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Markant løft til vedligehold af kommunale bygninger og idrætsanlæg 
 

De kommunale ejendomme og kommunens idrætsanlæg skal løbende vedligeholdes – både for at 
opretholde deres funktion som velfungerende rammer om den kommunale service og borgernes hverdagsliv 
og for at undgå fordyrende ekstraomkostninger på længere sigt. Der har i de senere år været stigende 
opmærksomhed på, at de afsatte midler til vedligeholdelse ikke dækker behovet.  

Tilstanden af kommunens ejendomme bliver løbende registreret som grundlag for 
vedligeholdelsesplanlægningen, og på hhv. skoler og dagtilbud blev der i forbindelse med Budget 2019 afsat 
midler til at gennemføre opdaterede bygningssyn og –registrering, ligesom der på idræts/fritidsområdet i 
2019/20 er lavet opdateret gennemgang af inden- og udendørsfaciliteter.  

Opgørelserne af vedligeholdelsesbehov er tekniske vurderinger baseret på forventede restlevetider af de 
enkelte bygningsdele. De udtrykker således det vedligeholdelsesbehov, som på den baggrund må anses for 
det totaløkonomisk optimale at gennemføre inden for den pågældende periode. Det bemærkes, at bygninger 
i de fleste tilfælde kan opretholde deres funktion, selvom vedligeholdelsesarbejderne ikke udføres i den 
pågældende periode. Ligeledes kan tilstanden opretholdes over en kortere årrække ved f.eks. mindre 
gennemgribende renoveringer/akutte tiltag.  

Endvidere skal der i planlægningen af vedligeholdelsesprojekter også tages hensyn til en række andre 
forhold, f.eks. bygningernes kapacitet og anvendelse, så der f.eks. ikke gennemføres for mange samtidige 
vedligeholdelsesarbejder inden for samme anvendelseskategori, så den pågældende kommunale service 
ikke kan opretholdes uden at tilvejebringe uforholdsmæssig dyr erstatningskapacitet.  

Opgørelsen af ejendommenes vedligeholdelsesbehov er dynamisk, og nærværende notat er baseret på 
opgørelsen pr. august 2020. Vedligeholdelsesbehovet er opgjort over en 10-årig periode og det bemærkes 
at opgørelsens usikkerhed stiger jo længere ude i perioden opgørelsen omhandler. 

På baggrund af de opgjorte tekniske vedligeholdelsesbehov har forvaltningen foretaget en tværgående 
overordnet prioritering af vedligeholdelsesbehovet for de kommunale ejendomme, herunder idrætsanlæg og 
beboelsesejendomme, og der er på den baggrund udarbejdet et forslag til et betydeligt løft af 
vedligeholdelsesniveauet i den kommende budgetperiode. Forslaget indebærer godt og vel en fordobling af 
vedligeholdelsesbudgettet fra 144 mio. kr. til 315 mio. kr. for den femårige periode 2021-25. 

Planen udpeger både konkrete større og mindre vedligeholdelsesprojekter og afsætter to årlige tværgående 
puljer, der sikrer, at der kan foretages fortløbende forebyggende vedligeholdelse på tværs af porteføljen 
ligesom mere akutte behov naturligvis fortsat skal kunne håndteres.  

 
 
Planen er opdelt på følgende kategorier:  
 
1. Skoler 
 
Frederiksbergs folkeskoler ligger for de flestes vedkommende i en ældre bygningsmasse og på flere af 
skolerne forestår større presserende vedligeholdelsesopgaver. Planen udpeger på baggrund af de foretagne 
bygningsgennemgange Lindevangsskolen og Søndermarksskolen som dem med de mest presserende 
behov. Der afsættes derfor midler til en samlet renovering af disse to skoler, herunder til tagudskiftning, 
vinduer, installationer mv. I forbindelse med så store renoveringer må det antages, at der ligesom på Ny 
Hollænderskolen bliver brug for genhusning, f.eks. i pavilloner. Konkret afsættes 102 mio. kr. til disse 
arbejder på skolerne. Samtidig afsættes en ramme på 20 mio. kr. til genhusning af de to skoler, som 
indebærer, at Nyelandsgården indgår i genhusningen. Det bemærkes, at de afsatte midler dækker det 
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forventede bygningsmæssige vedligeholdelsesbehov, men ikke opgradering af læringsmiljøer mv. 
(forbedringer), som evt. med fordel kan gennemføres samtidig.  

Samtidig er der i vedligeholdelsesplanen medtaget en udgift på 6 mio. kr. til opgradering og vedligeholdelse 
af skolegymnastiksale. Konkret afsættes 5 mio. kr. til to sale på henholdsvis Søndermarkskolen og Skolen 
ved Søerne, som der er indgået aftale med lokale- og anlægsfonden om at idéudvikle. Samtidig afsættes 1 
mio. kr. til opgradering og vedligehold af andre gymnastiksale.  

Det foreslås således, at der i den kommende 5-årige budgetperiode afsættes i alt 128 mio. kr. til renovering 
af ovennævnte skoler, opgradering og vedligehold af ovennævnte skolegymnastisksale samt genhusning. 
Evt. mindre renoveringsprojekter på øvrige skoler i perioden skal dækkes af den tværgående pulje til alle 
øvrige ejendomme.  

 
2. Beboelses og almene ejendomme 
 
En række af de kommunale beboelsesejendomme har et vedligeholdelsesefterslæb som ligger ud over de 
muligheder som hensættelserne hertil giver.  

Som led i arbejdet med det styrkede ejerskab er der lagt op til at prioritere og afsætte midler til 
vedligeholdelse af porteføljen, idet der i perioden prioriteres udskiftning af bl.a. tag og vinduer og andre 
udtjente bygningsdele på flere af ejendommene.  

Det foreslås at der i den kommende 5-årige budgetperiode afsættes i alt 84 mio. kr. til at udføre arbejder på 
de kommunale beboelsesejendomme inkl. de almene plejeboliger. Det afsatte beløb svarer til renovering af 
vitale bygningsdele (tag, vinduer mv) på de kommunale beboelsesejendomme på Eversvej (Windsor), Bille 
Brahes vej/H.C Ørstedsvej, Storm Petersens vej, Fuglevangsvej /Bülowsvej samt Lauritz Sørensens Vej 1, 
idet den konkrete udmøntning vil foregå i dialog med beboerrepræsentanterne. Der er endvidere afsat midler 
til renoveringsprojekter på Dronning Anne Marie Centret og Østervang. Derudover vil der være mulighed for 
at prioritere andet behov på de kommunale beboelsesejendomme i samarbejde med 
beboerrepræsentanterne for ca. 10 mio. kr. 

 
3. Idræts- og fritidsanlæg 

Frederiksberg Kommune har i 2020 i samarbejde med FIU lavet en samlet vedligeholdelsesplan for de 
eksisterende indendørs og udendørs idrætsfaciliteter på Frederiksberg baseret på deres nuværende stand. 
Generelt er det vurderingen, at de fleste anlæg fremstår pæne og velholdte, men planen viser også, at der 
for udvalgte anlæg er et påtrængende behov for renoveringer og vedligeholdelse, der ligger ud over den 
vedligeholdelse, der kan gennemføres indenfor de almindelige driftsbudgetter til anlæggene.  

Det foreslås, at der i den kommende 5-årige budgetperiode afsættes i alt 26,4 mio. kr. til en 
levetidsforlængelse af Hermeshallen, der ellers må forudses at lukke indenfor kort tid, renovering af 
kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej og Frederiksberg Stadion, renovering af klubhus og kunstgræsbane 
på Nandrupsvej, samt budget på 3,5 mio. kr. til de allerede besluttede arbejder ifm. med lukning af 
Frederiksberg Svømmehal. 

  
4. Øvrige ejendomme 
 
Kommunens ejendomsgennemgange viser, at der er behov for løbende vedligeholdelse og renovering. Der 
afsættes med planen to årlige puljer målrettet vedligeholdelse og renoveringsprojekter på hhv. kommunens 
dagtilbud og en tværgående pulje til renoveringsprojekter på den øvrige portefølje. Denne pulje skal også 
anvendes til at skabe energibesparelser i bygningerne idet disse tiltag fortsat samtænkes med 
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renoveringsprojekterne. Desuden afsættes midler til færdiggørelse af skybrudssikring af de kommunale 
ejendomme og til påtrængende behov for renovering af stadsarkivets reolsystemer.   

Det foreslås således, at der i den kommende 5-årige budgetperiode afsættes i alt 77 mio. kr. til at udføre 
arbejder på kommunens øvrige ejendomme, samt til særlige indsatser som fx energibesparende tiltag.   

Endvidere bemærkes det, at rådhuset (ud over stadsarkivets reolsystemer) ikke indgår i opgørelsen af 
vedligeholdelsesbehovet, idet der er afsat en særskilt årlig pulje til vedligeholdelse af rådhuset.  

 
5. Renovering- og vedligeholdelsesplan 2021-2025 

Med gennemførelsen af den foreslåede plan, hvor der i alt afsættes 315 mio. kr., inkl. en ramme på 20 mio. 
kr. til genhusning af skolerne, i den kommende 5-årige budgetperiode til vedligeholdelsesindsatsen vurderes 
det, at der vil ske et væsentlig løft af vedligeholdelsesindsatsen på de kommunale ejendomme. Den 
konkrete plan fremgår nedenfor i tabel 1.  
 
Jf. de indledende bemærkninger vurderes det, at der med planen sikres, at de kommunale ejendomme kan 
opretholdes fuldt funktionsdygtige, og at dele af det samlede vedligeholdelsesbehov dækkes, men at der 
også efter 2025 skal afsættes ekstra midler, hvis porteføljen skal vedligeholdes totaløkonomisk optimalt og 
uden, at der opstår efterslæb. Der vil løbende ske opdateringer af vedligeholdelsesbehovet ved 
systematiske bygningssyn og registrering, da ejendommenes tilstand kan ændres pba. brug, klima, 
tilbygninger mv. især i den 10-årige periodes sidste år.  
 
 
Tabel 1. Renovering og vedligeholdelsesplan 2021-25  
Aktiviteter, mio.kr. 2021 2022 2023 2024 2025 Total 
Skoler 4,0 34,0 32,0 30,0 28,0 128,0 
Søndermarkskolen 2,0 25,0 25,0 0,0 0,0 52,0 
Lindevangskolen 0,0 0,0 2,0 23,0 23,0 48,0 
Genhusning af skoler 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 
Idrætsfaciliteter på skoler jf. 
vedligeholdsplan fritid 2020 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 6,0 
Igangværende projekt - Vinduer - skolen 
på Bülowsvej 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

       
Beboelse og Almene i alt 25,0 24,0 15,0 15,0 5,0 84,0 
Beboelse, klimaskærm og installationer 15,0 14,0 15,0 15,0 5,0 64,0 
Øvrige almene boliger,  0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
DAMC plejecenter 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 
Østervang plejecenter 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

       
Idræt og fritid total 12,0 7,5 6,9 0,0 0,0 26,4 
Igangværende projekt - Arbejder ifm. 
lukning af svømmehal 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 
Hermes hallen 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 
Udendørs faciliteter (herunder 
kunstgræsbaner) 0,5 7,5 2,9 0,0 0,0 10,9 
Nandrupvejens idrætsanlæg klubhus og 
kunstgræsbane 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 

       
Øvrige ejendomme og særlige indsatser 
i alt 22,0 15,0 15,0 15,0 10,0 77,0 
Dagtilbud 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 
Børnehuset ved søerne 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
Øvrige ejendomme til tværgående 
prioriteringer 12,0 12,0 12,0 12,0 7,0 55,0 
Skybrudssikring af kommunale ejendomme 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
Stadsarkivet reoler  1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
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I alt 63,0 80,5 68,9 60,0 43,0 315,4 
heraf genhusning 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

 
Finansiering af vedligeholdelsesplanen fremgår af nedenstående tabel: 
 

Mio. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2021-25 
Samlet plan i alt 63,0 80,5 68,9 60,0 43,0 315,4 
Energirenovering og vedligeholdelses- 
pulje, allerede afsat i Dir. anlægsplan 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 

Vedligeholdelse skoler og dagtilbud, 
allerede afsat i Dir. anlægsplan 

6,0 13,0 0,0 0,0 0,0 19,0 

Nye midler 32,0 42,5 43,9 35,0 18,0 171,4 
 

 

Bilag: 
1. Teknisk vedligeholdelsesopgørelse, skoler (resumé) 
2. Teknisk vedligeholdelsesopgørelse, beboelsesejendomme (resumé) 
3. Vedligeholdelsesplan, idrætsfaciliteter (resumé) 
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