år, er udført
i en konstruktion, der har vist sig at være
uhensigtsmæssig. Bænkebrædderne er lette at udskifte,
men mange af brædderne må løbende udskiftes, da træet
ved forankringspunkterne ødelægges, enten på grund af
hærværk eller vejrlig. Brædderne på den "Klassiske
Frederiksbergbænk" er forankret gennem bænkegavlene,
og har derfor ikke dette problem. Det forventes derfor, at
der ved løbende udskiftning af de eksisterende
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"Københavnerbænke" vil kunne opnås højere kvalitet af
den samlede bænkebestand på Frederiksberg.

 

Ved produktion af den "Klassiske Frederiksbergbænk" er
det planlagt, at kasserede bænkgavle fra
’"Københavnerbænke" kan genbruges ved støbningen af
nye bænkgavle. Denne genbrugsproduktion har, foruden
den umiddelbare økonomiske fordel, en gevinst på
kommunens CO2-regnskab, idet CO2 udledningen i
processen er væsentlig lavere end ved anvendelse af
råjern.

Økonomi

Af de afsatte 475.000 kr. til opsætning af bænke på
Frederiksberg Allé, er der hidtil afholdt initialomkostninger
for ca. 60.000 kr.

 

Fortsættelse af projektet med genskabelse af 25
"Klassiske Frederiksbergbænke" vil i givet fald i alt koste
875.000 kr. fordelt med 300.000 kr. til initialomkostninger
og 575.000 kr. til fremstilling og opsætning.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 18. september 2017,
Magistraten den 25. september 2017,
Kommunalbestyrelsen.

JBS/KK

Historik

By- og Miljøudvalget, 21. august 2017, pkt. 272:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet udvalget
anmodede om, at forvaltningen undersøger muligheden
for fondsfinansiering.

 

Indstilling 21. august 2017, pkt. 272:

By- og Miljøområdet indstiller,
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at projektet med genskabelse og opsætning af "Klassiske
Frederiksbergbænke" fortsættes i 2017 med
gennemførelse af alt nødvendigt grundarbejde til
produktionsforberedelse (initialomkostninger) samt
fremstilling og opsætning af de første 5-7 bænke.

Indstilling 18. september 2017, pkt. 314:

By- og Miljøområdet indstiller,

at projektet med genskabelse og opsætning af "Klassiske
Frederiksbergbænke" fortsættes i 2017 med
gennemførelse af alt nødvendigt grundarbejde til
produktionsforberedelse (initialomkostninger) samt
fremstilling og opsætning af de første 5-7 bænke.

Bilag 2, Brædder-Flanger-Møtrikker
Bilag 1, Frederiksbergs støbejernsbænke
Beslutning fra KB møde 22. maj 2017, disponering af
driftsmidler

http://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/942/Punkt_417_Bilag_1_Bilag_2_BraedderFlangerMoetrikker.pdf
http://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/942/Punkt_417_Bilag_2_Bilag_1__Frederiksbergs_stoebejernsbaenke.pdf
http://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/942/Punkt_417_Bilag_3_Beslutning_fra_KB_moede_22_maj_2017_disponering_af_driftsmidler.pdf
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