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VISION

Med opførelsen af et nyt plejecenter på Betty Nansens Allé ønsker Frederiksberg 
Kommune, FFB og KAB at etablere ca.120 (115-125)moderne plejeboliger, der 
danner rammen om et godt ældreliv og effektiv plejedrift, samt bidrager til en 
yderligere byudvikling af området i regi af Generationernes By. 

Frederiksberg Kommune ønsker at skabe et nyt plejecenter på Betty Nansens Allé, 
der tilbyder gode boliger til plejekrævende borgere i trygge omgivelser. Plejecen-
teret skal tilbyde plejeboliger af varierende størrelser og gerne tilbyde lidt billigere 
husleje, end de typiske plejeboliger som Frederiksberg Kommune råder over. 

Plejecentret skal være et by-plejecenter hvor man drager gavn af at have byens 
funktioner lige ude foran sin egen hoveddør, som mange borgere vil kunne gen-
kende fra deres tidligere dagligdag. 

Det nye plejecenter får en unik placering på Betty Nansens Allé, hvor der er gode 
muligheder for etablere et byggeri, der bidrager til at skabe et attraktivt byrum, 
hvor der skabes rammer for et nyt byliv og interaktion mellem målgrupper. Ple-
jecentret skal bidrage positivt til ”Generationernes byrum” hvor ud til det plac-
eres og understøtte den byrumsstrategi som Bystrategisk Analyse og Keingarts 
landskabsprojekt foreslår. Plejecentret skal aktivt drage nytte af de aktiviteter og 
funktioner der er allerede er, eller på sigt vil blive placeret, omkring byrummet og 
samtidig aktivt tilbyde byrummet og de omkringliggende institutioner funktion-
erne som mangler i området. 

Det nye plejecenter skal være en attraktiv arbejdsplads med fokus på en effektiv 
plejedrift. Etableringen og indretningen af plejecentret skal sikre valgmuligheder 
mellem kendte driftsformer i forhold til den fremtidige plejefaglige drift af pleje-
centret. 

Illustration der viser placering af nuværende og fremtidige funktioner i området. 
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BESKRIVELSE AF OMRÅDET/NÆROMRÅDET

Området ved Nordens Plads og Betty Nansens Allé ligger i den vestlige ende af 
Frederiksbergs Søndermarkskvarter. Området er kendetegnet ved Domus Vista, 
der med sit høje tårn er et vigtigt vartegn for Frederiksberg. Komplekset blev op-
ført i 1969 som et klassisk eksempel på 1960´ernes store planer og montagebyg-
geri.

Plejecentret skal placeres i den østlige ende af Betty Nansens Allé. Naboer mod
øst er Frederiksberg Gartner- og Vejservice, Nordøst terrassehusene i 4 etager,
Nord Betty I og Betty II i 8 etager samt Domus Vista i ca. 30 etager, vest skolen i 1-2
etager og mod syd Lejerbos boliger i 5 etager.

Betty I rummer en kombination af ungdomsboliger, ældreboliger og handicap-
boliger (Betty Nansens Allé 57-61 og Betty II rummer botilbud for borgere med
psykisk handicap og ældreboliger – (Betty Nansens Allé 51-53) Nord for området 
ligger Frederiksbergs Idrætsarealer med boldbaner og idrætshaller, mens områ-
det mod syd støder op til Valby. Mod både øst og vest er kvarteret rammet ind af 
S-togs baneføringer som begrænser de direkte forbindelser. Langs banevolden
mod øst løber gang- og cykelstien som er en forlængelse af den grønne sti der
skærer sig på tværs af hele Frederiksberg.

Ofte opleves modernistiske boligområder ikke infrastrukturelt integreret med 
den omkringliggende by, idet der typisk ikke er gennemgående veje, men alene 

stikveje eller omkringløbende veje. Dette gælder også for området ved Nordens 
Plads og Betty Nansens Allé, som er omkranset af veje, og kun en vej – Betty Nans-
ens Allé – fører ind i området og ender blindt. Der er således ingen udefra, som 
kører, cykler eller går igennem bebyggelsen. 

Et internt stinet kobler nogle af områdets funktioner sammen, mens andre kun 
er bundet sammen af et større asfaltareal. Umiddelbart er det svært at fornemme 
en egentlig stistruktur, da man de fleste steder færdes langs veje, langs hegn og 
på asfaltarealer.  Stiforbindelserne for fodgængere og cyklister opleves af mange 
beboere som mangelfulde og underbelyste. Særligt forbindelsen fra krydset ved 
Roskildevej og Dalgas Boulevard og ned til Betty Nansens Allé er uklar. Og også 
den primære sti ind til projektområdet via Helge Rodes Vej opleves diffus. 

Generelt er udearealerne, ligesom bebyggelsen, store i skala. Nogle steder er 
funktionen klar og området indrettet dertil. Andre steder findes der arealer, hvor 
tilhørsforholdet er uklart og indretningen mangelfuld. Det gælder især på over-
gangsarealerne mellem de forskellige funktioner.

Udearealerne er allemandsland, og det som er allemandsland kan i praksis oplev-
es som ingenmandsland. Flere af arealerne i området har karakter af udstrakte 
plæner. Den store åbne græsplæne er tænkt som et frit areal, der giver beboerne 
mulighed for at gøre, hvad de vil. I praksis kan de åbne græsarealer opleves af 

mange som utrygge, ubehagelige eller kedelige, eller som steder, hvor de føler 
sig overvåget. Nogle arealer kan endda være så åbne, at de fleste mennesker slet 
ikke oplever dem som potentiale for social interaktion, men som en begrænsning 
af muligheder for social udfoldelse. Ligesom de grønne flader i området er domi-
nerende er også store asfaltflader til parkering markante.  Terassehusene og ræk-
kehusene har begge private hyggelige udearealer med en grøn og intim karakter.

De store asfalterede parkeringsarealer på Nordens og Sydens Plads samt parker-
ingspladserne ud for ejendommene på Betty Nansens Allé genererer ved kraftige
regnskyl store mængder overfladevand som har vist sig vanskeligt at lede bort fra
området. Problemet forstærkes af banevolden mod øst som hindrer at vandet kan 
fordele sig i den retning hvor der ellers er et naturligt fald.

Flere steder er der hegn og barrierer. Eks er der hegn rundt om hele Skolen ved 
Nordens Plads. De mange afgrænsninger hindrer et naturligt flow rundt i om-
rådet, og synes mest at være til for at reducere slitage og pleje af græsset og 
de øvrige grønne elementer. Endelig er der mange steder i området hårde over-
gange mellem inde og ude, hvor bygninger går lige ned i jorden, og ikke inviterer 
til ophold i kantzonerne.
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HISTORISK OVERSIGT OVER GRUNDENS ANVENDELSE

Cowi har udarbejdet rapporten Betty 21, Betty Nansens Allé 16, screening af jord-
bunds- og forureningsforhold hvorfra nedenstående er et uddrag af:

Ifølge oplysningerne på Miljøportalen er matriklerne 49u, 49t og 49e omfattet af 
områdeklassificering, og ingen af de tre matrikler er kortlagt i henhold til lov om 
forurenet jords bestemmelser /3/.
Region Hovedstaden har den 27. april 2017 oplyst, at matr. nr. 49e ikke er kortlagt i 
henhold til lov om forurenet jord, og at regionen ikke har dokumenter om denne 
matrikel /4/, dvs. ejendommen har ikke indgået i regionens kortlægningsarbejder.
COWI har ikke forespurgt om oplysninger på matr. nr. 49u og
49t, da disse først indgik i undersøgelsen efter besigtigelsen.
De historiske kort på Miljøportalen har vist, at matr. nr. 49u, 49 t og den vestlige del 
af matr. nr. 49e tidligere har været anvendt til gartneri, C.H. Kochs Handelsgartneri. 
Der har været gartneri fra ca. 1928 til før 1960. På nedenstående Figur 1 er vist den 
sydlige del af det område, hvor gartneriet har ligget.

Matr. nr. 49e
Den del af matr. nr. 49e, som ikke blev anvendt til gartneri, har ligget ubebygget 
hen, mens gartneriet var i drift. Efter ca. 1960 har arealet ligget ubebygget hen, 
og arealet har været anvendt til boldbane i tilknytning til den nærliggende skole, 
skolen ved Nordens Plads.

Omkring 2007/2008 blev der etableret tre midlertidige daginstitutioner på matr. 
nr. 49e med adresserne Betty Nansens Allé hhv. 16A, 16B og 16C. Den østligste del 
af matriklen indgik i legepladsarealet i tilknytning til skolen. Ved besigtigelsen den 
25. april 2017 var institutionen på den vestlige del af matriklen, nr. 16A, fraflyttet,
mens de to øvrige institutioner er i drift.

I Frederiksberg Kommunes bygge- og miljøsagsarkiv er der meget begrænsede 
oplysninger om etableringen af institutionerne.
Plan- og Miljøafdelingen skrev i 2008 til Kulturdirektoratet, at det skulle sikres, at 
de øverste 50 cm jordlag ikke var forurenet, eller der skulle etableres fast belægn-
ing, inden institutionerne blev taget i anvendelse /5/. Hverken i byggesagen eller i 
miljøsagen foreligger der oplysninger om, hvilke tiltag der blev foretaget. (...)

Matr. nr. 49t, sti
Matr. nr. 49t anvendes i dag til stiareal, men tidspunktet for etablering af stien er 
ikke undersøgt.

Matr. nr. 49u, Betty Nansens Allé 12
Den nordvestlige del af mat. nr. 49u anvendes i dag af materielgården til di-
verse oplag. Der er hegn omkring dette areal, mens der på den resterende del af 
matriklen er træer eller græs.
Ca. 1988 blev der etableret et mobilt kedelanlæg på matr. nr. 49u for at sikre den 
daværende varmeforsyning. Anlægget indeholdt bl.a. en overjordisk 50 m³ oli-
etank, se placeringen på nedenstående Figur 2. Ejer af Kedelcentralen var Central 
Kommunernes Transmissionsselskab (CTR I/S), men grunden var ejet af Frederiks-
berg Kommune. Anlægget blev fjernet i 2015/2016, men der foreligger ikke oplys-
ninger om, at der skulle være fjernet forurenet jord i forbindelse med fjernelse 
af installationer /5/. Terrænoverfladen består i april 2017 af grus med indhold af 
større sten.

Konklusion: Der er ikke konstateret potentielle punktkilder til forurening på matr. 
nr. 49e og 49t. På matr. 49u er der den nu fjernede olietank en potentiel punktkilde 
til forurening.

BETTY 21, BETTY NANSENS ALLE 16 3

Figur 1 Placering af den sydlige del af det tidligere gartneri, orthofoto fra 1954 fra 
Miljøportalen /2/ Matr. nr. 49e er vist med en "blå prik". 

Matr. nr. 49e
Den del af matr. nr. 49e, som ikke blev anvendt til gartneri, har ligget ubebyg-
get hen, mens gartneriet var i drift. Efter ca. 1960 har arealet ligget ubebygget
hen, og arealet har været anvendt til boldbane i tilknytning til den nærliggende
skole, skolen ved Nordens Plads.

Omkring 2007/2008 blev der etableret tre midlertidige daginstitutioner på matr.
nr. 49e med adresserne Betty Nansens Allé hhv. 16A, 16B og 16C. Den østligste
del af matriklen indgik i legepladsarealet i tilknytning til skolen. Ved besigtigel-
sen den 25. april 2017 var institutionen på den vestlige del af matriklen, nr.
16A, fraflyttet, mens de to øvrige institutioner er i drift.

I Frederiksberg Kommunes bygge- og miljøsagsarkiv er der meget begrænsede
oplysninger om etableringen af institutionerne.

Plan- og Miljøafdelingen skrev i 2008 til Kulturdirektoratet, at det skulle sikres,
at de øverste 50 cm jordlag ikke var forurenet, eller der skulle etableres fast
belægning, inden institutionerne blev taget i anvendelse /5/. Hverken i bygge-
sagen eller i miljøsagen foreligger der oplysninger om, hvilke tiltag der blev fo-
retaget.

Peder Østergaard Pedersen oplyste ved besigtigelsen, at der i forbindelse med
etableringen af institutionerne blev afgravet ca. 20 cm jord fra de ubefæstede 
arealer, hvorefter der blev terrænreguleret med ca. 0,5 m materialer, da arealet
lå lavere end det omgivende terræn. Der blev desuden udlagt en membran på
de ubefæstede arealer.

Matr. nr. 49t, sti
Matr. nr. 49t anvendes i dag til stiareal, men tidspunktet for etablering af stien
er ikke undersøgt.

Matr. nr. 49u, Betty Nansens Allé 12
Den nordvestlige del af mat. nr. 49u anvendes i dag af materielgården til diverse
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oplag. Der er hegn omkring dette areal, mens der på den resterende del af ma-
triklen er træer eller græs.

Ca. 1988 blev der etableret et mobilt kedelanlæg på matr. nr. 49u for at sikre 
den daværende varmeforsyning. Anlægget indeholdt bl.a. en overjordisk 50 m³
olietank, se placeringen på nedenstående Figur 2. Ejer af Kedelcentralen var
Central Kommunernes Transmissionsselskab (CTR I/S), men grunden var ejet af
Frederiksberg Kommune. Anlægget blev fjernet i 2015/2016, men der foreligger
ikke oplysninger om, at der skulle være fjernet forurenet jord i forbindelse med
fjernelse af installationer /5/. Terrænoverfladen består i april 2017 af grus med
indhold af større sten.

Figur 2 Placering af mobilt kedelanlæg ca. 2007 på matr. nr. 49u /5/. 
Olietanken er placeret mod øst på den indhegnede del af matriklen. 

Konklusion Der er ikke konstateret potentielle punktkilder til forurening på matr. nr. 49e og 
49t. På matr. 49u er der den nu fjernede olietank en potentiel punktkilde til for-
urening.

3 Besigtigelse 25. april 2017
Matr. nr. 49u Ved besigtigelsen blev det aftalt med Peder Østergaard Pedersen, at der skulle

placeres et målepunkt på matr. nr. 49u, hvor den tidligere olietank havde været
placeret (en potentiel punktkilde). Der skulle desuden placeres et målepunkt på 
græsarealet på matr. nr. 49u vest for stien (49t) og øst for hegnet ind til den
tidligere kedelcentral.

Matr. nr. 49e Generelt ligger matr. 49e ca. 0,5-1 m lavere end terrænet for vejen Betty
Nansens Allé. Der er et overvejende bevokset skråningsanlæg ned til institutio-
nerne. Skråningerne er formodentlig delvist anlagt i forbindelse med etablerin-
gen af institutionerne.

Den østligste del af matrikel 49e anvendes som legepladsareal af den nærlig-
gende skole. Et hegn adskiller institutionerne og legepladsarealet i tilknytning til 
skolen. Der udtages efter aftale ikke jordprøver fra skolens legepladsareal.

Institutionen på den vestlige del af matr. 49e, nr. 16 A, er fraflyttet, og lege-
pladsarealet anvendes ikke af de øvrige institutioner. Legepladsarealet øst for 
pavillonen er afgrænset med et hegn ind mod nr. 16B. Udearealerne består af
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GRUNDOPLYSNINGER

4

Området omkring Nordens Plads og Betty Nansens Allé
Arealberegninger i ny lokalplan

Matr.nr. 49d
3968 m2

Matr.nr. 49t
448 m2 (vej)

Matr.nr. 49e
4179 m2

Matr.nr. 49f
3941 m2

Del af matr.nr. 49n
2525 m2

Del af matr.nr. 49c
1400 m2

Del af matr.nr. 49u
570 m2

Matrikler og arealer i ny lokalplan:

Matr.nr. 49f: 3.941 m2

Matr.nr. 49d 3.968 m2

Del af matr.nr. 49c: 1.400 m2

Del af matr.nr. 49n: 2.525 m2

Matr.nr. 49e: 4.179 m2

Del af matr.nr. 49u: 570 m2

Matr.nr. 49t: 448 m2

Samlet lokalplanareal:

17.031 m2

Areal syd for Betty Nansen Allé:

Matr.nr. 49e: 4.179 m2

Matr.nr. 49t: 448 m2

Del af matr.nr. 49u: 570 m2

5.197 m2

Regneeksempler med 
udgangspunkt i bruttoareal:

100 plejeboliger x 100 m2 = 10.000 m2

Bebyggelsesprocent på 192%

100 plejeboliger x 100 m2 = 10.000 m2

10 familieboliger x 100 m2 = 1.000 m2

Bebyggelsesprocent på 212%

100 plejeboliger x 100 m2 = 10.000 m2

20 familieboliger x 100 m2 = 2.000 m2

Bebyggelsesprocent på 231%

Det samlede areal syd for Betty Nansen Allé:
Matr.nr. 49e: 4.179 m2
Matr.nr. 49t: 448 m2
Del af matr.nr. 49u: 570 m2
I alt 5.197 m2

Cowi har udarbejdet et notat af 17. maj 2017 omkring støj og lugt gener, 
som særligt peger på støjen fra kommunens skraldebiler når de startes 
tidligt om morgenen, som et problem.
I notatet peges på forskellige løsningsmodeller for at løse udfordringen 
som der vil blive arbejdet videre med. Eventuelle afværgeforanstaltninger 
vil blive viderebearbejdet i byggeprogrammet.

Desuden henvises til bilag, hvor andre relevante projekter og tiltag i områ-
det opridses: LAR-projekt, Betty 1 og 2, Områdefornyelsen og Medborger-
centret.
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BEHOVSANALYSER

’Frederiksberg Kommune oplever derudover en stigende efterspørgsel efter ple-
jeboliger fra 2018 og frem. ”Masterplanen for modernisering af plejeboliger 2017” 
(SOU 12.06.17, sag nr. 64) viser, at Frederiksberg Kommune dels har en midlertidig 
kapacitetsudfordring i årene frem mod 2022, og derudover forventes et stigende 
behov for plejeboliger frem mod 2028. 

Figuren nedenfor viser efterspørgselsprognosen 2017, jævnfør seneste Master-
plan for Modernisering af Plejeboliger.

Figur 2: Efterspørgselsprognose 2017
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LANDSKABSMÆSSIGE MULIGHEDER/BEGRÆNSNINGER

Det modernistiske planlagte område, hvor plejecentret  placeres, har i dag flere 
udfordringer. Det gælder blandt andet  i forhold til at skabe tydelige stiforbindelse 
så det  føles nemt og sikkert at færdes i området, og det gælder i forhold til udea-
realer, som flere steder virker utrygge og har mangel på funktioner som indbyder 
til ophold, leg og aktivitet. Derfor er en ny landskabsplan og etablering af nye 
udearealer og stier afgørende for, at det nye plejecenter vil kunne indgå i et unikt 
samspil med det omkringliggende nærområde. 

Med afsæt i den gennemførte Bystrategiske analyse og Keingarts skitseprojekt 
kan der blive skabt et nyt byrum som foregangseksempel på, hvordan der skabes 
synergi mellem offentlige (medborgercenter), kommunale (skole, og plejecenter), 
private (butikscenter) og almene bebyggelser.

En synergi som skabes i kraft, af den tværgående og gensidig udnyttelse af de
respektive parters faciliteter og ved at byrummene binder faciliteterne sammen.
Vi ser et nyt byrum designet med vægt på tilgængelighed hvor ældre, unge og
børnefamilier vil færdes og opholde sig i et byrum, hvor sundhed og bevægelse er
de bærerende værdier.

Byrummet byder ud over fælles aktivitetsområde også på rolige steder og ”lom-
mer”, som giver plads til legitim perifærd adfærd. Her kan livet beskues fra en bænk 
under et skyggefuldt træ. Skal fysikken styrkes giver ”150 meter stien” og træning-
sredskaber i området muligheden.

Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune har udpeget Betty Nansens 
Allé til forsinkelsesvej, og er et LAR projekt, som skal etableres i løbet af de kom-
mende år. Herudover er der inkorporeret  regnvandsløsninger i Keingarts skit-
serede landskabsplan for generationernes byrum. Der er derfor indlysende mu-
ligheder for at sammentænke disse lokale klima tiltag.

Realiseringen af det nye byrum er udfordret af, at det vil skulle anlægges i etaper i
takt med bygningsarbejderne i området afsluttes (færdiggørelsen af 120 nye un-
gdomsboliger på 1. sal af Domus Vista primo 2018, renovering af Betty I medio
2018, renovering af Betty II primo 2019, opførelse af plejecenter prim 2021).
Dette fordrer en sammenhængende og et velbeskrevet landskabs/byrumsdesign
som, blandt andet, rummer bud på hvorledes parkeringsforholdende løses for det
samlede område. Der skal således findes en løsning som samlet tilvejebringer en
fælles parkeringsløsning og samtidigt sikrer det fornødne areal til etablering af det
nye byrum.

Landskabsarkitektfirmaet Keingart har udarbejdet et landskabsprojekt for hele 
området, hvor af nedenstående er et uddrag fra (s. 3 indledning):
“Projektet skal være et foregangseksempel på en bedre kobling mellem almen-
nyttige boligområder og de omkringliggende bymiljøer. Derfor lægges der vægt
på at tilføje tydelige og trygge forbindelser til de kvarterer og hovedtrafikårer der
omkranser nærområdet.

Det har været et ønske at projektet skal anvise bud på hvordan uderummene
kan koordineres med og udbredes til de omkringliggende åbne rum ved Domus
Vista, Nordens og Sydens Plads, Skolen ved Nordens Plads og ikke mindst den
tilgrænsende tvillingebebyggelse på Betty Nansens Allé 51-53.
Der arbejdes med at skabe et projekt med eksempelværdi hvor der breder sig et
særligt aktivitetsfremmende landskab mellem husene. Et landskab der indeholder
en bred vifte af funktioner, og som åbner både husene og uderummet mod den
omkringliggende by.

Beboerne vil blive synlige for hinanden og vil spontant kunne indgå i fælles aktiv-
iteter i det omfang de hver især ønsker det.
Udendørsarealerne skal have et tæt samspil med de aktiviteter der indplaceres
i bebyggelsernes stueetager. Ude og inde skal smelte sammen og dermed gøre
fælles aktiviteter mulige hele året rundt.
Det kan være værkstedsfunktioner der kan rykke udenfor, en restaurant eller café
der serverer på terrassen, træningshold der varmer op under et halvtag eller urte-
haver der plejes af de lokale beboere.

Det er meningen at de nye udeområder skal muliggøre mange forskellige aktiv-
itetsformer og ikke blot ligge hen som repræsentative og passivt rekreative arealer.
Projektet skal styrke den interne infrastruktur i området så der bliver flere og mere
inspirerende veje at bevæge sig rundt på, og flere steder, hvor det er naturligt at
gøre ophold eller deltage i fysiske aktiviteter.
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BYRUMSSTRATEGI

Betty Nansens Plads

Ankomstareal til plejeboliger. P-pladser

Plejeboliger

Semi-privat areal
Forlængelse af Den 
lysende sti mod syd

Semi-offentligt areal til

leg, idræt og bevægelse

Semi-privat areal

18

FORDELE:
Bygningens vinkelform 
skaber en veldefineret 
pladsdannelse mellem 
Betty 1 og 2 og den nye 
bygning. 

Der er mulighed for at 
udvikle et intimt byrum 
med god kontakt til det 
nye landskab mellem Betty 
1 -og 2. 

Bygningen danner 
markant facade mod 
skolen og den nord/syd 
gående del af ”den lysende 

sti”.

ULEMPER:
Bygningen lukker sig 
for meget om sig selv og 
pladsdannelsen hjælper 
ikke til kontaktdannelse 
med områdets øvrige 
ressourcer, særligt skolen.

FRA WORKSHOP 2
Den overordende tendens på mødet var, 
at vi skulle gå videre med model A, da 
særligt kontakten og mulighed for synergi 
med skolen blev vægtet højt. 

Skitsen (Claus Sivager) viser det pladsrum, 
som kan skabes mellem bygningerne. 
Hans anbefaling var ligeledes model A 
med den kommentar, at størrelsen på 
byrummet skulle overvejes i forhold til 
skala.

Ligeledes er der i følge stadsarkitekten 
en tradition for serier af byrum i 
Frederiksberg Kommune, eksempelvis 
som set på CBS.

VOLUMENSTUDIER - TO SCENARIER

FORDELE: 
Bygningens placering 
åbner op mod skolens 
facader og danner et 
afgrænset og centralt 
byrum.

Byrummet kobler sig 
naturligt til den nord/syd 
gående del af ”den lysende 
sti” samt forlængelsen af 
stien mod legepladsens 
areal.

ULEMPER: 
Bygningen danner ryg 
mod FGV grunden og 
boligområdet mod syd.

Dette er et 
opmærksomhedpunkt som 
er taget med i den videre 
bearbejdning.

Bascon og Frederiksberg Kommune har udarbejdet Bystrategisk Analyse omkring 
Betty Nansens Allé, som udpeger to mulige byrum i området. Nedenfor ses et ud-
drag af analysen, der viser eksempler på, hvordan nye byrum med fordel kunne 
skabes.
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Keingarts Landskabsplan

SUPPLERE - OG IKKE DUBLERE
Plejecentret skal være et by-plejecenter hvor man drager nytte af, at have
byens funktioner lige ude foran sin egen hoveddør, som mange borgere vil
kunne genkende fra deres tidligere dagligdag.

Plejecentret skal aktivt gøre brug af de aktiviteter og funktioner der allerede 
er, eller vil blive placeret i og omkring byrummet, og samtidig selv tilbyde
byrummet og de omkringliggende bebyggelser nogle af de funktioner som
mangler i området. 

En væsentlig pointe er således at udvikle de tilstedeværende aktører kompli-
menterer/supplerer – og ikke dublerer - hinanden.

Plejecentret vil derfor indgå i en større sammenhæng, hvori der allerede findes 
flere relevante funktioner og vil samtidig selv bidrage med nye funktioner der
kan medvirke til at aktivere byrummet som vil kunne komme de andre aktører
i området til gode.

Derfor placeres de udadvendte og aktiverende funktioner i stueetagen hen-
vendt mod ”Generationernes byrum”. Det drejer sig om faciliteter med sigte
på at stimulere til bevægelse og fysisk såvel som mental sundhed i form af 
en bevægelses/multisal, spaområde, faciliteter og småerhverv med fokus til
personlig pleje og hygiejne (frisør, fodbehandling, terapi) som også vil kunne
benyttes af udefrakommende borgere samt eventuelt et par mikrobutikker
som f.eks. en blomsterhandel.

Tilsvarende vil det ny plejecenters beboere finde glæde i at anvende f.eks. 
idrætshal, sale og udearealer ved den nærliggende Skolen ved Nordens Plads,
besøge Café Fair i stueetagen i Betty I bebyggelsen, gøre brug af læge og fysi-
oterapi i Domus Vista samt ikke mindst de forskellige borgerrettede faciliteter
og funktioner i det nye medborgercenter. 

Funktioner som Café Fair vil i praksis blive en integreret del af plejecentret, 
og plejecentrets beboere vil opleve, at de får flere tilbud og faciliteter at råde 
over i deres hverdag ved at supplere og integrere mulige funktioner i loka-
lområdet.  Plejecentret vil dermed understøtte mødet mellem generationer 
og sikre liv i området.

Løsningerne er ens i grundscenariet og i det udvidede scenarie – i sidstnævnte 
dog med bedre muligheder for at udnytte byrum og understøtte mødet mel-
lem generationer. Der vil således her være tale om et bevidst designet byrum
med sigte på at skabe trygge, aktive og socialt inkluderende uderum som vil
give området karakter, og de mange beboere med forskelligartede forudsæt-
ninger attraktive steder at opholde sig, bevæge sig og mødes med hinanden.
Sideløbende med udarbejdelse af byggeprogrammet vil der ske en afdækn-
ing af muligheder og forudsætninger for etableringen af funktioner i plejecen-
trets stueetage ud fra ovennævnte temaer. Byggeprogrammet vil indeholde
konkrete bud på funktioner i plejecentrets stueetage.
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Fysioterapi

Apotek

Medborgercenter

Fodbe.MultisalFrisørTerapi Butik Spa

Idrætssal

Anko./ 
Inform.

Læge

DOMUS VISTA

BETTY NANSENS ALLE

Cafe

Supermarked Ungdoms-
boliger Ungdomsskolen

Fysioterapi,Træning
MotorikNyt plejecenter - Betty III

BYRUM

CENTRAL 
PLADS

Betty II Betty I

Legeplads

NÆRHEDSDIAGRAMMER
Diagrammet viser funktioner der enten allerede findes i området eller vil blive 
etableret på sigt.

Skolen ved Nordens Plads
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DOMUS VISTA

Betty III

Betty II

Opholds-
område

Skærmede 
haver

Betty I

BYRUM

CENTRAL 
PLADS

Fysioterapi,Træning
Motorik

Legeplads

BINDINGER
Diagrammet til højre viser et udsnit af de mange bindinger, som den nye 
bygning skal underordne sig.

Mulighed for at inddrage vejmatriklen  49n i byggeriet skal undersøges, da 
det evt. kan give en bedre helhedsplan for byrummet. Det er dog vigtigt at 
vejadgang til Betty I bibeholdes.

For at skabe et roligt og trygt byrum, kan vejadgang til parkering i Betty I 
evt. flyttes syd om plejecentret.

BETTY NANSENS ALLE 

Ungdomsskolen

Skolen ved Nordens Plads
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FUNKTIONER I DET NYE PROJEKT

Det særlige ved plejecentret Betty III er, at det har en unik mulighed for at indgå i 
en større sammenhæng hvori der allerede findes flere relevante funktioner. Sam-
tidig skal Betty III rumme nye funktioner, der kan aktivere byrummet og som også 
kan komme de andre institutioner i området til gode. Derfor placeres udadvendte 
og aktiverende funktioner i stueetagen henvendt mod ”Generationernes byrum”.
Bevægelses-/multisal
Spa
Mikrobutikker
Frisør
Evt. kan gæstebolig udlånes til Betty I og II

Udover plejeboliger og fælles opholds- og spisearealer skal der også være tera-
pirum, fodbehandlingsrum, beboerdepoter mm.
Servicefunktionerne indeholder bl.a. bolignære servicefunktioner som f.eks. kon-
torer, medicinrum og bryggers, der er placeret på de enkelte boligetager samt 
fælles servicefunktioner for hele plejecentret som administration, omklædning, 
personalerum og vareindlevering som placeres i stue og kælder. 

AREALOPGØRELSER

Der opføres i alt ca. 120 (115-125) boliger hvilket tilsammen giver ca. 7.700 kvadrat-
meter boligareal. Dertil kommer 20% serviceareal svarende til ca. 1.540 kvadrat-
meter, der skal til for at drive plejecentret. Derud over kan der komme nogle flere 
funktioner, som f.eks. mikrobutikker, materielgård til bygningsdriften af hele om-
rådet, produktionskøkken med tilhørende depoter samt evt. andre funktioner der 
kan være til gavn for ”Generationernes byrum”. 
Plejecentret bliver således ca. 9.240 kvadratmeter stort plus de ekstra funktioner 
der måtte tilkomme, i størrelsesorden 3-500 kvadratmeter.
Det skønnes at plejecentret vil få brug for 22 almindelige parkeringspladser, 3 
handicapparkeringspladser og 35 cykelparkeringspladser.

SÆRLIGE DRIFTSFORHOLD

PLEJECENTER DRIFT
Bygningen skal understøtte et højt serviceniveau i plejecenterdriften og skal let 
kunne driftes af forskellige operatøre. Samtidig skal bygningen sikre effektive ar-
bejdsgange for personalet, optimeret flow af varer ind og ud af bygningen samt 
være forberedt til, at eksterne leverandører kan levere vare direkte til det sted hvor 
personalet/borgeren har brug for det, således personalet ikke skal bruge tid på at 
ompakke og fylde depoter op. 

BYGNINGS DRIFT
Bygningen skal udføres byggeteknisk fornuftigt i forhold til, at sikre en billig og 
enkel bygningsdrift og vedligeholdelse. 

BETTY III    TOTAL
Antal Nettoareal (m2) Brutto(m2)

Boliger
Lille 40 35 60 2400
Medium 60 40 65 3900
Stor 20 45 70 1400
Service 20% 1540
SUM 120 7700 9240

Kælder Ekstra
Beboer depot 200 260
Vaskeri 50 65
Skifterets depot 30 40
Sprinklerrum 15 20
Teknikrum 80 100
Depot Div. 100 130
SUM 475 615

Stueetage Ekstra
Ankomst/Information/Garderobe 50 65
Frisør 25 35
Terapi 25 35
Fodbehandlingsrum 25 35  
Spa 80 105
Bevægelses-/multisal 250 325
Depot 30 40
Vareindlevering 50 65
Personalerum 40 50
Omklædning/Bad 85 110
Administration 85 110
Gæstebolig 40 50
Mikro Butikker 40 52
Produktionskøkken 200 260
Matrielgård(KAB) 50 65
SUM 785 290 1025 1402

Servicearealer i boenhederne
Personalekontor 15 20
Medicinrum 10 13
Særligt servicerum 20 25
Affaldsrum 10 13
Bryggers 15 20
Personale/ Toilet 5 6
Gæstetoilet 5 6
SUM 80 103 x 5 = 515

Fælles boligareal i boenheder
Spise/Ophold 120 156
Køkken/Opvask 40 39
SUM 160 195 x 5 = 975
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Lejlighed 65m2

BOLIGER SERVICE EKSTRA

1400 m2

brutto
3900 m2

brutto
1540 m2

brutto
500 m2

brutto
2400 m2

brutto

Lejlighed 70m2 Service

Service

Køkken

Spise/Ophold

Elevator

Trappe

Lejlighed 60m2 Lejlighed 60m2

Lejlighed 70m2 Lejlighed 60m2 Lejlighed 60m2

Trappe

Lejlighed 65m2 Lejlighed 65m2 Lejlighed 65m2

Lejlighed 65m2

60

Lejlighed 65m2

65 70

PLAN

Bevægelses/
Multisal

Produktionskøkken

Omk.

Spa
Ank./

Inf.

Gæstebol.

Butik Butik

KAB

Frisør Fodbe. Terapi
Pers.

Apotek,
Læge,

Fysioterapi
IndrætsalSuper-

marked

Omk.

Spa

VAREIND-
LEVERING

AdministrationVareind.

GADE
HOVEDINDGANG

GENERATIONERNES BYRUM

BETTY II

STUEETAGE

Omklædning/Bad

Depot

25 P

PARKERING

Vareind-
levering

CAFE

DOMUS VISTA

BETTY I

SKOLEN

PLEJE AFDELING.

Medborger-
center

Fysioterapi,
Træning
Motorik
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FUNKTIONSDIAGRAMMER

Funktioner og arealer i det nye plejecenter.
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Butik Butik

KAB
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BOLIGTYPER I DET NYE PROJEKT

Plejeboligerne indrettes til særlige målgrupper såsom fysisk-/psykisk handi-
cappede og demente borgere.

Plejecentret indrettes med i alt ca. 120 (115-125) boliger, hvoraf ca. 40 boliger er 60 
kvadratmeter, ca. 60 boliger er 65 kvadratmeter og ca. 20 boliger er 70 kvadratme-
ter. Alle boligerne vil være velegnede til svært fysisk plejekrævende borgere. Alle 
boligerne er som udgangspunkt et-rums boliger, men vil kunne opdeles med en 
fleksibel væg. De mindste boliger vil i tilfælde med en svært fysisk plejekrævende 
borgere dog ikke være store nok til at kunne opdeles.

Der skal etableres i alt ca. 120 (115-125 stk.) plejeboliger.

Boligstørrelserne fordeles således:
Ca. 40 boliger på ca. 35m² nettoareal og ca. 60m² BBRareal (brutto)
Ca. 60 boliger på ca. 40m² nettoareal og ca. 65m² BBRareal (brutto)
Ca. 20 boliger på ca. 45m² nettoareal og ca. 70 m² BBRareal (brutto)

Ca. 35m² Ca. 40m² Ca. 45m² 

Plejecentret udføres således det tilgodeser borgere med demens og svære fysiske 
handicap, hvilket medfører at plejecentret skal læne sig op ad SBi’s anvisning om 
indretning af demensboliger og udføres med skærpede krav til niveau- og bar-
rierefri adgang. 
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KONCEPTER

Plejecentret kan udformes på mange forskellige måder. Grundlæggende er for-
skellen hvor mange boliger der udlægges på hver etage og deraf samlet antal 
etager. Grunden kan umiddelbart maksimalt bære 30 boliger per etage svarende 
til 4 etager med plejeboliger. Modsat kan området maksimalt bære 8 etager 
svarende til 15 plejeboliger per etage.

Fælles for alle koncepter er, at det nye plejecenter skal bidrage positivt til bydelen 
ved at skabe en aktiv og udavendt stueetage, kunne drage nytte af de omkring-
liggende funktioner og tilbyde gode muligheder for udendørs ophold med sol 
og læ.  

Koncepterne viser, at grunden rummer et stort potentiale for at skabe en optimal 
udformning af et moderne plejecenter.      

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3
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KONCEPT 1
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KONCEPT 1
SOL SKYGGE DIAGRAM

1. maj kl. 14:00

21. marts kl. 12:00 21. marts kl. 15:00 21. juni kl. 13:00 21. june kl. 16:00

4½ etager
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4 x 1997,2 m2 + 1097,8 m2 = 9086,6m2
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KONCEPT 2
SOL SKYGGE DIAGRAM
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1598.3m2 (x5)
7991.5

293.6 m2 (x5) = 1468 m2 

1140 m2

522.4m2 (x4) = 2089.6m2
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8098.96

1035m2

49t

KORRIDOR

PLANLÆGNING

FGV

1.1000

1
2
3
4
5

49e49t

KORRIDOR

PLANLÆGNING

Stue
1
2
3
4

FGV

1.1000

49e

30/12024/120
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6 etager
24 boliger/120

1049 m2 + 5 x 1198,3 m2  = 9 040,5 m2
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KONCEPT 3
SOL SKYGGE DIAGRAM

6 etager
24 boliger/120

1049 m2 + 5 x 1198,3 m2  = 9 040,5 m2

1. maj kl. 14:00

21. marts kl. 12:00 21. marts kl. 15:00 21. juni kl. 13:00 21. june kl. 16:00
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BÆREDYGTIGHED

Ny arkitektur skal være så bæredygtigt som muligt og understøtte kommunens 
mål om CO2-neutralitet, jævnfør Frederiksbergstrategien og kommunens arkitek-
turpolitik. For at sikre helhedsorienterede og bæredygtige løsninger der lever op 
til kommunens ambitioner, anbefales det at DGNB certificere det nye plejecenter 
til DGNB Guld. Samtidig fremhæves og prioriteres enkelte DGNB underkriterier, 
som er særligt vigtige for byggeriet for at målrette certificeringen mod netop 
dette projekt:

Bygningen designes efter 2020 energikrav og suppleres med vedvarende ener-
giproduktion for at nedbringe bygningens CO2 aftryk. 

Plejeboligbehovene kan ændre sig på lang sigt, bygningen skal derfor være 
forberedt til at kunne ændre funktion over tid, f.eks. igennem en fleksibel byg-
ningsstruktur. 

Bygningsdele og byggetekniske løsninger designes med lange og parallelle leve-
tider og der prioriteres generelt løsninger med lave driftsomkostninger.

Der skal skabes særlig god tilgængelighed for beboerne, der kan have både 
fysiske og kognitive handicap.

BETTY III

DGNB
GULD

65%

DGNB
SØLV

50%

DGNB
BRONZE

35%

DGNB
PLATIN

>80%

Økonomisk
kvalitet

Social og
funktionel 

kvalitet

Teknisk
KvalitetKvalitet i

processen

Miljømæssig
kvalitet

Byggegrundens
kvalitet
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ORGANISATIONSPLAN

Udviklingen af det ny plejecenter vil ske i henhold i vedlagte organisations-
diagram. Bygherre er FFB, som i tæt dialog med Frederiksberg Kommunes 
relevante forvaltninger sætter krav og rammer for projektet og byggesagen.

Den overordnede beslutning om igangsættelse, organiseringen og finansiering 
tages i den politiske Styregruppe, som nedsættes i FFB-regi.

Der ud over nedsættes en Styregruppe hvori de overordnede temaer omkring tid, 
økonomi, udbudsform, designs og kvalitet fastlægges.
Styregruppens medlemmer udpeges af Frederiksberg Kommune, FFB og KAB.

Arbejdet med tilvejebringelse af forslag til indretninger, plejerelaterede funktioner 

og personaleforhold sker i arbejdsgruppen, hvis beslutninger sanktioneres af sty-
regruppen.

Inddragelse af relevante nøglepersoner fra forvaltningerne i Frederiksberg Kom-
mune, ældrerådet, handicaporganisationen og driften sker løbende i forbindelse 
med programmering, projektering og idriftsættelse.

Efter overgangen til drift vil plejecenteret bestå at 2 afdelinger, en ældreboligafde-
ling og en erhvervsafdeling for servicearealer. 
Afdelingerne driftes med afsæt i en ejerforening og, for servicearealerne, en drift-
saftale med FFB.

Frederiksberg 
Kommune

TEMAER
Optimeret plejedrift off./privat

Velfærdsteknologi

Synergier i funktioner mellem 
plejecenter og nærområde

FFB
v. KAB

Arbejdsgruppe
Kommune/KAB

Byggeforretnings-
fører

(KAB)

Styregruppe

Bygherre-
rådgiver

Total-
entreprenør

Øvrige 
rådgivere

Byggesagen

LOVGRUNDLAG

Lovgrundlag der arbejdes og udbydes efter:

Ældreboligerne opføres efter Lov om almene boliger §115.
Servicearealerne opføres efter § 140.
Bygningsreglementet
Arbejdstilsynets krav
Fødevarestyrelsens krav
Yderligere arbejdes efter Bek.gørelse om støtte til almene boliger m.v.
Udbudsloven af 15. december 2015
ABT93.
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FASTLÆGGELSE AF UDBUDSSTRATEGI

Frederiksberg Kommune og KAB har i partnerskabet drøftet egnede 
modeller for udbuds- og entrepriseform for projektet. Det vurderes, at 
den mest velegnede model ér at udbyde projektet  i en totalentreprise 
med efterfølgende dialog, hvor udbuddet gennemføres som en egent-
lig totalentreprisekonkurrence. 

Hovedbegrundelsen for at anvende denne model går på overvejelser 
om budgetsikkerhed, minimering af risikofyldte udlæg forud for skema 
B, tidlig inddragelse af entreprenør i planlægnings- og projekterings-
fasen samt en vurdering af markedssituationen.

Indflydelse på projektet 
Det vurderes, at udbuds- og entreprisemodellen bedst imødekommer 
følgende hensyn: Der er endnu ikke udarbejdet lokalplan for området, 
og Frederiksberg Kommune ønsker, at der skal forelægge et konkret 
projekt som lokalplanen skal bygge på. Samtidig er der naturligvis 
også et ønske fra bygherren og kommunen om at bevare så stor indfly-
delse på projektet igennem hele projekteringsperioden som muligt. I 
den givne markedssituation  kan man dermed definere anlægsøkono-
mien og fastholde denne på så tidligt et tidspunkt som muligt.

Selve udbuddet og kontrakterne vil blive gennemført at KAB (FFB), 
som ved indgåelse af den betingede købsaftale overtager rollen som 
bygherre. Frederiksberg Kommune bevarer fortsat stor påvirkningsmu-
lighed på projektet, dels via myndighedsrollen (planproces og god-
kendelse af skema A og B), og dels ved samarbejde om projektet som 
reguleres i partnerskabsaftalen.

Totalentreprise
Opgaven udbydes i en totalentreprise, hvor entreprenøren både 
står for projekteringen og udførelsen. Dette kan kombineres med et 
konkurrencemoment i form af en totalentreprisekonkurrence. En sådan 
totalentreprisekonkurrence kan gennemføres på ”traditionel”
vis, eller FFB (KAB) og Frederiksberg Kommune kan søge at få maksimal 
indflydelse på projektets tilblivelse ved at vælge udbudslovens nye 
muligheder i form af en totalentreprisekonkurrence
gennemført som udbud med forhandling eller med konkurren-
cepræget dialog. KAB og Frederiksberg Kommune vurderer, at en 

totalentreprisekonkurrence gennemført som udbud med forhandling 
er bedst egnet til dette projekt, men vil i den kommende fase ifm. 
udarbejdelse af byggeprogrammet yderligere kvalificere valget mel-
lem udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog.

I begge tilfælde gennemføres en grundig markedsdialog forinden 
prækvalifikationen. Denne dialog har til hensigt at vække interes-
sen i markedet – inklusiv operatører på drift af plejecentre, få dialog 
med potentielle tilbudsgivere og lytte til, hvilke kriterier, de mener, er 
væsentlige for at fastholde deres interesse i sagen og for at opnå bygh-
errens formulerede målsætning.

KAB vil i samarbejde med Frederiksberg Kommune her tilrettelægge 
en bred proces for inddragelse af relevante plejefaglige aktører for at 
sikre, at der etableres et udviklende og innovativt plejecenter med 
fokus på at sikre de bedste forudsætninger for en fremadrettet effektiv 
drift af plejecentret, og som danner rammen om et trygt og godt hjem 
for kommende beboere. 

Ved en totalentreprisekonkurrence kan entreprenørerne konkurrere på 
et grundlæggende arkitektonisk greb for opgaven, nogle minimum-
skrav for indretning defineret i et byggeprogram samt på nogle m2- 
priser for hhv. plejeboliger og servicearealer.

Dernæst lægges en række forhandlingsparametre ind omkring tid, 
proces, udførelsesmetoder, økonomi m.v.

En totalentreprisekonkurrence kan efter modellen ”udbud med forhan-
dling” eksempelvis køre i to forløb med en indledende runde, hvor der 
sker en udskillelse af enkelte tilbudsgivere og en efterfølgende anden 
runde, hvor de tilbageværende tilbudsgivere konkurrerer.

Fordelene ved totalentreprisemodellen er, at man relativt tidligt i 
forløbet får en budgetsikkerhed for sagen. Ved det tidlige udbud ind-
drages entreprenøren og dennes rådgivere tidligt i lokalplanprocessen. 
Det tidlige udbud på baggrund af et byggeprogram med tilhørende 
konkurrencebetingelser betyder ligeledes, at initialinvesteringen på 
projektering inden skema A/B-tilsagn bliver betydeligt lavere end ved 
en traditionel totalrådgiver/hovedentreprenør-model.

Ulemperne ved totalentreprise generelt er, at ændringer i programkrav 
senere i planlægnings- og byggefasen oftest har økonomiske kon-
sekvenser. Et andet væsentligt forhold er, at tilgangen til de tekniske 
rådgivere (arkitekter- og ingeniører) går igennem entreprenøren, det 
skal der tages højde for ved den fremtidige organisering. Det betyder, 
at bygherren i stedet indkøber teknisk- og strategisk bygherrerådgivn-
ing til sagen.

Ved det tidlige udbud (før lokalplanen er udarbejdet) vil en væsentlig 
del af entreprisesummen blive udbetalt, efter den 1-årige fastpris-peri-
ode er udløbet. Det ændrer som sådan ikke meget på sagens økonomi, 
men alt efter hvordan prisudviklingen på entreprisemarkedet er under  
planlægningsprocessen, så kan det blive nødvendigt at nedjustere 
sine programkrav og forventninger til kvalitet i overensstemmelse 
hermed.

Modellen arbejder med følgende hovedforløb:
•	 På	baggrund	af	dette	foreliggende	programoplæg	udarbejdes		
 et byggeprogram med henblik på en konkurrence
•	 Der	gennemføres	en	indledende	markedsdialog,	hvor	interes	
 sen for opgaven afdækkes, og hvor bygherrens forventede  
 konkurrencepræmisser og tildelingskriterier drøftes
•	 Der	prækvalificeres	3-5	totalentreprenører
•	 Der	gennemføres	en	totalentreprisekonkurrence	muligvis	op	
 delt i 2 konkurrencefaser, hvis det senere vurderes formåls-
 tjenesteligt
•	 Udbuddet	gennemføres	som	”udbud	med	forhandling/
 konkurrencepræget dialog
•	 Efter	tildeling	udarbejdes	faseopdelt	og	betinget	totalentre	
 prise-kontrakt med henblik på, at totalentreprenøren deltager i  
 lokalplanudarbejdelsen
•	 Sideløbende	med	lokalplaneudarbejdelsen	udarbejdes	et	dis	
 positionsforslag til brug for skema A
•	 I	umiddelbar	forlængelse	udarbejdes	projektmateriale	
 (forprojekt) til brug for skema B-ansøgningen
•	 Når	lokalplan,	skema	B	og	forprojekt	er	godkendt	kan	entre-
              prisekontrakten gøres ubetinget og byggeriet igangsættes
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TIDSPLAN - TOTALENTREPRISE

Ramme-tidsplan for  " Plejecenter - Betty III "
10. august 2017
Totalentreprise

Aktivitet jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Administrative og myndighedsgodkendelser
Politiske godkendelser

Planlægning og programmering, Skema A
Disposition for ide-oplæg
Udarbejdelse og tiltrædelse af udv. aftale
Udarbejdelse af ide-oplæg, godk- heraf
Godkendelse af ide-oplæg
Nedsættelse af arbejdsgrupper m.v.
Valg af Bygherrerådgiver
Udarbejd konkurrenceprogram
Godkendelselse af konkurrenceprogram/-koncept

Samarbejds- og grundkøbsaftale
Samarbejds- og grundkøbsaftale
Godkendelse af betinget grundkøbsaftale

Lokalplan
Udarbejdelse af lokalplan
Politisk godkendelse af lokalplan

Projektering og skema B

Markedsanalyse/-dialog, søge efter teams
Prækvalifikation af ca. 5 totalentreprenører
Tilbudsperiode Totalentreprenører
Vurdering, Spørgsmål og dialog, Udvælge 2 totalentr.
Politisk orientering vedr. valg (meddelelsespunkt)
Bedømmelse og tildeling af opg. v. politisk bedøm.udv.
Betinget kontrakt med vindende team
Godkendelse af vinderprojekt
Projektering til hovedprojekt
Dialog  godkendelser af Stadsark. og forvaltninger
Godkendelse af byggeprojekt

Udarbejde og behandle skema A+B (støtteansøgning)
Godkendelse af skema A+B
Orientering om endelig købsaftale
Byggesagsbehandling
Opnåelse af byggetilladelse

Byggeperiode, 18 mdr. December 2019 til juni. 2021

Afslutning af byggeperiode og idriftsætning juni-juli 2021
Afslutning af regnskab skema C, okt. 2021

2017 2018 2019
maj jun

2020
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ØKONOMI

Der skal udarbejdes et budget over initialinvesteringer såsom ideoplæg, bygge-
programmering, lokalplan m.v. samt anvises finansiering hertil.

Der skal udarbejdes rammebudgetter på baggrund af m2 priser for de elementer 
der indgår i sagen såsom servicedel, plejeboliger, evt. ældreboliger, dagcenter, 
produktionskøkken m.v.

Der skal lægges budgetter de særlige kommunale investeringer der kan være i 
form af indkøb af lifte, kaldeanlæg, møbler og inventar i servicedel m.v.

Finansieringsbudgetter for plejeboliger og servicearealer vedlægges.

Der tages afsæt i maksimumsbeløbet pr. m² og ambitionen om en entrepriseudg-
ift på henholdsvis 18.200 kr. inkl. moms/m² og 20.000 kr. inkl. moms./m².

Der skal udarbejdes finansieringsplan for ovennævnte delbudgetter.

Budget, plejeboliger
120 stk. samlet anskaffelsessum på 227.689.000 kr. inkl. moms
 
Finansiering, plejeboliger
10% Kommunalt grundbidrag på 22.768.900 kr.
88% realkredit lån på 200.366.320 kr.
2% indskud på 4.553.780 kr.
 
Budget, servicearealer, 20% af boligarealet
Samlet anskaffelsessum på 45.537.800 kr. inkl. moms
 
Finansiering:
Statsligt tilskud, 40.000/bolig på 4.800.000 kr.
Momsrefusion på 8.621.534 kr.
 
Lånebehov er på 32.116.266 kr.
Årlig ydelse er på 995.000 kr.

LOKALPLAN

Byplanvedtægt 10a + tillæg er i dag gældende for området ved Betty Nansens 
Allé. Det vurderes at det ny plejecenter går ud over rammerne i denne vedtægt. 
Derfor vil etablering af et nyt plejecenter kræve udarbejdelse af en ny lokalplan.
Lokalplan udarbejdes på baggrund af et færdigt projekt. 

For at sikre en sammenhængende planlægning i området syd for Nordens Plads, 
foreslås det, at lokalplanområdet omfatter de tre ejendomme Betty 1, 2 og 21, 
samt vej- og stiforbindelser, der grænser op til ejendommene.

Dette forudsætter at der findes en samlet løsning for landskabet i området. I det 
Lokalplanen vil fastsætte bestemmelser om alle udearealer, herunder stiforløb, 
parkeringspladser og byrumsaktiviteter, hvilket betyder, at området kun kan om-
dannes efter intentionerne landskabsplanen. 

Såfremt der ikke vælges en løsning, hvor det samlede landskab indtænkes, kan der 
ses på en anden afgrænsning af lokalplanområdet. 

For yderligere beskrivelse af gældende kommuneplanrammer og planforhold, er 
der udarbejdet et plannotat med ”Forslag til fremtidige planforhold”. Forhold der 
er vigtige at medtage i det kommende byggeprogram. 

Nedenstående illustrere, hvilke afledte økonomiske udgifter der er for kommunen, ved udnyttelse af det fulde rammebeløb.

Fuldt rammebeløb 10% kommunalt bidrag Statslig tilskud Momsrefusion Nettoudgift til finansiering Ydelse og bidrag på lån

Ælder boliger 227.689.000 22.785.458

Serviceareal 45.537.800 4.800.000 8.621.534 32.116.266 995.604
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TO SCENARIER FOR GENERATIONERNES BY
Nedenfor opridses to forskellige scenarier, der adskiller sig ved, at plejecentret i
det ene scenarie etableres som et integreret element i skabelsen af et nyt byrum. I
det andet etableres plejecentret uden samtænkning med landskabsplanen og vil
således efterlade områdets udformning i en form for status quo.
Begge scenarier vil forfølge idéen omkring at drage nytte af de omkringliggende
byfunktioner og arbejde med Generationernes By og begge scenarier kan
gennemføres indenfor samme rammevilkår angående tid, arealer, antal boliger
etc.

Scenarie A - grundscenarie Generationernes By;
Nyt plejecenter-, Fokuseret på egen matrikel.
I dette scenarie etableres plejecentret på egen matrikel uden afsæt i den bystrat-
egiskeanalyse og uafhængighed af Keingarts landskabsplan.

Plejecentret vil supplere med eksterne funktioner, hvor det kan drage nytte af 
synergieffekterne med de omkringliggende institutioner og funktioner. Uanset 
fraværet af en sammenhængende landsskabsplan vil plejecentret kunne bidrage 
med at skabe en bedre forbindelsesvej mod syd.

Parkering i tilknytning til Plejecentret vil blive etableret på egen matrikel. I det
omfang der i tilknytning til dette scenarie forudsættes (gen)etablering af parker-
ingspladser, der som led i opførelsen måtte blive nedlagt på Betty Nansens Allé, vil
dette forhold være styrende for udformningen af området.

Scenarie B - grundscenarie samtænkt med en landskabsplan i regi af
Generationernes Byrum;
Nyt plejecenter i kontekst af den Bystrategiske analyse og Keingarts skitseprojekt.
Som nævnt i afsnittet om ”Landskabsmæssige muligheder/begrænsninger” vil
det nye plejecenter med fordel kunne etableres i et scenarie med en klar kobling
til den gennemførte Bystrategiske analyse og Keingarts skitseprojekt for udviklin-
gen af et nyt unikt byrum i området.

Scenarie B – grundscenarie samtænkt med en landskabsplan i regi af 
Generationernes Byrum

Den beviste, metodiske og bredt inddragende proces som er lagt til grund ved
udarbejdelsen af såvel den Bystrategiske analyse som Keingarts skitseprojekt har
således resulteret i landskabs/byrumsdesign af meget høj kvalitet med bred op-
bakning fra alle interessenter i området.

Grundlaget er således til stede for at realisere et projekt som udfolder begrebet
”Generationernes By” i et nyt sammenhængende og levende byrum syd for Nor-
densPlads.

Projektet vil, som tidligere anført, styrke den interne infrastruktur i området, så der
bliver flere og mere inspirerende veje at bevæge sig rundt på og bidrage med
tilstrømning af borgere fra en større radius.

Dette scenarie fordrer, som også tidligere anført, en høj grad af samtænkning på 
tværs af interessenter og martrikelskel således at der kan ske en samlet afvejning 
og prioritering af behov og muligheder for hele byrummet.

Dette omfatter, blandt andet, ret centralt en helhedsorienteret tilgang til parker-
ingsbehovene som vil sikre det fornødne areal til etablering af det nye byrum.
Med baggrund i at der er tale om et stationsnært område, som i øvrigt
er tæt forbundet med den grønne cykelsti, samt mulighederne for dobbelt udnyt-
telse af p-pladser (f.eks. vil plejecentrets behov for personale og gæsteparkering
være betydeligt mindre i aften/nat, hvor øvrige beboere har behov for p-mu-
lighed). 
Det forudsættes derfor, at de 25 parkeringspladser som forskrevet i opdraget til 
det nye plejecenter vil være tilstrækkeligt. 

Scenarie A – Generationernes By

BYRUM

CENTRAL
PLADS

På den del af Betty Nansens Allé, som i større eller mindre grad vil indgå hvis der i 
projektet også arbejdes med en udvidet landskabsplan, er der optalt 43 p-pladser. 
Af de 43 pladser har omkring 8 pladser hidtil været anvendt til den midlertidige 
daginstitutioner, som har været etableret på Betty 21 grunden og som i dag er 
lukket. De 43 p-pladser på Betty Nansens Allé er offentlig pladser, som ikke indgår 
i et myndighedskrav. De er vurderet til at have en belægning på 75 %. 

Disse p-pladser kan blive påvirket ved opførsel af et ny plejecenter med landskab-
splan. Den rette løsning for parkering er et vigtigt led i at skabe synergi mellem de 
forskellige faciliteter og i at skabe trygge og indbydende byrum, som kan samle 
områdets beboere. En udredning af den rette løsning for parkering, hvor der vil 
blive set samlet på området, vil derfor blive undersøgt i kommende faser. 

Der vil frem til totalentreprise blive arbejdet med 2 forskellige scenarier for park-
ering, hvor det bliver muligt for de bydende at vise 2 forskellige løsninger på by-
rummet ved Betty 21 – ét scenarie hvor antallet af p-pladser fastholdes uændret, 
og ét scenarie hvor fokus er at etablere det optimale byrum, og hvor nogle af 
p-pladserne på Betty Nansens Allé kan komme i spil.
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UDVIDET SCENARIE  
Grundscenarie samtænkt med en landskabsplan i regi af Generationernes Byrum

ØKONOMI

Generationers byrum vil blive finansieret i fællesskab af ejerne af de berørte 
matrikler, og derudover er der dialog med Realdania om eventuel støtte til pro-
jektet. Der er i forbindelse med tidligere budgetvedtagelser afsat 7,3 mio. kr. i 
perioden 2017-2021 til anlægsprojektet  ”Byudvikling Nordens Plads – byrum og 
stiforbindelser”. Den kommunale anlægsudgift, der vil knytte sig til etableringen af 
Generationernes Byrum, skønnes at kunne afholdes indenfor de afsatte 7,3 mio. kr.  

I den kommende fase, vil der blive belyst muligheden for klimasikring af området 
og samspillet med den planlagte forsinkelsesvej på Betty Nansens allé. Der udar-
bejdes en hydraulisk for området, der belyser potentialet for brug af LAR-løsnin-
gen i generationernes byrum.

Illustration fra Keingarts landskabsplan

TIDSPLAN

Tidsplanen for det udvidede scenarie vil følge tidsplanen for grundscenariet, som 
er vist på side 26.

ENTREPRISEFORM

Entrepriseformen for udbuddet anbefales som en totalenreprise, med en totalen-
tresprisekonkurrence med forhandling og dialog, jf. anbefalingen til grundscena-
riet på side 25. 

OPDATERET UDGAVE JANUAR 2017

SENTIERO LUMINOSO
- BYRUM VED BETTY NANSENS ALLÉ
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