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Baggrund og formål 

Der er i budget 2019 og 2020 afsat i alt 800.000 kr. til forskønnelse af bunkersanlæg med det formål at 

højne udtrykket og øge oplevelsesværdien af byens offentlige rum. Realiseringen af denne forskønnelse er 

forankret i Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift. 

Byliv og Drift anbefaler, at i alt 2 ens-udseende bunkersanlæg beliggende over for hinanden på P.G. Ramms 

Allé udvælges til forskønnelse gennem dette samt næste års puljemidler. I dette projektforslag indgår 

endvidere en klimatilpasningsløsning, som håndterer regnvand fra det nærliggende oplandsområde. Ud 

over på denne måde at skabe en synergieffekt mellem klimatilpasning og forskønnelse af et grønt område, 

ønsker Byliv og Drift at understøtte borgeres mulighed for at et aktivt og sundt hverdagsliv ved at anlægge 

en offentlig motionsplads på ca. 32 m2 i området. Byliv og Drift søger derfor om anlægsmidler til dette fra 

puljen til åbne idrætsanlæg 2019. 

  
Projektforslag Projektområde – de grønne områder på begge sider af P.G. Ramms Allé 

 
Oversigtskort over projektområdet (rød markering) samt regnvandshåndtering (sort markering) 

Realiseres dette projektforslag, vil bunkersanlæggene på P.G. Ramms Allé ændre karaktér fra at være 

lukkede, utilgængelige buskbeplantninger til at være blomstrende, grønne rum med mulighed for hvile, 

ophold, fællesskab og motion. Projektforslaget vil dermed understøtte følgende indsatsområder i 

Frederiksbergstrategien: 

 Byen i byen 

 Livskvalitet i hverdagen 

 Klimabyen for fremtiden  



Bunkersprojekt – P.G. Ramms Allé 

Ansøgning om puljemidler til etablering af åbent idrætsanlæg 

2 
 

Målgrupper til motionspladsen 

De udpegede bunkersanlæg ligger i et boligområde karakteriseret af villaer og ældre karrébebyggelser på 

det vestlige Frederiksberg. De tiltænkte målgrupper til motionspladsen udgøres af almindelige motionister 

og ældre borgere, og motionspladsen ønskes udstyret med træningsredskaber, der vurderes gavnlige for 

disse målgrupper. 

Der er udvalgt i alt tre træningsredskaber:  

 Træningsstation: Udvikling af overkropsmuskulatur 

 Stepmaskine: Kalorieforbrænding og træning af underkropsmuskulatur 

 Træningscykel: Opvarmning og kalorieforbrænding 

   
Træningsstation Stepmaskine Træningscykel 

Særligt stepmaskinen og træningscyklen forventes at tiltale ældre borgere, der på en uforpligtende måde 

kan forsøge sig med enkle træningsredskaber og måske derigennem få interesse i mere hverdagsmotion. 

Træningsstationen er multifunktionel og kan benyttes af to personer ad gangen. 

 
Motionsplads – skitseforslag (udsnit)  

Placering af redskaber, 

eksempel 
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Tidsplan for det samlede anlægsprojekt, foreløbig oversigt 

Aktivitet Start Slut 

Udarbejdelse af projektforslag i samarbejde med klimateam Feb. 2019 Jun. 2019 

Afholdelse af borgerdialogmøde på stedet med indbudte naboer Apr. 2019 Apr. 2019 

Udarbejdelse af indstilling til politisk behandling Jun. 2019 Aug. 2019 

Projektering og udarbejdelse af udbud Jun. 2019 Jul. 2019 

Udbudsfase Aug. 2019 Sep. 2019 

Udførelse, fagtilsyn og projektopfølgning Sep. 2019 Jan. 2020 

Indvielse af anlægget Feb. 2020 Feb. 2020 

Etablering af en motionsplads med tre træningsredskaber inklusive underlag, anlægsoversigt* 

Hovedposter Kr. 

Anlægsløsning (bestykning, 3 træningsredskaber) 70.000 

Klargøring af grund (bundopbygning, jordhåndtering og belægning/underlag) 15.000 

Diverse udgifter (uforudsete, byggeansøgning/byggetilladelse mv.) 15.000 

Anlægsudgift motionsplads i alt 100.000 

Finansiering (del af puljen for Åbne idrætsanlæg 2019) 100.000 

* Årlig afledt drift og vedligeholdelse af motionsplads og træningsredskaber afholdes af Byliv og Drift. Det 

indgår derfor ikke i denne ansøgning. 

Konklusion 

Såfremt denne ansøgning imødekommes, beriges Frederiksberg med endnu en motionsplads, der inspirerer 

byens borgere og besøgende til træning og fysisk aktivitet og – derigennem – at opnå øget livskvalitet. 

         Oversigt over offentlige motionspladser 

VPM/Byliv og Drift/23-05-2019 

Motionspladsens placering 
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The Chin-up and Dip - R37-UBX-224B

Beskrivelse

Denne træningsstation fokuserer på at udvikle overkropsmuskulaturen, især 
rygmusklerne, brystmuskulaturen, biceps og triceps. Det unikke design gør det 
muligt at anvende stationen fra begge sider afhængigt af hvilken muskelgruppe 
der ønskes trænet.

Licitationstekst

Materiale: Galvaniseret stål med polyester pulverlakering. Skruer og bolte af 
rustfrit stål.
Dimensioner: H: 2010 mm B: 970 mm D: 1570 mm
Farve: Sand.
Montage: I henhold til leverandørens anvisninger.

Alder
12+ år

Legeværdi
Motion



Udendørs træningscykel - R37-UBX-289B

Beskrivelse:
Udendørs træningscykel. Perfekt til opvarmning eller cool-down. 

Licitationstekst

Materiale: Galvaniseret stål med polyester pulverlakering. Skruer og bolte af 
rustfrit stål.
Ergonomisk sæde og ryglæn i polyurethane og håndtag i elastisk EPDM. 
Forsynet med et justerbart hydraulisk system i krom, aluminium og rustfrit stål.
Dimensioner: H: 1400 mm B: 600 mm D: 800 mm
Farve: Som vist. 
Montage: I henhold til leverandørens anvisninger.

Alder
12+ år

Legeværdi
Motion



Udendørs stepmaskine - R37-UBX-292B

Beskrivelse

Populær udendørs stepmaskine, som er ideel til kalorieforbrænding og træning
af de store muskelgrupper i underkroppen. Stepmaskinen er også oplagt at 
anvende som opvarmningsmaskine før man begynder sin styrketræning. 
Stepmaskinens hydrauliske system gør den ekstremt holdbar og slidstærk. 
Desuden kan maskinen manuelt indstilles i 8 niveauer fra 5-40 kg, hvilket gør det 
muligt at justere modstanden.

Licitationstekst

Materiale: Galvaniseret stål med polyester pulverlakering. Skruer og bolte af
rustfrit stål.
Håndtag i elastisk EPDM. Forsynet med et justerbart hydraulisk system i krom, 
aluminium og rustfrit stål.
Dimensioner: H: 1450 mm B: 7500 mm D: 1000 mm
Farve: Sand.
Montage: I henhold til leverandørens anvisninger.

Alder
12+ år

Legeværdi
Motion
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Samlet pris, inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms.   kr. 69.762,00

Tilbudspriser - Oplyste priser er inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms og i henhold til de vedlagte forretningsbetingelser.

Evt. tilvalg af serviceydelser: 
Byggeansøgning inkl. legepladsinspektion    kr. 7.900,- eks. moms
Legepladsinspektion kr. 4.400,- eks. moms
Serviceaftale kr. 3.500,- eks. moms

Accept af tilbud

Dato: Kundeunderskrift:

Kundenavn: 

Kundeadresse:

CVR-/EAN-nr.:

R37-UBX-224B The Chin-up and Dip 13.530,00
R37-UBX-292B Udendørs stepmaskine 39.160,00
R37-UBX-289B Udendørs træningscykel 17.072,00
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Generelle betingelser
Oplyste priser er inklusiv levering og montering, men eksklusiv moms, med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Priser på produkter der overflademonteres er eksklusiv fundament.
Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen.
Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering af tegninger eller opførelse af løsninger, som fremgår af tegningerne, er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra Elverdal. 
Tegninger må ikke videregives til tredjemand. Produkter fra Elverdal er designbeskyttet og må ikke kopieres eller plagieres. Ved produktion af produkter på baggrund af bygherrens tegninger og oplæg, er det kundens 
ansvar at besidde de nødvendige designrettigheder til det bestilte.

Alle legeredskaber er produceret i henhold til EN1176-1:2008
Der tages forbehold for trykfejl, udgåede produkter, produktændringer og prisstigninger. Tegninger og dokumentation er vejledende, og der kan forekomme justeringer og rettelser i det leverede.

Leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser
Produkter er generelt produceret til ordre, så det vil kun i særlige tilfælde være muligt at aflyse eller ændre ordrer. Elverdal betaler ikke erstatning ved forsinket levering. Kunden er forpligtiget til straks at meddele fejl 
og mangler ved det leverede. Ved mangelfuld levering forbeholder Elverdal sig retten til at afhjælpe manglerne inden for en rimelig tid.
Særlige betingelser for tilbud der kun omfatter leverancer
Ved leverancer forudsættes det, at der er adgangsmulighed for en stor lastbil og at leverancen sker ved vognsiden. Det forudsættes derfor, at kunden er til stede og bistår aflæsningen. Ekstra omkostninger som følge af 
vanskelige adgangsforhold eller ekstra håndtering faktureres kunden.  
Særlige betingelser for tilbud der omfatter montage og anlægsarbejder
Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold, beplantning, gamle legeredskaber mv. eller som følge af særlige jordbundsforhold, installationer mv. faktureres særskilt. Overskudsjord deponeres 
på kundes grund, med mindre andet er nævnt i tilbud. Ved udlægning af gummibelægninger er der særlige krav til temperatur og fugtighed, som skal være til stede for at arbejdet kan udføres. Efter udlægning af 
gummibelægninger kan der fremkomme farveforskel, som vil udjævne sig over tid. Se endvidere mere om betingelserne for udlægning af gummibelægning på www.elverdal.dk/gummibelaegning.html   
Eventuelle omkostninger til stilstand i byggeriet, som følge af fund af fortidsminder eller anden forsinkelse fra kundens side, afholdes af kunden. Materialer der er leveret til kunden er ansvarsmæssigt overgået til 
kunden.
Det er kundens ansvar at sørge for eventuelle bygge- og gravetilladelser, samt at kortlægge og opmærke ledninger, rør mv. i jorden. Elverdal hjælper gerne med ansøgning om grave- og byggetilladelse, at indhente LER-
oplysninger eller gennemføre legepladsinspektion.
Hvor ikke andet er aftalt er AB92 aftalegrundlaget. 

Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 15 dage netto. Større sager acontofaktureres løbende efter færdiggørelsesgraden. Ved bestilling af specialprojekter vil der være løbende acontobetaling fra ordreafgivelse. 
Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et rykkergebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Eventuelle tilbageholdelser i betalinger vil blive pålagt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Elverdal forbeholder sig 
ejendomsretten over det leverede indtil betaling har fundet sted.
Alle ikke-offentlige kunder hos Elverdal skal kunne kreditforsikres før en ordre kan accepteres. Hvis ikke dette er muligt, har kunden mulighed for at forudbetale eller stille bankgaranti for betalingen.

Garanti
25 års garanti (på produkter fra Proludic) mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på HPL, HDPE plader, stolper i galvaniseret stål, malet galvaniseret stål samt rustfrit stål og rør i rustfrit stål.
10 års garanti mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på alle bærende dele.
10 års garanti mod svigt i overfladebehandlede krydsfinerplader.
10 års reservedelsgaranti.
2 års garanti på alle andre fabrikationsdele.
Garantien dækker kun såfremt produkterne er opstillet i henhold til montagevejledningen og korrekt vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsesmanualen til de enkelte produkter.
Garantien dækker ikke slitage, misbrug eller hærværk.
Ved reklamation sender Elverdal nye reservedele vederlagsfrit i garantiperioden.

Service
Service udføres i henhold til separat aftale. Alle redskaber bør hver 12. måned gennemgås og kontrolleres af en uddannet legepladsinspektør.



7Projektorganisation  

I forbindelse med udviklingen af projektet er det sælger, der er ansvarlig for projektet. I samarbejde med en 
arkitekt fra udviklingsafdelingen udføres skitser og et samlet projektforslag. Når projektet er udviklet 
overdrages ansvaret til projekteringslederen (formanden) samt en projekterende arkitekt, som sørger for 
styring af tid og ressourcer, personale og underleverandører mv. til sagen. 
Sælger er med under hele forløbet.

CFO (projekteringsleder) 

(Ansvarlig for produktion og montage)

Navn: Thomas Lentoft

Tlf.: +45 22 60 00 73

Salgsansvarlig 

(Ansvarlig for udvikling af projektet)

Navn:  Smilla Thorsager

Tlf.: +45 60 91 01 42
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Kontaktoplysninger:
Elverdal A/S
Risbyvej 28
2765 Smørum
E-mail: info@elverdal.dk
www.elverdal.dk
Tlf.: +45 35 13 32 22
CVR-nr.: 30732596

Kontaktperson: 
Smilla Thorsager
E-mail: smilla@elverdal.dk  
Tlf.: +45 60 91 01 42

Kundeinfo:
Projektnavn:
Kundenavn:
Kundeadresse: 
EAN-nummer: 
Organisationsnummer:





Kære beboere på P. G. Ramms Allé 67-74

Vi vil gerne forskønne bunkersarealerne foran jeres ejendomme. 

Vi har et skitseforslag klar, som vi gerne vil præsentere for jer og få jeres input til. I inviteres 

derfor til at mødes med os på fortovet ud for P. G. Ramms Allé 70 på mandag den 29. april fra 

kl. 16:30. Både ris, ros og andre idéer til vores forslag er velkomne. Vel mødt!

Skitseforslag – vores idé:
- Blomstrende træer og buske

- Stauder og græs

- Slyngede stier

- Opholdsrum og motionsplads

- Bænke og cykelstativer

- Flere p-pladser i nærheden

- Fornuftig regnvandshåndtering

- Bedre fortovsforbindelser mm.

Præsentation – tid og sted:
29. april 2019

Kl. 16:30

P. G. Ramms Allé, ud for nr. 70

Venlig hilsen Vej, Park og Miljø

Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 21 42 20
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