
Nr. Anlægsudgifter (1.000 kr.) i 2017 p/l U/I
Budget

2017

Budget

2018

Budget

2019

Budget

2020

Samlet

overslag

Anlægsudgifter, brutto U 420.445 431.604 590.897 530.144

   Heraf ikke igangsat U 238.427 329.078 560.140 527.444

Anlægsindtægter, brutto I -23.269 -22.340 -11.250 -10.350

Anlægsudgifter, netto N 397.176 409.264 579.647 519.794

Ældreboliger+ klimaprojekter U 60.445 91.614 285.897 270.444

Bruttoudgifter inden for anlægsrammen U 360.000 339.990 305.000 259.700

Afledt drift U 10.331 12.411 15.669 16.809

Effektiviseringer U -3.083 -7.037 -10.340 -14.243

Lånoptagelse I -23.700 -118.824 -259.114 -245.550

Ledig låneramme -40.181 -61.280 -46.225 -26.070

Indskud i landsbyggefonden U 0 11.850 11.000 0

Deponering U 92.032 60.900 0 0

MAG U 47.946 18.903 41.959 5.141

   Heraf ikke igangsat U 18.079 18.470 41.959 5.141

I 0 -1.300 0 0

1 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500 12.600

I -1.300 -1.300

x 2 Køb af Hermeshallen U 12.800 12.800

   Afledt drift 763 300 300 300

Pulje til politisk prioriteringsrum U 10.334 13.475 36.459 641

x Pulje til finansiering af overførsler U 11.000

x 3 Digitaliseringsplan 2014 U 600 16.495

x 4 Digitaliseringsplan 2015 U 600 7.700

x 5 Digitaliseringsplan 2016 U 4.867 433 9.700

6 NY Monopolbrud U 1.700 1.500 3.200

7 NY Digitaliseringsplan 2017 U 5.945 995 6.940

   Effektiviseringer -2.333 -4.537 -3.437 -3.437

Direktionens forslag til anlægsplan 2017-2020

Bemærk: X markerer igangsatte projekter
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Direktionens forslag til anlægsplan 2017-2020

Bemærk: X markerer igangsatte projekter

BEU U 61.500 73.000 72.500 65.700

   Heraf ikke igangsat U 33.500 53.284 71.800 65.000

I -13.750 -13.750 -11.000 -10.100

8a NY Almene flygtningeboliger

   Afledt drift 1.000 400

8b NY 100 Almene boliger

Indskud i landsbyggefonden 11.000 11.000

8c NY Fasanhuset, Niels Brock Kollegiet.

   Afledt drift 15 15 15

Indskud i landsbyggefonden 850

9 Skybrudssikring af kommunale ejendomme U 5.000 5.000 10.000

   Afledt drift 50 100 200

x 10a Byfornyelse og boligforbedring (Med tilsagn) U 28.000 19.716 700 700 114.511

I -13.750 -9.608 -100 -100 -54.707

   Afledt drift 750 750 750 750

   Ledig låneramme -13.538 -9.603 -570 -570

10b Byfornyelse og boligforbedring (Uden tilsagn) U 8.284 21.800 20.000

I -4.142 -10.900 -10.000

   Ledig låneramme -3.935 -10.355 -9.500

11 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U 3.000 4.000 4.000 4.000

   Afledt drift 75 150 225 300

12 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster U 2.000 4.000 4.000 4.000

13 Pulje til rådhusarbejder* U 6.000 7.000 7.000 7.000

14 Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme U 22.500 25.000 30.000 30.000

   Afledt drift 0 -369 -776 -1.266

   Ledig låneramme -11.300 -12.500 -15.000 -15.000
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Bemærk: X markerer igangsatte projekter

UU U 106.887 46.481 12.000 3.000

   Heraf ikke igangsat U 22.215 26.400 10.000 3.000

I 0 0 0 0

x 15 Pavillon på Skolen på Duevej U 1.000 1.912

   Afledt drift 55

x 16 Skolen på Duevej, udbygning U 16.780 6.000 33.231

   Afledt drift 282 561 561 561

x 17 Lindevangsskolen, udbygning U 8.027 43.200

   Afledt drift 358 715 715 715

x 18 Skolen på Grundtvigsvej U 54.365 14.081 2.000 173.650

   Afledt drift 2.603 5.204 5.204 5.204

19 Renovering af skolegårde med klimatilpasning U 3.000 3.000 3.000 18.000

20 Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen U 5.000 5.000

   Afledt drift 200

21 Udearealer – Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p-areal U 2.500 2.500

   Afledt drift 100 100 100 100

x 22 Skole-IT U 4.500 9.200

23 NY Klub Bülowsvej 14A - istandsættelse U 2.000 2.000

   Afledt drift 322 643 643

24 Klub Vagtelvej U 12.715 1.000 16.900

   Afledt drift 324 -530 -530 -530

25 Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej U 2.300 2.300

   Afledt drift 16 16 16

26 NY Klub på J.M. Thielesvej - 3 etager U 7.000 18.100 2.000 27.100

   Afledt drift 354 708
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Direktionens forslag til anlægsplan 2017-2020

Bemærk: X markerer igangsatte projekter

SOU U 46.366 50.782 274.006 260.569

   Heraf ikke igangsat U 46.280 50.582 273.951 260.569

I -3.800 0 0 0

27 Plejeboligmodernisering - Projektledelse U 1.600 1.600 1.600 1.600 28.299

x 28 Plejeboligmodernisering - Akaciegården (Servicedel) U 86 24.092

   Servicearealtilskud I -3.800 -3.800

29 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (servicedel) U 7.935 7.518 16.422 15.447 82.234

   Servicearealtilskud I -8.000

30 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Boligdel) U 36.745 41.464 90.569 63.130 372.059

   Afledt drift 550 550

   Lånefinansiering -68.824 -79.701 -55.554

x 31 Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Servicedel) U 0 50 15 1.041

   Afledt drift 540 840 450

x 32 Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Boligdel) U 150 40 240

33 NY - Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 (Servicedel) U 33.072 36.078 76.833

   Servicearealtilskud I -6.000

   Afledt drift

34 NY - Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 (Boligdel) U 132.288 144.314 307.336

   Lånefinansiering -116.413 -126.996
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Direktionens forslag til anlægsplan 2017-2020

Bemærk: X markerer igangsatte projekter

KFU U 19.387 37.442 16.230 28.818

   Heraf ikke igangsat U 19.337 37.442 10.030 28.818

I 0 0 0 0

x 35 Aveny Teatret

   Deponering 13.000 40.000

x 36 Flintholm svømmehal

   Deponering 8.132 167.811

x 37 Udskiftning af kunstgræs U 50 6.300

38 Pulje til åbne idrætsanlæg* U 500 500 500 500

   Afledt drift 50 50

39 Nye kunstgræsbaner på Jens Jessens vej U 6.000 13.000 19.000

40 Renovering af Damsøbadet U 1.200 9.000 10.200

   Ledig låneramme -2.200

41 Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U 10.000 10.000

   Effektiviseringer -500 -500

42 Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U 5.000 5.000

x 43 KU.BE, kultur- og bevægelseshus U 6.200 182.016

I -44.300

44 Pulje til gavlmalerier* U 530 530 530 530

   Afledt drift 50 50 50 50

45 Community Center på Nordens Plads U 500 2.000

46 NY Frederiksberg Svømmehal – Indeklima og driftanlæg U 642 7.212 27.788 35.642

   Afledt drift 100 100

47 NY Renovering af Frederiksberg Svømmehal U 11.165 11.165

   Afledt drift 300
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Direktionens forslag til anlægsplan 2017-2020

Bemærk: X markerer igangsatte projekter

BU U 15.265 4.535 2.000 33.216

   Heraf ikke igangsat U 0 4.500 2.000 33.216

I 0 0 0 0

48 Carlsvognen, nybygning U 31.216 35.775

   Afledt drift 651

49 Parkering ved Carlsvognen U 3.500 3.500

x 50 Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U 7.261 8.096

   Afledt drift 700

x 51 IT-infrastruktur dagtilbud U 2.700 5.300

x 52 Magnoliahuset - udvidelse U 2.600 35 10.180

   Afledt drift 312 194 194 194

   Effektiviseringer -750 -2.500 -2.500 -2.500

x 53 Solmarken - tilbygning til daginstitution U 2.704 7.650

   Afledt drift 48 189 189 189

54 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* U 1.000 2.000 2.000
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Bemærk: X markerer igangsatte projekter

SU U 10.528 26.229 3.202 0

   Heraf ikke igangsat U 7.200 4.000 0 0

I 0 0 0 0

x 55 Flygtningeboliger U 1.000 8.000 28.801

   Afledt drift 1.000 1.000 1.000 1.000

   Ledig låneramme 1.000 8.000

x 56 Betty U 40 4.040 4.080

   Afledt drift 1.900 1.900

   Effektiviseringer -3.903 -7.806

   Deponering 25.900 25.900 60.591

57 Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere U 4.900 10.900

58 Alternative plejeboligpladser (Tidligere Mariendalsvej) U 2.300 4.000 6.300

x 59 Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U 2.288 10.189 3.202 18.253

   Afledt drift 270
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BMU U 112.566 174.232 169.000 133.700

   Heraf ikke igangsat U 91.816 134.400 150.400 131.700

I -5.719 -7.290 -250 -250

x 60 Parkeringskælder Langelands Plads

   Deponering 45.000 35.000 90.000

x 61 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U 1.665 2.335 14.795

I -506 -506 -4.532

   Afledt drift 100 100 100 100

   Ledig låneramme -1.101 -1.738

x 62 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U 700 11.163 22.500

I -233 -3.724 -7.491

   Afledt drift 55 110 110

   Ledig låneramme -444 -7.077

x 63 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U 4.150 1.724 18.010

I -779 -779 -5.424

   Afledt drift 100 100 100 100

   Ledig låneramme -3.202 -898

x 64 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U 9.500 5.010 22.500

I -2.031 -2.031 -6.679

   Ledig låneramme -7.096 -2.830

65 Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U 1.000 1.000 500 500

x 66 Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé U 1.040 1.890

67 Træer ved kommunens indfaldsveje U 500 500 500 1.500

   Afledt drift 5 10 15

68 Forgrønning af Peter Bangsvej U 1.500 4.000 5.500

   Afledt drift 110 110 110

69 Pulje til offentlige legepladser* U 600 600 600 600
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Bemærk: X markerer igangsatte projekter

   Afledt drift 40 60 80 100

70 Pulje til vedligehold af kirkegårde* U 1.000 1.000 1.000 1.000

71 Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* U 400 400 400 400

72 Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* U 2.000 4.000 4.000 4.000

73 Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan – projektledelse og udvikling * U 2.000 2.000 2.000 2.000

74 Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium U 2.600 2.600

   Ledig låneramme -2.600

x 75 By- og pendlercykelsystem U 1.500 1.500 1.500 2.000 13.000

76 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* U 500 500 500 500

I -250 -250 -250 -250

77 Pulje til udlægning af nyt slidlag* U 8.500 8.500 8.500 8.500

78 Pulje til fortovsrenovering* U 2.000 2.000 2.000 2.000

x 79 Byudvikling ved Fasanvej station U 695 3.000

80 Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser U 1.000 6.300 7.300

   Afledt drift 245 245

81 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* U 7.116 8.000 14.400 22.000

   Afledt drift 150 300 500 1.000

82 Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) U 5.000 5.000 10.000 21.800

83 Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen) U 3.000 3.000

84 Forbedring af cykelparkeringsforhold* U 1.000 2.400 1.000 1.000

   Afledt drift 50 100 100

85 Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO U 3.000 3.000

x 86 Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U 1.500 18.100 17.100 45.630

   Afledt drift 175 525 1.350 1.350

   Ledig låneramme -1.500 -18.100 -17.100

87 Pulje til renovering af vejbelysning* U 4.000 3.000 2.000 2.000
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Bemærk: X markerer igangsatte projekter

   Afledt drift -50 -100 -150 -200

   Ledig låneramme -3.000 -2.000 -1.000 -1.000

88 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* U 4.200 4.200 4.000 4.000

   Afledt drift 310 425 540 655

89 Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan* U 1.000 1.000 1.000 1.000

   Afledt drift 100 150 200 200

90 Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station U 8.000 8.000

   Ledig låneramme -8.000

91 Udgifter relateret til svømmehallen -  Trafiksanering U 9.000 11.300

   Afledt drift 102 205 205 205

92 Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U 0 2.000 14.000 16.000

93 Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U 1.500 3.000 3.000 2.000 10.000

94 Supercykelstien Fasanvejsruten U 4.100 5.100

I -1.920 -1.920

   Afledt drift 45 45 45

95 Offentlige handicaptoiletter, fx ved Forum Station U 1.000 1.000

96 Forskønnelsespulje vedr. bunkers * U 200 200 200 200

   Afledt drift 20 30 40 50

97 NY Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde U 1.000 1.000 1.000 3.000

98 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)* U 6.000 10.200 16.800 16.000 65.000

   Afledt drift 24 24 24 24

99 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)* U 23.700 50.000 63.000 63.000 262.700

   Lånefinansiering -23.700 -50.000 -63.000 -63.000
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IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG    
   

 

1 
 

 

Fagudvalg: MAG 

Funktion:  00.32.31 

 
 

Salg af klubhusgrund og Køb af FB klubhus  
 

Adresse: Jens Jessens Vej 24 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  
 

100 
 

2.500 5.500 4.500  12.600 

Anlægsindtægter   -1.300    -1.300 

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

              

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

100 
 

2.500 
5.500 4.500 

  
12.600 

Anlægsindtægter  -1.300        -1.300 

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  -2.500 -3.000 +1.000 +4.500 
   

Anlægsindtægter  +1.300 -1.300      
 

 

 

Projekt nr.: 1  
 



   
IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG    
   

 

2 
 

Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Ifølge Kommuneplan 2013, kommunens Kultur- og Fritidspolitik og Frederiksbergstrategien spiller Frederiksbergs 
idrætsfaciliteter en helt central rolle som led i at sikre byens stadig flere borgere - både børn, unge, voksne og 
ældre  - de bedst mulige, fysiske rammer for et godt hverdagsliv samt et aktivt og sundt fritidsliv. 
 
Dette forudsætter dels, at Frederiksberg som by har et tilstrækkeligt antal idrætsfaciliteter, dels at faciliteterne 

fremstår tilstrækkelig tidssvarende, indbydende og vedligeholdte samt også overholder krav til standard og 

sikkerhed 

 

Baggrund og beskrivelse: 

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Ingeborggården blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 1. 

december 2014 besluttet at skabe en bredere udvikling af det samlede område omkring Ingeborggården, og at 

indtænke Generationernes By - samspil mellem børn og ældre, byrumskvaliteter, forbindelser, relationer, samspil 

med omgivelser, synergi i udnyttelse af lokaler, samarbejdsrelationer om eks. kantine, mødelokale etc. Det blev 

derfor besluttet at skabe en samlet løsning, hvor FB’s klubhus nytænkes, og der skabes sammenhæng til 

plejeboligbyggeriet. På grund af afklaring af ejerforholdet vedr. Ingeborggården er klubhusbyggeriet blevet udskudt 

et år ift. seneste anlægsplan. 

 

Det nye klubhus byggeri på anslået ca. 600 m2 til en samlet udgift på 9-12 mio. kr. (20.000 kr. pr. m2). De 450 m2 

er her anslået til boldklubbens egne klubfaciliteter, mens 150 m2 kunne være fælleslokaler med Ingeborggården. I 

det følgende lægges til grund, at fælleslokalerne fordeles ligeligt mellem klubhus og plejeboliger. Klubhusbyggeriet 

forudsætter således en byggeret på 525 m2 til en pris på 1,3 mio. kr., samt udgiften til anlæg af klubhuset på anslået 

10,5 mio. kr. Dette giver en samlet pris på 11,8 mio. kr., som FB's fond skal betale. 

 

Modellen for etablering af et nyt klubhus i sammenhæng til plejeboligbyggeriet er, at kommunen efter en forhandling 

med Frederiksberg Boldklubs Fonds bestyrelse køber det eksisterende klubhus til en skønnet markedspris. Med 

afsæt i ovenstående forventes det at beløbe sig til ca. 10,7 mio. kr., hvis købssummen forfalder i 2018. Hvis 

købssummen udbetales løbende i takt med FB’s anlægsudgifter skønnes der følgeomkostninger til bl.a. 

rentebetaling for skønnet 0,5 mio. kr. Der overtages ingen gæld i ejendommen, idet boldklubben forpligter sig til 

(med kreditors godkendelse) at overflytte indestående tinglyst gæld på op til 3,3 mio. kr. til den ny ejerlejlighed, som 

er gældsfri. Dermed kan FB's fond i alt anvende de 1,1 mio. kr. til medfinansiering af det nye klubhus. FB Fondens 

bestyrelse forpligtes i købsaftalen til at anvende salgssummen til opførelse af en ejerlejlighed på 450 m2-600 m2 

på grunden.  

 

Modellen betyder i praksis, at når købet af det eksisterende klubhus er effektueret, ophører fonden som lejer på 

grunden. Kommunen kan herefter sælge en byggeret til FB Fonden på grunden og få en indtægt fra grundsalget på 

i alt 1,3 mio. kr. 

 

For kommunen vil udgiften specifikt i forhold til klubhuset bestå i nedrivning af nuværende klubhus (ca. 0,3 mio. kr.), 

køb af det eksisterende klubhus til en skønnet markedspris vurderet til maksimalt 10,7 mio. kr., følgeomkostninger 

ved udskudte betalinger på 0,5 mio. kr. og byggerådgivning og transaktionsomkostninger til anslået i alt 1,1 mio. kr. 

– dvs. en anlægsrammeudfordring på i alt 12,6 mio. kr. Dertil vil kommunen have en indtægt fra byggeretten på de 

525 m2 svarende til 1,3 mio. kr., jf. anlægssag. 

 

Der er sket en forskydning af projektet på et år, da afklaringen vedr. Ingeborggården først er faldet på plads i år. 
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Fagudvalg: MAG 

Funktion:  00.32.31   

 
 

Køb af Hermes Hallen
 

Adresse: Steenwinkelsvej 19 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  12.800    12.800 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  763 300 300 300 300   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
  

12.800 
   

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter           

Anlægsindtægter            
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Projektet hænger naturligt sammen med Frederiksbergstrategiens tema om livskvalitet i hverdagen, idet det 

medvirker til en udbygning af byens idrætsfaciliteter i forbindelse med en udbygning af kommunens service 

generelt.  

 

Baggrund og beskrivelse: 

På Kommunalbestyrelsens møde d. 1 december 2014 blev det besluttet at indgå aftale mellem kommunen og 

Hermes Byggefond om, at kommunen køber Hermes-Hallen af byggefonden parallelt med, at Hermes 

Byggefond erhverver aktivitets- og klublokaler i Flintholm Svømmehal på Bernhard Bangs Alle af 

KommuneLeasing. Aftalen omfatter to separate transaktioner, der afsluttes maj 2017, når Flintholm Svømmehal 

åbner.  Frederiksberg Kommune påtager sig sælgers/bygherres forpligtelser i forbindelse med aftalen mellem 

Hermes Byggefond og KommuneLeasing.  

 

Med indgåelsen af aftalen er der behov for på anlægsplanen for 2017 at afsætte et samlet anlægsbudget til 

formålet på 12,8 mio. kr., hvilket beløb fordeler sig som følger:  

 

- Købssum 10,2 mio. kr.  

- Indfrielse af gæld for Hermes Byggefond: 1,5 mio. kr  

- Tinglysningsafgift: 0,3 mio. kr.  

- Rådgivning mm. 0,8 mio. kr. (skøn) 

 

Med kommunens overtagelse af Hermes-Hallen, vil det være muligt på længere sigt at etablere en ny, 

tidssvarende og fremtidssikret idrætsfacilitet (skole-idrætshal) på det østlige Frederiksberg. En sådan facilitet vil 

tilgodese et behov for mere idrætskapacitet på både skole- og idrætsområdet.  

 

På kort sigt overtager kommunen driften af hallen og anvender de nuværende rammer bedst muligt til såvel 

forenings, skole-, og aftenskoleaktivitet. I samarbejde med FIU har forvaltningen udarbejdet en driftsmodel, hvor 

der foretages en række funktions- og vedligeholdelsesopgaver, når kommunen overtager hallen, der på kort sigt 

skal sikre den forsatte drift. I driftsmodellen forestår FIU den almindelige drift inkl. indvendig vedligeholdelse i 

lighed med kommunens øvrige idrætsanlæg, mens BBE forestår den udvendige bygningsdrift inkl. installationer. 

Det er her aftalt, at FIU stiller 2 af de i alt 3 haller til rådighed for foreninger, skoler og aftenskoler, mens de 

nuværende ikke-kommunale aktiviteter (udlejning) forsætter i den tredje hal.  

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 763 300 300 300 

Afledte driftsudgifter, (BEU) U 763 300 300 300 

 
 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 
    

Mens de løbende driftsudgifter til bl.a. personale, forsyning og indvendig vedligeholdelse findes indenfor Kultur- 

og Fritidsudvalgets driftsramme, er der i anlægsforslaget tillagt de af BBE opgjorte afledte driftsudgifter til 

udvendig vedligeholdelse samt de umiddelbare nødvendige vedligeholdelsestiltag, der skal sikre den forsatte 

drift. De afledte driftsudgifter til BBE inkluderer: 

 

Vedligeholdelse (Udvendig, installationer): 208.481 kr. 

Serviceaftaler (ABA, VEN, AIA): 91.191 kr. 



   
IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT    
   

 

3 
 

I alt: 299.672 kr. 

 

Hallen overtages forventet 1. maj 2017 og de løbende driftsudgifter er derfor tilpasset i 2017. De nødvendige 

vedligeholdelsestiltag for at forsætte hallen til forenings- skole- og aftenskoleaktiviteter inkluderer: 

 

Skimmelindsats: 20.000 kr. 

Teknisk gennemgang af bruseanlæg: 20.000 kr. 

Facader: 10.000 kr. 

Reparation af gulv for punktskader samt slibning og lakering: 50.000 kr. 

Malergennemgang v overtagelse: 50.000 kr. 

Andet – tilstandsrapport: 413.000 kr. 

I alt: 563.000 kr. 

 

Ovennævnte udgifter indregnes som afledt drift. 

 

Derudover pågår der dialog med FIU om etablering af ADK-anlæg samt tildækning af springgrav, hvilket 
forventes at kunne finansieres indenfor budgetrammen. 
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Fagudvalg: MAG 

Funktion:  Flere 

 
 

Digitaliseringsplan 2014 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 15.895 600 
 

16.495 

Anlægsindtægter 
    

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  -2.666 -6.142 -6.864 -6.864 
 

  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

5.275 600 
 

  
16.495 

Anlægsindtægter 
 

           

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

      
 

   

Anlægsindtægter 
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Digitaliseringsplan 2014 består af en række projekter, der bidrager til Frederiksberg Kommunes 

digitaliseringsstrategi.   

 

I 2017 er der budgetteret med et rådighedsbeløb på 600 t. kr. vedr. Elektroniske låse og nødkald 

 

De samlede effetktiviseringer vedr. digitaliseringsplan 2014 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af 

budget 2014. 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Alle projekterne under digitaliseringsplan 2014 er anlægsbevilget.  

Den 2. juni 2014 blev der meddelt anlægsbevilling vedr. Brud på monopolsystemer, Grunddataprogram, Elektroniske 

låse og Nødkald samt Digitale medier i dagtilbud.  

Netværk og tryghed døgnet rundt blev anlægsbevilget d. 22. juni 2015. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N -2.666 -6.142 -6.864 -6.864 

Effektivisering, samlet U -2.666 -6.142 -6.864 -6.864 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2014 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af 

budget 2014. 
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Fagudvalg: MAG 

Funktion:  Flere 

 
 

Digitaliseringsplan 2015 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 7.100 600 
 

7.700 

Anlægsindtægter 
    

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  -4.045 -8.090 -8.090 -8.090 
 

  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
3.700 

 
600 

     
7.700 

 

Anlægsindtægter 
 

           

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

      
 

   

Anlægsindtægter 
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Digitaliseringsplan 2015 består af en række projekter, der bidrager til Frederiksberg Kommunes 

digitaliseringsstrategi.   

 
Planen og projekterne er beskrevet i ’Digitaliseringsplan 2015 – Digitale services til borgere og medarbejdere på 
Frederiksberg’. 
 
I 2017 er der budgetteret med et samlet rådighedsbeløb på 600 t. kr. fordelt på henholdsvis 300 t. kr til 
Funktionsstøttende teknologi til borgere der kan selv og vil selv (SOU) og 300 t. kr. til Selvhjulpenhed og 
Recovery (SU).  
 

De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2015 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af 

budget 2015. 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Samtlige anlægsprojekter under Digitaliseringsplan 2015 blev anlægsbevilget d. 22. juni 2015 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N -4.045 -8.090 -8.090 -8.090 

Effektivisering, (samlet) U -4.045 -8.090 -8.090 -8.090 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2015 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af 

budget 2015. 
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Fagudvalg: MAG 

Funktion:  Flere 

 
 

Digitaliseringsplan 2016 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 4.400 4.867 433 
 

9.700 

Anlægsindtægter 
    

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  229  -739 -2.611 -4.242 
 

  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

4.400 
 

5.800 
 

  
10.200 

Anlægsindtægter 
 

           

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

-933  +433   
 

 -500  

Anlægsindtægter 
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

 

Digitaliseringsplan 2016 består af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg 

Kommunes digitaliseringsstrategi. 

Planen og projekterne er beskrevet i ”Digitaliseringsplan 2016”. 

 

Fordeling af anlæg Digitaliseringsplan 2016 2017 2018 2019 2020 

 - Optimeret telefoniplatform       2.000           -              -                    ‐    

 - Digital kommunikation          500           -              -                    ‐    

 - Rehabilitering og recovery       1.000           -              -                    ‐    

 - Øget digitalisering på Undervisningsudvalget          900           -              -                    ‐    

 - Øget digitalisering på børneudvalget          467         433           -                    ‐    

 Anlæg i alt       4.867         433           -                   ‐    

 

I forhold til budget 2016 nedlægges underprojektet Selvbetjeningsplatform under Digital Kommunikation. Dette 

betyder en ændring på 500 t.kr. i 2017. Herudover periodiseres en andel svarende til 433 t. kr. vedr. projektet 

Øget digitalisering på Børneudvalget fra 2017 til 2018. 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Samtlige anlægsprojekter under Digitaliseringsplan 2016 blev anlægsbevilget d. 18. maj 2016. 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

De samlede effektiviseringer vedr. Digitaliseringsplan 2016 er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af 

budget 2016. 

Som følge af nedlæggelsen af underprojektet Selvbetjeningsplatform, er effektiviseringen nedjusteret med 150 t. 

kr. i alle år. 
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Fagudvalg: MAG 

Funktion:  Flere 

 
 

NY - Monopolbrud 
 
 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

1.700 1.500 
 

3.200 

Anlægsindtægter 
    

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  
 

          

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    
    

  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

  
 

Anlægsindtægter 
 

           

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

+1.700   +1.500   
 

 +3.200  

Anlægsindtægter 
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

I Digitaliseringsplan 2014 er der afsat 1,3 mio. kr. i anlægsmidler til implementeringen af brud med kommunale 

monopolsystemer. Projektet er samlet set et af de største fælleskommunale it-projekter og udgør et 

paradigmeskifte i kommunernes it-arkitektur, hvor dels KMD’s monopol brydes og dels at it-systemer udvikles så 

de integrerer med hinanden frem for at være opbygget som siloer. De afsatte midler i Digitaliseringsplan 2014 var 

estimeret på baggrund af den på daværende tidspunkt eksisterende viden. Der foreligger nu et opdateret estimat, 

som viser et yderligere behov for i alt 3,2 mio. kr. fordelt på 2017 og 2018. KL’s bestyrelse har i sommeren 2015 

tilkendegivet at kommunerne står overfor en stor og økonomisk tung opgave i forbindelse med monopolbruddet.  

 

Opskrivningen af anlægsinvesteringen er en forudsætning for at den allerede indarbejdede effektivisering vedr. 

systembesparelser på 0,1 mio. kr. i 2017 stigende til 2,7 mio. kr. i 2019 og frem kan hentes. Herudover er der 

indarbejdet en arbejdsgangsbesparelse på varige 2 mio. kr. i 2019 som følge af monopolbruddet i forbindelse med 

de administrative effektiviseringer i budget 2014. Opskrivningen af anlægsinvesteringen er således også en 

forudsætning for at denne effektivisering kan hentes. 
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Fagudvalg: MAG 

Funktion:  Flere   

 
 

NY Digitaliseringsplan 2017 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

5.945 995 
 

6.940 

Anlægsindtægter 
    

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

              

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  -2.333 -4.537 -3.437 -3.437 
 

  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

  
 

Anlægsindtægter 
 

           

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

+5.945  +995    
 

   

Anlægsindtægter 
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

Digitaliseringsplan 2017 består af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg 

Kommunes digitaliseringsstrategi. 

Planen og projekterne er beskrevet i ”Digitaliseringsplan 2017”. 

En del af projekterne forudsætter anlægsinvesteringer. Disse projekter fremgår af nedenstående tabel.  

 

Fordeling af anlæg Digitaliseringsplan 2017 2017 2018 2019 2020

- Udvikling af InCorp-bostøtte system            200                -                 -                 -  

- Udbredelse af skylletoiletter            800            800                 -                 -  

- Udviklig af Fait-Connect            200                -                 -                 -  

- KMD Boliglån                 -             100                 -                 -  

- Understøttende undervisning         4.600                 -                 -  

- Digital ejendomsdrift               95               95                 -                 -  

- Lokalebookingsystem               50                -                 -                 -  

Anlæg i alt         5.945            995                 -                 -  

 

Anlægsinvesteringerne er en forudsætning for udmøntningen af de effektiviseringer, som er indeholdt i 

Digitaliseringsplan 2017. 

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N -2.333 -4.537 -3.437 -3.437 

Effektivisering, (flere) U -2.333 -4.537 -3.437 -3.437 

 

 
 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

Effektiviseringerne er beskrevet i Digitaliseringsplan 2017 under tværgående forslag. 
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Fagudvalg: BEU 

Funktion:  08.32.24 

 
 

NY – Almene flygtningeboliger  
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter     

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

             

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  1.000 400      

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Grundkapital-
indskud 

       

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
     

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter            

Anlægsindtægter            
 

 

 
 

Projekt nr.: 8a  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

Magistraten har godkendt sag om et markant og styrket fokus på varige boligløsninger for flygtninge, hvor det 

besluttes at sælge byggeret til to grunde Ågade og Sdr. Fasanvej 26 til en almen boligforening, evt. efter budrunde, 

til opførsel af familieboliger med 100 pct. anvisning til fx flygtninge. Endvidere har Magistraten den 11. april 2016 

godkendt sag om strategi for salg af ejendomme, hvor trekantsgrunden på Sdr. Fasanvej ligeledes indgår.  

 

De to grunde sælges til markedsværdi, hvori der tages højde for den påvirkning af pris, der er ved 100 pct. 

anvisning. Idet der sælges til en eller flere almene boligforeninger, vil der efterfølgende være en udgift til 

grundkapitalindskud, der udgør 10 pct. af den samlede anskaffelsessum inkl. bebyggelse. Det antages, at 

salgsindtægten vil opveje grundkapitalindskuddet, hvorfor denne står anført som nul i skemaet. Der budgetteres 

ikke med salgsindtægter.   

 

De afledte driftsopgaver i forbindelse med flygtningearbejdet er af et sådan omfang, at der afsættes 1,0 mio. kr. i 

2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til tilvejebringelse af plangrundlag samt håndtering af opgaver i forbindelse med almene 

boliger (salg, udbud m.v).  

 

Grundkapitalindskud udgør ikke en del af anlægsrammen. 

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 1.000 400   

Afledte driftsudgifter, (BEU) U 1.000 400   

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

De afledte driftsopgaver i forbindelse med flygtningearbejdet er af et sådan omfang, at der afsættes 1,0 mio. kr. 

i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til tilvejebringelse af plangrundlag samt håndtering af opgaver i forbindelse med 

almene boliger (salg, udbud m.v).  
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Fagudvalg: BEU 

Funktion:  08.32.24 

 
 

NY – 100 almene boliger (grundkapitalindskud) 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter     

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

             

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Indskud i 
landsbyggefonden 

  11.000 11.000    

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
     

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter            

Anlægsindtægter            
 

 

Projekt nr.: 8b  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

Kommunalbestyrelsen vedtog 9. november 2015 rammeaftale mellem Frederiksberg Kommune og de almene 
boligorganisationer om fleksibel udlejning og kommunal anvisning for 2016 til og med 2019. 
 
Almenboligsektoren bidrager med den foreliggende rammeaftale til at løse flere fokuserede udfordringer i den 
samlede boligforsyning på Frederiksberg i form af særboliger og varige boliger til flygtninge. 
 
I forlængelse heraf er det aftalt, at der i aftaleperioden afsættes kommunalt grundkapitalindskud til 100 almene 
familieboliger. Dette svarer cirka til det antal boliger, der med aftalen forudsættes reserveret til særboliger og 
ekstraordinære boliger til flygtninge udover den gennemsnitlige kommunale anvisning på 25 pct. Udmøntningen 
sker efter nærmere aftale inden for Kommuneplanens rammer, evt. via udbud og evt. efter aftale målrettet 
særlige behov. Således kan muligheden for at opnå en almen bolig fra ventelisten opretholdes alt andet lige, 
ligesom de 100 boliger i løbet af aftaleperioden kan bidrage til en varieret udvikling af byens boligmasse. 
 
De samlede udgifter til grundkapitalindskud vil med ovenstående udgøre 23,8 mio. kr. (100 boliger á 100 kvm. til 
rammebeløb på 23.800 kr./kvm (2016 –pris for familiebolig) * 10 %), der er fordelt over to år. 
 
Grundkapitalindskud udgør ikke en del af anlægsrammen. 
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Fagudvalg: BEU 

Funktion:  08.32.24 

 
 

NY - Fasanhuset, Niels Brock Kollegiet. 
 

Adresse: Søndre Fasanvej 54 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter     

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

             

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    15 15 15 15   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Indskud i 
Landsbyggefonden 

  850     

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
     

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter            

Anlægsindtægter            
 

 

 
 

Projekt nr.: 8c  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

 
Fasanhuset (også kaldet Niels Brock Kollegiet) omfatter 22 ungdomsboliger. Boligerne er beliggende på Søndre 
Fasanvej 54 og er en selvejende institution. 
 
Da boligerne er nedslidte og ikke tidssvarende, ønsker institutionen at renovere boligerne. Derudover ønsker 
institutionen at opføre 15 nye almene ungdomsboliger i en tilbygning. 
  
Der foreligger en foreløbig ansøgning om kommunalt tilsagn om støtte til renovering af de bestående ungdomsboliger 
efter almenboliglovens § 100 og om støttetilsagn til tilbygning af 15 almene ungdomsboliger. 
 
Renoveringsudgiften forventes at udgøre ca. 12,6 mio. kr. Udgifterne finansieres ved optagelse af lån, og der vil blive 
stillet krav om 100% kommunegaranti for lånet. Kommunen skal refundere staten 20% af ydelsesstøtten på det 
støttede lån i lånets løbetid. Refusionen af ydelsesstøtten er på nuværende tidspunkt ikke beregnet. 
 
Med udgangspunkt i det gældende rammebeløb for nye almene ungdomsboliger, der opføres på allerede ejet grund, 
er anskaffelsessummen beregnet til 8,5 mio.kr. Kommunen skal yde et rentefrit grundkapitalindskud beregnet til 
850.000 kr. 
 
Dertil kommer, at kommunen skal betale 20% af ungdomsboligbidraget. Denne årlige udgift hertil anslås til ca. 15.000 
kr. pr. år. Endvidere skal kommunen stille garanti for den del af realkreditlånet (7,5 mio.kr.), der har pantsikkerhed ud 
over 60% af ejendommens værdi. 
 

Det forventes at projektet tidligst gennemføres i 2018. Gennemførsel af projektet forudsætter at byggesagen og skema 

A ansøgning godkendes.  

 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Kommunal støtte til renovering og udvidelse af de almene ungdomsboliger på Søndre Fasanvej 54 medvirker til 
at fremme boliger til studerende på Frederiksberg, og understøtter derved Frederiksbergstrategiens mål om at 
være Vidensby.  

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N  15 15 15 

Afledte driftsudgifter, (BEU) U  15 15 15 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til: 
 
Bolig- og Ejendomsudvalget: 
I forhold til de eksisterende boliger skal kommunen refundere staten 20% af ydelsesstøtten på det støttede lån i 
lånets løbetid. Refusionen af ydelsesstøtten er på nuværende tidspunkt ikke beregnet. 
 
Kommunen skal betale 20% af ungdomsboligbidraget til de 15 nye boliger. Denne årlige udgift anslås til ca. 15.000 
kr. pr. år.  
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Fagudvalg: BEU 

Funktion:  06.45.50 

 
 

 Skybrudssikring af kommunale ejendomme 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  5.000 5.000    
 

10.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

              

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    50 100 200    

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter   5.000 5.000    

Anlægsindtægter        

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter         

Anlægsindtægter            
 

 

 
 

Projekt nr.: 9  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 
I 2012 blev der disponeret midler fra Puljen til Klimatilpasning til udarbejdelse af en screening på de kommunale 
ejendomme, der blev ramt af oversvømmelser i forbindelse med skybruddet 2. juli 2011. Screeningsrapporten 
blev ud udarbejdet af Rambøll i oktober 2012 og indeholder en lang række forslag til tiltag på en andel af de 
kommunale ejendomme for at forhindre vandindtrængning og opstigende kloakvand. Udgifterne estimeres til 6 
mio. kr. 
 
Dertil kommer udgifter til de ejendomme, som ikke indgår i screeningen, samt til at oprette tilstødende 
bygningsdele fx de steder, hvor der står fast inventar, som skal genetableres. Udgiften hertil vil blive fastlagt 
gennem forundersøgelser, primært i form af tv-inspektioner af kloakker og opdatering af tegningsmateriale. 
Foreløbig skønnes udgifterne at være 4 mio. kr.  
 
Skybrudssikring af de kommunale ejendomme skønnes således at kræve en samlet anlægsudgift på i alt 10 mio. 
kr. De konkrete løsninger vil bl.a. være etablering af højtvandslukkere, pumpebrønde, diverse afløb, samt 
terrænreguleringer m.m. Samtidig vil der være en række udgifter forbundet med forundersøgelser herunder tv-
inspektioner og projektering. 
 
Evt. vedligehold: 
En andel af de tiltag, som gennemføres på ejendommene, vil være vedligehold, men andelen er endnu ikke 
klarlagt.  
 
Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 
Anlægsforslaget medvirker til at øge ”Livskvalitet i hverdagen”  idet driften af bl.a. skoler, daginstitutioner og 
plejehjem har været påvirket ved tidligere skybrud. 

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N  50 100 200 

Afledte driftsudgifter, BEU U  50 100 200 

Link til CO2 vejledning 
 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         
                

Afledte driftsudgifter: 
 
Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette 
stade endnu ikke er beskrevet i detaljer. Der forventes driftsudgifter til vedligeholdelse af højtvandslukker, 
pumper, rensning af overfladebrønde, samt udgifter til licenser og linjer til overvågning af diverse alarmer på 
brønde og højtvandslukkere. I forbindelse med bevillingssagen, hvor delprojekterne kendes, vil afledt drift blive 
konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer. 
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Fagudvalg: BEU 

Funktion:  00.25.15 

 
 

Byfornyelse og Boligforbedring  
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 16.845 28.000 28.000 22.500 20.700   

Anlægsindtægter -6.928 -13.750 -13.750 -11.000 -10.100   

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

              

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  750  750 750 750    

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

  -13.538  -13.538 -10.925 -10.070     

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  

      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  32.178 27.000 27.000    

Anlægsindtægter  -15.839 -13.250 -13.250    

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  -4.178 1.000 -4.500    

Anlægsindtægter  2.089 -500 2.250    
 

 

 
Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Projekt nr.: 10 a+b  
  

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=55481&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=53952&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=53952&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=53952&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
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Baggrund og beskrivelse: 

Under byfornyelsen anvendes de afsatte beløb til etablering af gårdanlæg, nedrivninger, erstatninger, tilskud, 

genhusninger, byggeskadefondsbidrag mv. Udgifterne er refusionsberettigede, dvs. at der opnås indtægter i 

form af statsrefusion svarende til halvdelen af de afholdte udgifter. Dertil kommer, at der afsættes 500 t.kr. årligt 

til at aflønne et årsværk til projektledelse. Denne udgift er ikke refusionsberettiget. 

 

Byfornyelsesudgifter afsættes som en pulje, som i de førstkommende år finansierer tidligere trufne 

byfornyelsesbeslutninger, og i de senere år udgør en pulje til endnu ikke besluttede fremtidige projekter i en 

fortsættelse af det kommunale byfornyelsesprogram. En fortsættelse af den eksisterende ordning til støtte til 

byfornyelsesprojekter forudsætter, at der afsættes rådighedsbeløb til projekter, som der efterfølgende indgås 

konkrete aftaler med private om. 

 

Anlægsudgifterne for årene 2017 - 2020 er opgjort ud fra de reelle budgetterede udgifter til beslutninger truffet i 

medfør af ekstraordinære- og ordinære statsrammer for tidligere år. Dertil kommer anlægsforslag til yderligere 

afsat ramme i årene 2018 og 2020 til fortsættelse af det eksisterende byfornyelsesprogram til endnu ikke 

besluttede projekter. 

 

Udgifter angivet til anlægsprojekter nedenfor er bruttoudgifter, hvortil der ydes refusion fra staten med 50%. 

 

De forventede anlægsudgifter for 2017 og overslagsår fordeler sig på nedenstående projekter: 

 

 
 

Beregningsforudsætninger: 

Der er i de førstkommende år taget udgangspunkt i de projekter, der allerede er givet tilsagn til. Generelt gælder, 

at projekterne udføres af private ejendomsejere, og hvorvidt projekterne rent faktisk gennemføres og herunder 

om de gennemføres på den aftalte tid, afhænger af de private ejere.  

Fra 2018 og frem er der også afsat rammebudget til nye byfornyelsesprojekter. Rammebudgettet er nedjusteret 

ift. forventningerne ved. B2016, idet ministeriet har nedjusteret Frederiksbergs ramme til byfornyelse. Det er i 

budgettet forudsat, at der indhentes en større ramme til Frederiksberg en afsat idet Frederiksberg Kommune 

plejer at forhandle sig til ramme fra andre kommuner.  
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Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Byfornyelsen understøtter bl.a. Frederiksbergstrategien ved at fastholde og udvikle boligkvaliteten for alle, samt 

skabe attraktive kvarterer og bidrage til reduktion af CO2-udledningen gennem energieffektivisering af den 

eksisterende boligmasse. 

 

Projektet indeholder dels allerede godkendte byfornyelsesprojekter, som Kommunalbestyrelsen gav 

anlægsbevilling til i 2013-2015. Derudover indeholder projektet økonomiske midler, som skal sikre en 

fortsættelse af den nuværende byfornyelsesindsats i Frederiksberg kommune. Midlerne er afsat til fremtidige 

endnu ikke besluttede projekter til byfornyelse. 

 

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 750 750 750 750 

Afledte driftsudgifter, BEU U 750 750 750 750 

Link til CO2 vejledning 
 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                
Afledte driftsudgifter: 
 
Der afsættes 750 t.kr. årligt til Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven. Forbruget til indfasningsstøtte har 
de seneste år ligget mellem 600 t.kr. og 700 t.kr. årligt og er afhængig af de konkrete genhusningsløsninger, og 
også af hvilket huslejeniveau, lejer har inden byfornyelse. 
 
Indfasningsstøtte betales til lejere, der skal permanent genhuses som følge af byfornyelse Støtte udgør 2/3 af 
lejestigningen mellem den hidtidige leje og den fremtidige leje. Støtten aftrappes over 10 år med lige store dele, 
men udbetales til lejeren. 
 
Hvis lejer genhuses midlertidig som følge af byfornyelse, kan lejer også få indfasningsstøtte, såfremt den årlige 
lejestigningen overstiger 191 kr./m² (2015-niveau). Støtten udgør 2/3 af den del af lejestigningen der overstiger 
191 kr/m² pr. år. Støtten aftrappes over 10 år med lige store dele, og udbetales til udlejer mod tilsvarende 
nedsættelse af lejen. 

 
 
 
 

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=48718&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
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Fagudvalg: BEU 

Funktion:  06.45.50 

 
 

 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000  

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  3.000           

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  75  150 225 300 375   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

         

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  3.000 4.000 4.000    

Anlægsindtægter        

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        

Anlægsindtægter        
 

 

 
 
 

Projekt nr.: 11  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 
I 2009 blev der oprettet en pulje til imødekommelse af AT-påbud.  
Det er forvaltningens vurdering, at arbejdstilsynet generelt stiller skærpede krav til arbejdsmiljøet. Samtidig 
anvendes kommunens bygninger og institutioner i dag ofte til andre formål end de oprindeligt var bygget til, og 
på grund af de store krav til indretningen og anvendelsen af moderne bygninger medfører det flere påbud og 
stigende udgifter til at udbedre disse påbud.  
 
Grundet de skærpede myndighedskrav forventer forvaltningen, at niveauet af AT-sager fastholdes eller vil være 
stigende de kommende år, ligesom det kan konstateres, at der de seneste år har været stigende udgifter til 
udbedring af sagerne. Ligeledes ses en tendens til, at Arbejdstilsynet på det seneste har særligt fokus på 
skolerne, og på grund af skolernes volumen har der generelt været meget store udgifter forbundet med disse 
sager.    
 
Det er vanskeligt at forudsige og periodisere de årlige udgifter til at imødekomme de stillede AT-påbud. På 
baggrund af de foregående års forbrug samt de skærpede krav og stigende udgifter til at imødekomme 
påbuddene foreslås det, at puljebeløbet udgør 5 mio. kr. årligt, dog med en midlertidig reduktion i 2015 -2020 af 
hensyn til overholdelse af anlægsloftet. I året foretages konkret revurdering af behovet i forhold til stillede påbud. 
 
Evt. vedligehold: 
Tiltag, der udbedrer AT-påbud, vil i væsentligt omfang kategoriseres som vedligehold. 
 
Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 
Ved at leve op til arbejdsmiljøkravene kan kommunen højne niveauet for indeklima og arbejdsmiljø og 
derigennem højne den generelle livskvalitet for de mennesker, som færdes i ejendommene. 
Puljen til imødekommelse af AT-påbud, sikrer at Arbejdstilsynets påbud kan gennemføres i kommunens 
bygninger og institutioner.  
 

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 75 150 225 300 

Afledte driftsudgifter, BEU U 75 150 225 300 

 

 
 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

     

                

Afledte driftsudgifter: 
 
Der kan være afledt driftsudgifter i forbindelse med AT-sagerne, eksempelvis service- og strømudgifter til 
ventilationsanlæg, nye elektriske apparater el. lign. Det anslås, at de afledte driftsudgifter udgør ca. 3% af puljens 
samlede beløb. 
 
Afledt drift indarbejdes under BEU, vedligeholdelse af ejendomme. 
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Fagudvalg: BEU 

Funktion:  06.45.51 

 
 

 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000   

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

   2.000           

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  2.000 4.000 4.000    

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter         

Anlægsindtægter            
 

 

 
 

Projekt nr.: 12  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 
I 2010 blev der oprettet en pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster i kommunale ejendomme. 
Udgiften til skimmelsagerne har tidligere været afholdt via midlerne til den øvrige vedligeholdelse af kommunens 
ejendomme, hvilket kan være med til at underminere kommunens langsigtede vedligeholdelsesplanlægning og 
medføre et vedligeholdelsesefterslæb.  
 
Igennem de senere år har der været et forøget fokus på forekomsten af skimmelsvamp, ligesom der ses en 
stigning i antallet af skimmelforekomster på kommunens bygningsmasse. Der er derfor fortsat behov for at 
prioritere specifikke midler til håndtering af skimmelsvamp og bibeholde puljen til udbedring og forebyggelse af 
skimmelforekomster. 
 
Siden 2010 har udmøntede beløb til skimmeludbedring ligget mellem 2 og 5 mio. kr. årligt. Omfanget af 
skimmeltiltag forventes de kommende år at ligge på samme niveau. I 2017 afsættes et beløb i den lavere ende 
af hensyn til overholdelse af anlægsrammen. I løbet af 2017 foretages en konkret revurdering af behovet for 
midler. 
 
Ifølge kommunens skimmelstrategi er sagerne vedr. skimmelsvamp karakteriseret ved, at hele puljen frigives 
forlods, således at forvaltningen straks kan disponere over puljemidlerne og igangsætte det nødvendige arbejde. 
Efterfølgende fremsender forvaltningen halvårligt orientering til Bolig- og Ejendomsudvalget vedrørende 
anvendelsen af midlerne. 
 
Evt. vedligehold: 
Puljemidlerne anvendes til vedligeholdelsesarbejder. 
 
Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 
Udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster er med til at bevare en god tilstand i kommunens ejendomme, 
for derigennem at sikre et sundt indeklima og gode arbejdsbetingelser for brugerne af ejendommene, og i sidste 
ende bevare og/eller forbedre sundheden. 
 
Udbedring og forebyggelse af skimmelsvamp er nødvendigt for at vedligeholde de kommunale ejendomme, samt 
af sundhedsmæssige årsager. 
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Fagudvalg: BEU 

Funktion:  06.45.50 

 
 
 

 Pulje til Rådhusarbejder*
 

Adresse: Smallegade 1 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 5.865 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000  

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

 6.000      

Afledte 
driftsudgifter, netto 

       

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 4.000 6.000 7.000 7.000 
   

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter         

Anlægsindtægter            
 

 

 
 

Projekt nr.: 13  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 
Der er over en årrække konstateret nedslidning af dele af Rådhuset 
 
I forhold til anvendelse af puljen i 2016 og frem er der identificeret en række umiddelbart forestående 
vedligeholdelsesarbejder på Rådhuset, bl.a.: 
 

 Renovering af toiletter 

 Malerbehandling af vinduer 
 
Herudover er der behov for at gennemføre en række større og mindre opgaver, som opstår løbende, blandt 
andet grundet bygningens alder og almindeligt slid. Udgiften alene hertil er vurderet til 2,2 mio. kr. årligt.  
 
Opgaverne er estimeret på baggrund af erfaringstal fra lignende ombygnings- og renoveringsprojekter indenfor 
kommunens ejendomsportefølje. 
 
Den endelige disponering af anlægsudgifterne til renoveringsarbejderne er fordelt på årene ud fra en konkret 
behovsvurdering af, hvor presserende opgaverne er. 
 
Evt. vedligehold: 
Forslaget omhandler den løbende renovering af nedslidte områder på Rådhuset. 
 
Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 
Forslaget understøtter administrationens arbejdsforhold generelt. 
Puljen er med til forbedre servicen på rådhuset, da udbedringerne er med til at højne eksempelvis indeklima og 
arbejdsmiljø på de administrative arbejdspladser. 
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Fagudvalg: BEU 

Funktion:  06.45.51 

 
 

Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme* 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 8.118 22.500 25.000 30.000 30.000   

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

             

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  0 -369 -776 -1.266    

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

  -11.300 -12.500 -15.000 -15.000    

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  

      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter* 
 

17.000 32.500 45.500 50.600    

Anlægsindtægter        

*Anlægsudgifterne er udregnet som summen af ESCO + Pulje til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme i budget 2016-2019. 

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  -10.000 -20.500 -25.600 +30.000   

Anlægsindtægter        
 

 

Projekt nr.: 14  
  

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=55481&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=53952&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=53952&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=53952&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True


   
IKKE IGANGSAT ANLÆGSFORSLAG    
   

 

2 
 

Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 
Tidligere har der været én pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunale bygninger og én pulje til 
energirenovering. Formålet med puljen til ekstraordinært vedligehold var at forlænge levetiden på kommunale 
bygninger og sikre at bygningerne var i en rimelig vedligeholdelsesstandard. Formålet med puljen til 
energirenovering var at foretage energirenoveringer gennem ESCO-projektet på kommunale bygninger. Disse to 
puljer slås nu sammen. Ved at tænke vedligeholdelse og energirenovering sammen opnås bedre fokus på Non-
Energy-Benefits, som forbedret indeklima, hvor korrekt belysning, luft, temperatur og støjdæmpning kan forbedre 
medarbejdere og brugeres performance eksempelvis ved reduceret sygefravær. Intern energirenovering øger 
muligheden for sammentænkning med vedligeholdelsesopgaver, hensyn til brugernes ønsker, samt at viden og 
erfaring ved de forskellige udførte opgave bedre forankres internt og derved bliver tænkt ind i fremtidige 
projekter.  
 
I forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet vil det primært være relevant at foretage 3 typer af 
energireducerende tiltag: energieffektiv LED belysning, udskiftning af pumper og teknisk isolering samt justering 
og optimering af varmecentraler og ventilationsanlæg. Disse tiltag vil give størst værdi for henholdsvis miljø, 
økonomi og brugerne.  
 
Der har i en periode været et vedligeholdelsesbehov på kommunale bygninger på Frederiksberg. For at få et 
overblik over behovet – og for at få et grundlag for at kunne planlægge vedligeholdelsesarbejde – har 
forvaltningen i samarbejde med rådgivningsfirmaet, Alectia A/S udarbejdet vedligeholdelsesrapporten 
”Vedligeholdstilsyn 2013-2022”. En intern opdatering af rapporten viser, at der ved udgangen af 2016 vil være et 
ikke driftsfinansieret vedligeholdelsesbehov frem mod 2025 på ca. 265 mio. kr. Behovet dækker Frederiksberg 
kommunes ejendomsportefølje med undtagelse af rådhuset og beboelsesejendomme med tilstrækkelige 
henlæggelser, samt almene boliger med balanceleje. Interne energirenoveringer er medtaget i opgørelsen for at 
integrere energitiltagene med vedligehold. 
 
Vedligeholdsbehovet kan opdeles i 4 kategorier:  
 

- Arbejder under 150.000 med kortere tidshorisont -  ca. 40 mio. kr. 
- Arbejder over 150.000 med kortere tidshorisont – kr. ca. 169 mio. kr.  
- Energitiltag over 150.000 udført med kortere tidshorisont – kr. ca. 36 mio. kr. .  
- Arbejder med længere tidshorisont ca. 20 mio. kr. 

 
Der er nedenfor vedlagt et bilag, der viser alle vedligeholdsarbejder og energitiltag over 150.000 kr. med kortere 
tidshorisont. Alle beløb i oplistningen er inkl. håndværkerudgifter og rådgivning enten via eksterne rådgivere eller 
interne ansættelser. Der vises ikke vedligeholdelsesarbejder under 150.000 kr. i oplistningen. 
 
Hvert år prioriteres, hvilke af de oplistede projekter, som kan gennemføres for de afsatte midler. Puljen 
prioriteres på tværs af ejendomsporteføljen. På denne måde sikres en helhedsbetragtning og prioritering af 
midlerne for at imødegå en mere sektoriseret tilgang til prioriteringen af planlagt vedligeholdelse. Denne tilgang 
er ligeledes i tråd med grundideen bag etableringen af kommunens ejendomscenter, der sikrer overblik og viden 
om alle kommunens ejendomme. 
 
Prioriteringen af den årlige udmøntning af puljen i konkrete anlægsprojekter sker via indstilling til Bolig- og 
Ejendomsudvalget. Puljen er hidtil anvendt til bygningsbevarende foranstaltninger for klimaskærmen samt større 
reparationer og renovering af tekniske installationer på kommunale ejendomme. 
 
Ved at sammenlægge puljerne til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme vil en del af det 
ikke driftsfinansierede vedligeholdsbehov være afhjulpet ved udgangen af budgetperioden i 2020. Der vil dog 
forsat være et behov, som skal håndteres efter 2020. Derfor anbefales det, at puljen fortsættes med et uændret 
niveau i årene efter 2020.  
 
Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 
Pulje til planlagt vedligehold understøtter Frederiksbergstrategiens tema om livskvalitet i hverdagen. Det fremgår 
af strategien, at borgernes adgang til offentlig service skal sikres ved at tilpasse kapacitet og tilbud til borgernes 
behov i takt med befolkningsudviklingen.  
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Pulje til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme medvirker indirekte til at udvikle den offentlige service, da 
sagerne eksempelvis forbedrer indeklima og arbejdsmiljø og derigennem udvikle byens skoler, daginstitutioner, 
administrative og kulturelle ejendomme. 

      

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 0 -369 -776 -1.266 

Afledte driftsudgifter, BEU U 0 -369 -776 -1.266 

 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                
Afledte driftsudgifter: 
 
Som for det hidtidige ESCO-projekt forventes der at være økonomiske effektiviseringer forbundet med 
energirenovering i form af reduceret varme- og elforbrug mv. De foreløbige erfaringstal fra ESCO viser en 
realiseret tilbagebetalingstid på 30 år for investerede midler. 
 
Der er derfor indarbejdet en afledt driftseffektivisering svarende til 1/30 af anlægsudgifterne til 
energirenovering. Effekten forventes realiseret et år forskudt i forhold til investeringen og har en stigende profil 
over tid svarende til de akkumulerede investeringer i energirenovering. 
 
 

 
 
Bilag: 
 

Ejendom Beskrivelse 
Forventet 

udgift 

Potentiale for 
energibespar-

else 

Energi 
besparelse 

Bille Brahes vej 1 
 

Brugsvandsinstallationer 

1.000.000  

    

Christian Paulsens vej  Udskiftning af tage på alle 3 
blokke 

4.700.000  
    

Damsøbadet (del af ejerforening) Ventilationssanlæg, baderum, 
udskiftning 

300.000  
x   

Eversvej 2 - Windsor III Udskiftning af brugsvandsrør, 
varmerør og radiatorer 

2.500.000  

    

Eversvej 2 - Windsor III Udskiftning af tagbelægning 

4.300.000  
    

Falkonergården, Børneringens 
børnehus 

Tagrender og nedløb, 
udskiftning 

150.000  
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Ejendom Beskrivelse 
Forventet 

udgift 

Potentiale for 
energibespar-

else 

Energi 
besparelse 

Falkonergården, Børneringens 
børnehus 

Kviste, udskiftning 

450.000  

x   

Flere bygninger Overfladebehandling af 
facader af puds og træ, inkl. 
mindre reperationer 5.600.000  

    

Flere bygninger Udskiftning/renovering af tage 
på mindre bygninger 

5.600.000  
x   

Flere bygninger Kloak undersøgelse flere 
bygninger. Renovering af 
kloaker Skolen ved Bülowsvej 6.200.000  

    

Flere bygninger Eftergang og 
overfladebehandling af 
vinduer og døre 10.600.000  

    

Flere bygninger Udskiftning af store eltavler 

900.000  
    

Flere bygninger Udskiftning af vinduer og døre 
i mindre bygninger 

4.400.000  
x   

Flere bygninger Renovering af elevatorer 7.500.000      

Flere bygninger Udskiftning af 
ventilationsaggregater i 
mindre bygninger 2.500.000  

x   

Flere bygninger Energieffektiv belysning og 
andre elbesparelser - i 
budgetperioden 16.000.000  

  x 

Flere bygninger Udskiftning af pumper og 
teknisk isolering m.m. - i 
budgetperioden 12.000.000  

  x 

Flere bygninger Optimering af varmecentraler 
og ventilationsanlæg - i 
budgetperioden 5.200.000  

  x 

Flere bygninger Renovering af varmerør og 
varmecentraler 

3.100.000  
    

Frederiksberg Svømmehal Rørvekslere, udskiftning 

200.000  
    

Frederiksberg Svømmehal Facader - omfugning 

1.250.000  
    

Frederiksberg Svømmehal Etablering af tagventilation - 
udskiftning/renovering af 
kobbertag 1.500.000  

    

Gravhunden, børnehus Strømpeforing af kloak samt 
sætning af manglende 
sandfangsbrønd 400.000  

    

Gustav johansensvej 37 Udbedring af Baderum 

3.600.000  
    

Gustav johansensvej 37 Etablering af boligventilation 

3.600.000  
    

Gustav johansensvej 37 Udskiftning af vinduer 

1.800.000  
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Ejendom Beskrivelse 
Forventet 

udgift 

Potentiale for 
energibespar-

else 

Energi 
besparelse 

Gustav johansensvej 37 Udskiftning af tag 

2.600.000  
    

Gustav johansensvej 50-60 Udbedring af Baderum 

2.000.000  
    

Gustav johansensvej 50-60 Etablering af boligventilation 

4.000.000  
    

Gustav johansensvej 50-60 Udskiftning af vinduer 

1.800.000  

    

Gustav johansensvej 50-60 Udskiftning af tag 
3.900.000      

Gustav johansensvej 50-60 Facaderenovering 

1.500.000  
    

Hovedbibliotek Tagbelægninger, udskiftning 
af resterende kobbertag 

12.000.000  
x   

Institutioner Udskiftning af automatiske 
brandalarmeringsanlæg (ABA) 

600.000  
    

Lindevangskolen inkl. SFO Forsatsruder i klasseværelser 
600.000  

  x 

Lindevangskolen inkl. SFO Veluxvinduer, udskiftning 

500.000  

x   

Lindevangskolen inkl. SFO Skoleventilation, etablering 

1.750.000  

    

Lindevangskolen inkl. SFO Tagbelægninger, udskiftning 
af tegltag 

13.750.000  

x   

Lioba, Frederiksberg Kommunes 
Rehabiliteringsenhed 

Udskiftning af 
ventilationsaggregater 

300.000  

x   

Ny Hollænderskolen - SFO 
Krudthuset, Dr. Priemesvej 3 

Udskiftning af 
ventilationsaggregater 

600.000  

x   

Sankt Jørgen, børnehus Vinduer/døre, udskiftning 
træ/alu 

750.000  
x   

Skolen på Duevej Skoleventilation, etablering 

2.800.000  
    

Skolen på La Cours Vej inkl. SFO Tagbelægninger, udskiftning 
af tegltag 

7.500.000  
x   

Skolen på Nyelandsvej inkl. SFO Facader, reparation af puds 
og malerbehandling 

750.000  
    

Skolen på Nyelandsvej inkl. SFO Kummer, udbedring af 
utæthed 

250.000  
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Ejendom Beskrivelse 
Forventet 

udgift 

Potentiale for 
energibespar-

else 

Energi 
besparelse 

Skolen på Nyelandsvej inkl. SFO 
- SFO Universet 

Udskiftning af 
ventilationsaggregater 

1.000.000  
x   

Skolen på Nyelandsvej inkl. SFO 
- tilbygningen  

Udskiftning af 
ventilationsaggregater 

400.000  
x   

Skolen ved Bülowsvej og SFO 
(Fuglev. 5) 

Varmevekslere, udskiftning 

300.000  
x   

Skolen ved Bülowsvej og SFO 
(Fuglev. 5) - 
Gymnastiksalbygningen 

Vinduer/døre, udskiftning træ 

550.000  
x   

Skolen ved Bülowsvej og SFO 
(Fuglev. 5) - 
Gymnastiksalsbygningen 

Udskiftning af 
ventilationsaggregater 

600.000  
x   

Skolen ved Nordens Plads inkl. 
ungdomsskole 

Sætningsrevne, kældergulve, 
vægge i gym.sal og på 
facaden udbedring 250.000  

    

Skolen ved Nordens Plads inkl. 
ungdomsskole 

Isolering af gavle 

400.000  
  x 

Skolen ved Nordens Plads inkl. 
ungdomsskole 

Vinduer/døre, udskiftning træ 

1.250.000  
x   

Skolen ved Nordens Plads inkl. 
ungdomsskole 

Isolering i tagkonstruktionen 
og udskiftning af varmekilder. 

1.900.000  
  x 

Skolen ved Nordens Plads inkl. 
ungdomsskole 

Udskiftning af 
ventilationsaggregater 

3.750.000  
x   

Skolen ved Søerne  inkl. SFO 
(Niels Ebbesens Vej 10) - SFO 
Søstjernen 

Udsugningsanlæg, udskiftning 

200.000  
x   

Skolen ved Søerne  inkl. SFO 
(Niels Ebbesens Vej 10) - SFO 
Søstjernen 

Udskiftning af 
ventilationsaggregater 

250.000  
x   

Skolen ved Søerne  inkl. SFO 
(Niels Ebbesens Vej 10) - SFO 
Søstjernen 

Isolering i tagrum 

250.000  
  x 

Skolen ved Søerne (Filippavej 2) Udskiftning af 
ventilationsaggregater 

450.000  
x   

Skolen ved Søerne (Filippavej 2) Vinduer i kviste udskiftning 
træ 

1.900.000  
x   

Skoler generelt Renovering af 
brugsvandsinstallationer 

1.900.000  
    

Solbjerg Kirkegård - Søndre 
Kapel 

Indvendig malerbehandling af 
overflader 

300.000  
    

Solbjerg Kirkegård - Søndre 
Kapel 

Ny tagdækning inkl. isolering 

1.200.000  
x   

Storm Petersens vej 4-6 Udbedring af betonskader og 
afvanding af altaner m.m. 

900.000  
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Ejendom Beskrivelse 
Forventet 

udgift 

Potentiale for 
energibespar-

else 

Energi 
besparelse 

Storm Petersens vej 4-6 Renovering af elevatorerer 

400.000  
    

Storm Petersens vej 4-6 Udskiftning af skifertag 

1.900.000  
    

Storm Petersens vej 4-6 Udskiftning af vandrør, 
faldsstammer, varmerør og 
radiatorer 5.400.000  

    

Storm Petersens vej 4-6 Udskiftning af vinduer og døre 

1.500.000  
    

Søndermarkskolen inkl. SFO Tagbelægninger, udskiftning 
af tegltag 

13.750.000  
x   

Søndermarkskolen inkl. SFO - 
Villa 

Tagbelægninger, udskiftning 
af tegltag 

1.000.000  
x   

    
         
205.000.000      
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Fagudvalg: UU 

Funktion:  03.22.01 

 
 

Pavillon på Skolen på Duevej 
 

Adresse: Duevej 63, 2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 912 1.000     1.912 

Anlægsindtægter         

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

 55      

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

800 
    

  
1.000 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter   +1.000       +912  

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 

Projekt nr.: 15  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. marts 2015 at løse Skolen på Duevejs problemer med utilstrækkelig 
kapacitet i forår 2015, samt skoleåret 2015/2016 opstilles en pavillon med 2 undervisningslokaler i skolegården. 
Opstillingen var påtænkt fra 1. maj 2015 til 1.juli 2016.  
På grund af fortsat stort pres på kapaciteten på Skolen på Duevej, fastholdes opstillingen af pavillonen i 1 år mere. 
Opstillingen forlænges fra 1.juli 2016 til 1.juli 2017, hvor den nye tilbygning forventes at stå klar. 
 
Økonomi:  

Den eksisterende pavillon som blev leveret og opsat i skolegården tilbage i maj 2015 af Cramo AS, skal blive stående 

frem til 1.juli 2017: den månedlig leje udgør 21.000 kr. pr. måned. 

 

De samlede udgifter forbundet med at den eksisterende pavillon skal forblive stående frem til 1. juli 2017 udgør 
1.912.000 kr. og er således fordelt på følgende understående poster: 
 
 
Beregningsforudsætninger:  

Lejeudgiften samt retur- og nedtagningsprisen er baseret på allerede oplyste priser fra iht. Cramo kontrakten i 2015 

 
Håndværkerudgifter: 
Etablering af pavillon                                                                                   435.000 kr.         
Demontage af 2 stk. brandvægge på gavle                                                  35.000 Kr.  
Demontage af EL i kælder                                                                            10.000 Kr.  
Demontage af IT stik i lokaler                                                                       15.000 Kr. 
Udbedring af skader og huller (skøn)                                                          120.000 Kr.   
Returtagning af pavilloner                                                                             99.000 Kr.  
Håndværkerudgifter i alt                                                                               714.000 kr. 
 
Uforudsete udgifter 10%                                                                                52.000 Kr. 
Honorar 14%                                                                                                 77.000 Kr. 
 
Leje i 26 md. 21.000 kr. pr. måned, index reguleret                                      546.000 kr.   
Reetablering af skolegård                                                                             523.000 kr. 
Samlede udgifter til pavillon                                                                       1.912.000 Kr.    
 
Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). 

 
Forudsætninger for projektet:  

1. at pavillonmodulerne ikke ændres eller flyttes, og at skolebyggeriet, herunder  nybygningen, ombygningen og 

skolegårdsprojektet og kloakprojektet kan koordineres uden opsættende virkning. 

2. at reetablering af skolegård efter nedtagning af pavillon kan udføres før skolestart i august 2017. 

 

Risici for projektet: 

1. at omfanget af skader og huller overstiger det skøn der er givet fra leverandør som dækker 2 års almindelig 

brug og slitage på skoler. 

 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Ved Magistratssag 101 i 2015 blev der bevilliget 1 mio.kr. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Etablering af yderligere kapacitet vurderes som værende en forøgelse af livskvaliteten i hverdagen i henhold til 

Frederiksberg strategien, og samtidig en styrkelse af videns byen. 

 



   
IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT    
   

 

3 
 

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 55    

Afledte driftsudgifter, (UU) U 33    

Afledte driftsudgifter, (BEU) U 22    

  

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

               

Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til: 
 
 
Rengøring:  49.000 kr. 
Indvendig vedligehold og terræn: 9.000 kr. 
Serviceaftaler ADK:  
Serviceaftaler AIA, ABA, VEN & ELE: 8.000 kr. 
 
Samlede udgifter på Undervisningsudvalget: 66.000 kr. årligt, halv effekt i 2017 
 
Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas):  43.000 kr. 
 
Samlede udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget:                      43.000 kr. årligt, halv effekt i 2017 
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Fagudvalg: UU 

Funktion:  03.22.01 

 
 

Skolen på Duevej, udbygning 
 

Adresse: Duevej 63, 2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 12.401 16.780 6.000    35.181 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

 282 561 561 561 561  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 

 
10.000 

 
14.707 

 
6.000 

  

  
33.231 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +2.073       +1.950  

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 

Projekt nr.: 16  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Projektet tilfører Skolen på Duevej nye lokaler, således at det eksisterende meget høje pres på kapaciteten 

aflastes, og således at der skabes et multirum der understøtter skolereformens krav om bevægelse og varierede 

læringsformer. Der opføres en ny tilbygning på 1150 m2 i 3 plan. Der indarbejdes krav fra henholdsvis:  

områdefornyelsen, Drøn på skolegården, samt  krav vedr. LAR i samarbejde med Forsyningen.  

 

Den 6. juni 2016 tiltrådte Magistraten på baggrund af licitationsresultatet, at der gives yderligere anlægsbevilling 

og afsættelse af rådighedsbeløb på 1,95 mio. kr. således at projektet kan gennemføres og uden at 

ombygningsarbejderne i hovedbygningen skal udgå af projektet  

 

Beregningsforudsætninger:  

 
Forudsætninger for gennemførelse af byggeriet. 
 
- Det er en forudsætning for projektets gennemførelse at medfinansieringsmidlerne, henholdsvis 

fra Frederiksberg Forsyning, Områdefornyelsen og klimatilpasningen tilgår  
- At allerede foretagne miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser, og jordprøver er  retvisende og står i 

forhold til virkelighedens omfang og mængder 
- Udskiftning af eksisterende kloakker er ikke indeholdt i projektet, det kører som et separat projekt i driften og 

serviceenheden. Det fordres, at dette kloakprojekt kan koordineres med det store anlægsprojekt.  
   
 
 
Bevillinger og medfinansieringer:  
   
Rådighedsbeløb   33.231.000 + (1.950.000 tillægsbevilling)              35.181.000 
Frederiksberg Forsyning                                                                       4.500.000  
Områdefornyelsen                                                                                 2.000.000  
Klimatilpasning                                                                                      1.600.000  
Samlet rådighedsbeløb                                                                       43.281.000       
 
Økonomi 
 
Entreprisesum   (forventet)                                                                  30.420.000  
Bygherreleverancer                                                                               1.500.000 
Uforudseelige udgifter 10%                                                                   3.830.000 
Honorar, eksterne rådgivere                                                                  4.950.000   
Honorar, BBE                                                                                        1.356.000 
Omkostninger                                                                                        1.394.000 
 I alt                                                                                                      43.281.000                  
 
Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). 

 

Forudsætninger for projektet:  

ingen bemærkninger  
 

Risici for projektet: yderligere  

1 At der ikke findes uforholdsmæssig meget forurenet jord under udearealerne 

2 At der i forhold til tidsplanen bliver bevilliget driftsmidler til et nødvendigt kloakprojekt i skolegården på 

budget forhandlingerne til oktober 2016  

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Ved Magistratssag 217 i 2014 blev der bevilliget 1,8 mio.kr. 

Ved Magistratssag 462 i 2015 blev der bevilliget 2 mio.kr. 
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Ved Magistratssag 221 i 2016 blev der bevilliget 31,381 mio.kr. 

 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Etablering af yderligere kapacitet vurderes som værende en forøgelse af livskvaliteten i hverdagen i henhold til 

Frederiksbergsstrategien, og samtidig en styrkelse af Vidensbyen. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 282 561 561 561 

Afledte driftsudgifter, (UU) U 188 374 374 374 

Afledte driftsudgifter, (BEU) U 94 187 187 187 

Øget CO2-udledning, 1.000 Kg.  9 18 18 18 

Link til CO2 vejledning 
 
 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

               
Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til:
 
 
Udgifter på Undervisningsudvalget: 
 
Rengøring: 302 t. kr. halv effekt i 2017, 151 t.kr. 
 
Indvendig vedligehold og renhold: 59 t. kr. årligt fra 2018 og halveffekt i 2017, 30 t.kr. 
 
Serviceaftaler ADK: 13 t. kr. årligt fra 2018 og halveffekt 2017, 7 t. kr. 
 
 
Samlet på Undervisningsudvalget fra 2018 er 374 t. kr. og halveffekt i 2017, i alt 188 t.kr.  
 
 
 
Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget: 
 
Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): 128 t. kr. halveffekt i 2017, 64 t.kr. 
 
Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 59 t. kr. halveffekt i 2017, 30 t.kr. 
 
 
Samlet på Bolig- og Ejendomsudvalget fra 2018 er 187 t. kr. og halveffekt i 2017, i alt 94 t.kr. 
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Fagudvalg: UU 

Funktion:  03.22.01 

 
 

Lindevangsskolen, udbygning 
 

Adresse: P.G. Ramms Allé 26, 2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 35.173 8.027     43.200 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

 358 715 715 715 715  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

23.622 
 

2.000 
   

  
43.200 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +6.027        0  

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 

Projekt nr.: 17  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Der etableres en ny tilbygning med 12 basislokaler på Lindevangskolen, samlet areal ca. 1200 m2 som placeres, hvor 
den nuværende SFO-tilbygning er placeret. Den nuværende SFO-bygning nedrives. De nye lokaler er 
multifunktionslokaler, det vil sige, at de anvendes til såvel skolebrug som SFO. 

Projektet skulle ifølge oprindelig tidsplan være færdig til ibrugtagelse medio 2016, men pga. politiske drøftelser 

vedr. et revideret facadeprojekt i 2015 er projektet forsinket, og forventes ibrugtaget ved årsskiftet 2016/2017. Der 

vil være arbejder på færdiggørelse af udearealet umiddelbart omkring skolebygningen i januar/februar 2017. 

 

Økonomi 

Der er afsat følgende budget til projektet: 

 
 

Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Med vedtagelsen af budget 2013 blev der bevilliget 1 mio.kr. 

Ved Magistratssag 163 i 2014 blev der bevilliget endnu 1 mio.kr. 

Ved Magistratssag 275 i 2015 blev der bevilliget 37,3 mio.kr.  

Ved Magistratssag 358 i 2015 er der bevilliget yderligere 3,9 mio.kr. 

 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Etablering af yderligere kapacitet vurderes som værende en forøgelse af livskvaliteten i hverdagen i henhold til 

Frederiksbergsstrategien, og samtidig en styrkelse af vidensbyen. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 358 715 715 715 

Afledte driftsudgifter, (UU) U 219 437 437 437 

Afledte driftsudgifter, (BEU) U 139 278 278 278 

Øget CO2-udledning, 1.000 Kg.  9,8 19,7 19,7 19,7 

Link til CO2 vejledning 
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Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 

               
Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til: 
 
 
Udgifter på Undervisningsudvalget: 
 
Indvendig vedligehold og renhold: 63 t. kr. i 2018 og halveffekt i 2017. 
Serviceaftaler ADK: 14 t. kr. i 2018 og halveffekt i 2017. 
Renovation: 18 t.kr. i 2018 og halv effekt i 2017 
Administration (telefon, kontorartikler): 19 t.kr. i 2018 og halv effekt i 2017 
Mediecenter: 8 t.kr. i 2018 og halv effekt i 2017 
Rengøring: 315 t. kr. 
 
 
Samlet på Undervisningsudvalget fra 2018 er 437 t. kr. og halveffekt i 2017. 
 
 
Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget: 
 
Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): 132 t. kr. i 2018 og halveffekt i 2017. 
Serviceaftaler ABA, AIA, Elevator, VEN: 62 t. kr. i 2018 og halveffekt i 2017. 
Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 84 t. kr. i 2018 og halveffekt i 2017. 
 
 
Samlet på Bolig- og Ejendomsudvalget fra 2018 er 278 t. kr. og halveffekt i 2017. 
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Fagudvalg: UU 

Funktion:  03.22.01 

 
 

Skolen på Grundtvigsvej 
 

Adresse: Henrik Steffens Vej 8-12, 2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt før  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 103.204 54.365 14.081 2.000   173.650 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

 2.603 5.204 5.204 5.204 5.204  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 41.242 56.365 14.081  

  
155.450 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter   +2.000  +2.000     +18.200 

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 
 

Projekt nr.: 18  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Projektet for den ny skole er en del af skoleforliget fra 2010. Projektet omfatter ombygning af eksisterende 

bygninger og etablering af ny tilbygning, P-kælder og omlægning af udearealer i skolegård og på 

Grundtvigsvej/Henriks Steffens Vej. 

 

Hoveddisponering for ombygninger i eksisterende bygninger og etablering af nybygning planlægges samlet i 

samarbejde med B&U området og skolens brugere, så den overordnede sammenhæng  

i skolens funktioner sikres. 

 

Projektet betyder, at der skabes fysisk kapacitet til 32 klasser. 

 

Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). Projektet tilføjes ikke 

yderligere økonomi udover det allerede oplyste i de nedenfor nævnte bevillingssager. 

 

Henvisning til bevillingssager 

Ved i Magistratssag 353 i 2011 blev der bevilliget 1,3 mio.kr.,  

Med vedtagelsen af budget 2012 blev der bevilliget 1 mio.kr.  

Ved Magistratssag 116 i 2014 blev der bevilliget 13,4 mio.kr.  

Ved Magistatssag 430 i 2014 blev der bevilliget 39,1 mio.kr.  

Ved Magistratssag 274 i 2015 blev der bevilliget 8,7 mio.kr.  

Ved Magistatssag 325 i 2015 blev der bevilliget 91,95 mio.kr 

Ved Magistratssag 223 i 2016 blev der bevilliget 18,2 mio.kr. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Etablering af yderligere kapacitet vurderes som værende en forøgelse af livskvaliteten i hverdagen i henhold til 

Frederiksbergsstrategien, og samtidig en styrkelse af Vidensbyen. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 2.603 5.204 5.204 5.204 

Afledte driftsudgifter, (UU) U 1.393 2.785 2.785 2.785 

Afledte driftsudgifter, (BEU) U 1.210 2.419 2.419 2.419 

Øget CO2-udledning, 1.000 Kg.  168 168 168 168 

Link til CO2 vejledning 
 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

               
Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til: 
 
Udgifter på Undervisningsudvalget: 
 
Indvendig vedligehold og renhold: 552 t. kr. fra 2018 og halveffekt i 2017 
Serviceaftaler ADK: 93 t. kr.  fra 2018 og halveffekt 2017 
Rengøring: 2.140 t. kr., halv effekt i 2017 
 
Samlet på Undervisningsudvalget fra 2018 er 2.785 t.kr. og  i 2017 i alt 1.393 t.kr.  
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Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget: 
 
Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): 1.110 t. kr., halveffekt i 2017 
Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 795 t. kr., halveffekt i 2017 
Serviceaftaler ABA, AIA, Elevator, VEN,: 514 t. kr. årligt fra 2018, halveffekt 2017 
 
Samlet på Bolig- og Ejendomsudvalget fra 2018 er 2.419 t. kr. og halveffekt i 2017. 
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Fagudvalg: UU 

Funktion:  03.22.01 

 
 

Renovering af skolegårde med klimatilpasning  
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter   3.000 3.000 3.000 9.000 18.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

       

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

  
3.000 

 
3.000 

 

 
3.000 

 
9.000 

 
18.000 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter         

Anlægsindtægter            
 

 

 
 
 

Projekt nr.: 19  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

Undervisningsudvalget har ønsket at undersøge mulighederne for klimatilpasning, når man renoverer skolegårde, 

så man får moderne lege- og aktivitetsområder med klimavenlige belægninger frem for asfalt. I forhold til 

klimatilpasning og sikring mod skybrud er skolernes udearealer et oplagt sted at vurdere muligheder for 

implementering af klimatiltag f.eks. i form af permeable belægninger eller grønne arealer for nedsivning og 

fordeling af regnvand, så det ikke belaster kloaksystemet. Dette anlægsprojekt fokuserer på at finansiere den del 

af projekterne som er på overfladen. Projekternes finansiering skal kombineres med pulje om central forsinkelse i 
13 skolegårde (se nedenstående) som skal finansiere de tekniske løsninger som gør at man håndterer nedsivning, 

forsinkelse af regnvand o.a, under jorden. Arbejder under jorden finansieres 100 % over vandtaksten, men udløses 

kun i forbindelse med kommunens egenfinansiering af arbejder over jorden. 

 

Som forundersøgelse er der gennemført screening af skolernes udearealer via ekstern ingeniørrådgivning for 

dermed kortlægge eksisterende forhold og anvise muligheder for klimamæssige tiltag på hver enkelt skole. En 

andel af udgifterne til screening samt udarbejdelsen af en prioriteret plan for klimatilpasning af skolegårdene blev 

afholdt i 2015/2016 via midler fra  Pulje til projektudvikling og implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan.
 
Den udvidede screening af alle skolegårde indeholder tiltag til: 
 

 Klimasikring af eksisterende skolebygninger.  

 LAR (lokal afledning af regnvand), leg og læring til synlige projekter i skolegårde. 
 
Derudover er der gennemført en udvidet rapport med prissatte tiltag på Lindevangsskolen.  
 
Frederiksberg Drift vil på baggrund af intern drøftelse af rapporten i forvaltningen fremsætte separat sag om 
frigivelse af puljemidler til at få undersøgt kloakker ved skolebygninger, da det vurderes at være en forudsætning 
for det videre arbejde med at klimasikre bygninger og arbejde med LAR. 
 
Pulje om central forsinkelse i 13 skolegårde  
By- og Miljøudvalget har valgt at tilføre en pulje om ”central forsinkelse af regnvand i 13 skolegårde” til den 
nuværende rammeansøgning om kommunale skybrudsprojekter. Det giver muligheden for, at den del af 
kommende skolegårds-projekter som er under jorden,også kan finansieres 100 % over vandtaksten, i de tilfælde 
hvor projektet prismæssigt er konkurrencedygtigt i forhold til en traditionel udvidelse af kloaksystemet. 
Omkostningerne forventes at udgøre 47 mio. kr. baseret på erfaringstal fra klimatilpasning af Skolen på Duevej.  

Puljen imødekommer Undervisningsudvalgets beslutning om, at der med renoveringen af kommunens 
skolegårde skal:  ”..udarbejdes projektforslag med fokus på LAR og læring samt at der forsat søges 
medfinansiering hos Frederiksberg Forsyning i relevante projekter” (Klimatilpasning i forbindelse med renovering 
af skolegårde, 2. februar 2015). 

Som med de øvrige skybrudsprojekter er der ikke noget formelt krav om realisering. En ansøgning om central 
forsinkelse i skolegårde vil blot sikre muligheden for at kunne opnå 100 % finansiering over vandtaksten 
fremover.  
  
http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/Kommunalbestyrelsen/07-12-
2015_Aaben_dagsorden(ID91)/Referat2.HTML#Punkt1888 
 
Det er en forudsætning for projekter finansiereret af Pulje om central forsinkelse i 13 skolegårde at midlerne 
kombineres med midler fra kommunen til udførelse af overfladeløsninger.  
 

 

Screening og undersøgelse af potentialer er afsluttet. Herefter vil der komme et ophold i projektet pga. manglende 

finansiering i 2016 og 2017. Herefter påtænkes udført 1-4 konkrete projekter årligt frem til 2025. 

 

En skolegårdsrenovering inkl. Klimatilpasning vurderes nu at koste i alt ca. 1900 kr. pr. m² skolegård baseret på 

erfaringstal fra Skolen på Duevej som udføres med LAR-løsninger og som samarbejdsprojekt med Frederiksberg 
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Forsyning. De 1900 pr. m² fordeles på 1250 pr. m² som finansieres af kommunen og 650 pr. m² som finansieres 

af vandtaktsmidler. 

 

Evt. vedligehold: 

Projektet betyder at skolegårdene renoveres og at bygningerne klimasikres, og at der derfor vil være færre 

vedligeholdelsesudgifter til den konkrete skolegård og de konkrete skolebygninger i en periode efter projektets 

gennemførelse.  

 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Projektet understøtter Frederiksbergstrategien ”Klimabyen for fremtiden:Frederiksberg skal være et bæredygtigt 

storbyområde, der er rustet til fremtidens klima.”Projektet understøtter desuden Kommunes Klimatilpasningsplan 

2012,  der har et overordnet mål om at mindske belastningen af kloakkerne via afkobling af 30 % af regnvandet.  

      

 
 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         
                
Der er foreløbig ikke beregnet afledt drift til projektet, da det endnu ikke er konkretiseret hvilke løsninger der vælges. 
Den afledte drift skal derfor beregnes når det endelige projekt kendes. 
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Fagudvalg: UU 

Funktion:  03.22.01 

 
 

Udearealer – Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen
 

Adresse: Hollændervej 3, 1855 Frederiksberg C 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    5.000   5.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    200 200  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
    5.000 

  
5.000 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter      0   0 

Anlægsindtægter            
 

 

 
 
 

Projekt nr.: 20  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

Ny Hollænderskolen er over en kort årrække vokset meget. Fra ca. 600 til knap 1.000 elever. Der er derfor, 

udover behovet forårsaget af skolereformen, behov for mere udeareal til den helt almindelige drift. De forslås 

derfor, at arealet på Hollændervej, mellem Edisonvej og Amicisvej, indrettes som et fleksareal, hvor der med 

styrbare pullerter i hver ende kan lukkes helt for trafik i skolens normale åbningstid (fx 9-15). Der skal fortsat 

være mulighed for parkering i gadens nordside (skråparkering) udenfor skolens åbningstid. Der skal anlægges 

samme antal P-pladser som der er i dag. Trafikken skal afvikles ensrettet med retning mod Amicisvej. 

 

På arealets vestlige ende ved Edisonvej anlægges en fodgængerkrydsning af Hollændervej til erstatning for det 

eksisterende forgængerfelt på den anden side af Edisonvejkrydset. Dette skal se i sammenhæng med en sikker 

krydsning for de mindre børn, der skal til institutionen på Hortensiavej. En sådan krydsning kan placeres udfor 

Teateret ”Edison”, som derved også får en lille forplads (alternativt fastholdes det eksisterende fodgængerfelt). 

Arealet hvor der er parkering og kørespor anvendes til funktioner der kræver en flade. Fx boldspil og forskellige 

lege som firkant og hinkeruder som kan påmales asfalt. 

 

Da parkeringen placeres mod nord og trafikken ensrettes, kan ”fortovet” (gangarealet) på sydsiden udvides som 

et permanent areal til mere faste elementer. Der skal ikke være niveauspring mellem kørespor og gangarealer. 

På det sydlige areal, kan området udfor gymnastiksalen tænkes anvendt som forlængelse af salen. 

Ud for skolens hovedindgang kan repos/trappe tænkes anderledes ind fx som et skulpturelt opholdselement. 

Langs Amicisvej placeres mere opholdsorienterede funktioner, fx i mere havepræget område der modsvarer 

vejens karakter. Der kan evt. indpasses en scene med strømtilslutning i åbningstiden.    

 

Der skal efter en optælling, udført af Frederiksberg Kommune, af nuværende antal cykelparkeringer og vurdering 

af faktisk behov, indpasses et antal pladser i projektet. 

 

Tidsplan: 
2019: 1 kvartal: Projektering, myndighedsandragende   
2019: 2 kvartal: Udbud hovedprojekt. 
2019: 3/4 kvartal: Udførelse 
2020: 1 kvartal Ibrugtagning 
 
Økonomi:  
Den samlede anlægssum for den beskrevne løsning for shared space på arealet foran ny Hollænderskolen er 5 
mio.kr. 
 
Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). 

 
Beregningsforudsætninger:  

Arealet foran skolen mellem Amicisvej og Edisonsvej udgør i alt ca. 1500 m2. 

Budgetoverslag er udarbejdet i 2015 med udgangspunkt i erfaringstal fra lignende projekter.  

Der kan i projektet regnes med  omlægning af ca. 250 m2 belægning á 10.000 kr. pr. m2 

til faldunderlag for legeredskaber mv. og ca. 500.000 kr. til omlægning af udvendig hovedtrappe. 

Eksisterende belægninger og kloakering på vejareal foran skolen forudsættes bevaret, og kan i  

begrænset omfang tilføres f.eks. beplantning eller vejudsmykning, 2-300.000 kr. 

 

Budgetoverslag: 

Belægninger og trappeanlæg 3.300.000 

Bygherreleverancer (gadeinventar og legeredskaber) 600.000

Uforudsete udgifter 15 %   500.000

Ekstern rådgivning 10 %       330.000 

Honorar til BBE 4 %      130.000 

Øvrige omkostninger              140.000 
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I alt       5.000.000

 

 

Forudsætninger for projektet:  

1. at der ikke træffes unormale omstændigheder vedr. jordarbejder i forbindelse med 

byggeriet, f.eks. utilstrækkelige funderingsforhold, arkæologiske fund, stærk forurening  

der f.eks. kræver §8 behandling hos Regionen.   

 

 

Risici for projektet: 

1. at projektet i forbindelse med myndighedsbehandling og evt. høringsperiode med naboer 

forsinkes eller kræver nyfortolkning af projektindhold med efterfølgende omprojektering.  

2. at der træffes unormale omstændigheder vedr. jordarbejder 

 

Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Tilførsel af shared space området foran Ny Hollænderskolen vil gøre skolen mere synlig i nærområdet, og 

dermed også underbygge Frederiksberg som vidensby, ligesom arealet kan blive en yderligere attraktiv 

destination/ attraktivt rekreativt aktivitetsområde på Frederiksberg. 

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N    200 

Afledte driftsudgifter, (BEU) U    200 

 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til: 
 
Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget: 
 
Udvendig vedligehold: 200.000 kr. fra 2020 
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Fagudvalg: UU 

Funktion:  03.22.01 

 
 

Udearealer – Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p-areal 
 

Adresse: Nyelandsvej 23, 2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  2.500     2.500 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

 100 100 100 100 100  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
  2.500   

  
2.500 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        

Anlægsindtægter            
 

 

 
 
 

Projekt nr.: 21  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

Nyelandsvejen Skole har behov for yderligere udeareal, da det er en af de skoler på Frederiksberg med mindst 

udeareal. Der kan etableres ca. 500 m2 udeareal i direkte forbindelse med eksisterende skolegård ved at bygge 

hævet plateau over CBS parkeringsareal der ligger lavere end skolegårdsniveau. Parkeringsarealet bliver derved 

en overdækket parkering. Den hævede terrasse opbygges på en simpel stålkonstruktion der bærer et let dæk af 

træ eller kompositmateriale. Der etableres højt værn afskærmning omkring terrassen og der tilføres belysning til 

legearealet og til det underligge parkeringsareal. 

 

Legepladsarealet vil i forhold til de eksisterende træer, der bevares, opleves som beliggende i trækronerne og 

derved være et meget attraktivt udeareal.  

 

Der er ikke sket konkret projektering af den hævede skolegård, hvorfor der er usikkerhed om, hvorvidt der vil 

blive behov for tilpasninger af projektet indenfor den afsatte budgetramme. 

 

Skolebestyrelsen på Skolen på Nyelandsvej arbejder på et alternativt forslag omkring nyindretning af 

eksisterende skolegård og stisystem bag skolen, som fremlægges til politiks drøftelse i efteråret 2016. Dette vil i 

givet fald skulle realiseres indenfor samme anlægssum. 

 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Vidensbyen og den grønne profil, attraktiv destination 

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 100 100 100 100 

Afledte driftsudgifter, (BEU) U 100 100 100 100 

 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til: 
 
Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget: 
 
Udvendig vedligehold: 100.000 kr. fra 2017 
 
Udgifter til evt. lejeaftale med CBS kendes ikke endnu. 
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Fagudvalg: UU 

Funktion:  03.22.01 

 
 

Skole-IT 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 4.700 4.500     9.200 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

       

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 4.700 4.500   

  
9.200 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        

Anlægsindtægter        
 

      

 
 
 
 
 
 

Projekt nr.: 22  
 



   
IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT    
   

 

2 
 

Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat anlægsmidler til nye og bedre IT-løsninger i Frederiksbergs 

folkeskoler. Netværksdækningen skal udvides og forbedres, der indkøbes flere og nye computere til alle skoler, 

og der afsættes midler til individuelle lockers, som skal sikre, at eleverne kan opbevare deres computere og tablets 

sikkert på skolerne. 

 

Projekt om udskiftning af acces points (sendere til det trådløse netværk) er udarbejdet. Udskiftning og 

genopsætning af acces points, inklusiv dækning af ude- og gang arealer på alle skoler, vil koste ca. 6.1 mio.kr., 

hvilket overstiger de oprindeligt afsatte 4,2 mio. kr. (2,2 mio. kr. på anlægssagen, samt 2 mio.kr. afsat på driften) 

ved budget 2016. 

 

Konkret sag herom fremlægges efterår 2016, idet tilbuddet overstiger det i budgettet afsatte beløb, hvorfor der 

skal ske prioritering. 

 

Det er f. eks. muligt at udvælge nogle få skoler, der får gennemført udskiftningen. Alternativt kan projektet 

begrænses til kun at sikre dækning i klasselokalerne. Endeligt vil det være muligt at tilføre projektet flere midler. 

 

Lockers er i udbud. 

Udskiftning af computere er igangsat. 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Ved Magistratssag 421 i 2015 blev der bevilliget 2,33 mio.kr. til ekstra computere til skolerne. 

Ved Magistratssag 224 i 2016 blev der bevilliget 2,25 mio.kr. til individuelle lockers. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Tidssvarende it-netværk og muligheden for at arbejde it-baseret har sammenhæng med Frederiksberg som 

vidensby. 
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Fagudvalg: UU 

Funktion:  03.22.05 

 
 

NY - Klub Bülowsvej 14A – istandsættelse  
 

Adresse: Bülowsvej 14A, 1870 Frederiksberg C 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter   2.000    2.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

              

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    322 643 643 643   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
     

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    +2.000      +2.000 

Anlægsindtægter            
 

 

 
 
 

Projekt nr.: 23  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

Renovering, indretning og istandsættelse af klub beliggende på Bülowsvej 14A i forbindelse med, at Klub 

Tempeltræet fraflytter og Skolen på Grundtvigsvejs klub overtager bygningen. Herunder inventar, da eksisterende 

flytter med til ny klubbygning for Klub Tempeltræet. 

 

Budgettet på 2 mio.kr. var tidligere indeholdt i anlægsforslaget ”Klub Thorvaldsenvej”. 

 

Forklaring på ændring af samlet overslag eller periodisering: 

I forbindelse med skole- og klubforligs drøftelserne 2016 er det besluttet at fremlægge forslag om, at den 

planlagte klubbygning på Thorvaldsenvej ikke gennemføres, men at der i stedet bygges en ny klub på J.M. 

Thielesvej til børnene fra Skolen på Bülowsvej. Men den nuværende Klub Tempeltræet beliggende på Bülowsvej 

14A skal fortsat overtages af klubbørn fra Skolen på Grundtvigsvej, og de oprindeligt afsatte 2 mio.kr. til 

istandsættelse af Klub Tempeltræet beholdes derfor. 

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N  322 643 643 

Afledte driftsudgifter, (UU) U  322 643 643 

 

 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         
                

Ingen afledt drift vedr. bygningsdrift, da det nuværende budget til Klub Tempeltræets drift overtages. Dog vil der 
under Undervisningsudvalget være afledte driftsudgifter til en klublederstilling: 643 t.kr. fra 2019, halv effekt i 
2018. 
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Fagudvalg: UU 

Funktion:  03.22.05 

 
 

Klub Vagtelvej 
 

Adresse: Vagtelvej 58, 2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 3.185 12.715 1.000    16.900 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  324 -530 -530 -530 -530   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

5.700 
 

9.900 
 

1.000 
  

  
16.900 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +2.815      

Anlægsindtægter        
 

      

 
 
 
 
 

Projekt nr.: 24  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Klub Jokeren, der er klub for Skolen på Duevej har i dag til huse i lokaler på Mariendalsvej. Frederiksberg 

Kommune ejer ikke bygningen, og da ejeren af bygningen påtænker at sælge, så er kommunens aftale om klubdrift 

opsagt.  

 

Frederiksberg Kommune købte i 2013 ejendommen på Vagtelvej 58, og det blev med Budget 2015 vedtaget, at 

benytte ejendommen på Vagtelvej til klubbygning.  

 

Da der  foretages en mindre ombygning samt etablering af nogle enkelte depot- og renovationsskure og boldbur 

på udearealet, skal der  udarbejdes et dispositions- og projektforslag som grundlag for lokalforslaget. 

Lokalplansarbejdet kan derfor påbegyndes primo august 2016 og afsluttes primo marts 2017. 

 

Der er udarbejdet en ny tidsplan som følger: 

 
Udarbejdelse af byggeprogram og myndighedsprojekt igangsættes 2.kvartal 2016 med henblik på indbudt 
begrænset licitation til minimum 3 og maksimalt 5 til udvælgelse af rådgivere. 
 
Ombygningen forventes derfor at blive påbegyndt primo marts 2017, med ibrugtagning primo september 2017. 
 
Der må ikke startes en miljøsanering og nedrivning før endelig godkendelse af lokalplanen. 

 

Henvisning til bevillingssager 

Ved Magistratssag 345 i 2015 blev der bevilliget 1,6 mio.kr. 

Ved Magistratssag 248 i 2016 blev der bevilliget 0,977 mio.kr. 

 

Økonomi:  

Samlet byggeudgift er anslået til kr. 15,9 mio., og der er afsat 1 mio. kr. til reetablering af Mariendalsvej (Klub 

Jokeren). Budgettet fordelt på følgende poster: 

 

Håndværkerudgifter i alt:        9.900.000 kr.- 

Bygherreleverancer:                 1.400.000 kr.- 

Uforudsete udgifter 15 %:         1.845.000 kr.- 

Ekstern rådgivning 10 %:          1.414.500 kr.- 

Honorar til BBE 4%:                     569.800 kr.- 

Øvrige omkostninger:                   770.700 kr.- 

Reetablering, Mariendalsvej:     1.000.000 kr. 

I alt:                                          16.900.000 kr.- 

 

Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). 

 

Forudsætninger for økonomisk estimat: 

Økonomien er afsat på baggrund af erfaringstal fra sammenlignelige projekter ved ombygning af to klubber på 

Guldbergvej og Nyelandsvej i hhv. 2012 og 2014 i Frederiksberg Kommune fremskrevet på både økonomi og 

omfang 

 

Forudsætninger: 

Genhusning/flytning: Klubben flytter ind når byggeriet er færdigt, hvilket forventes at være september 2017, dog 

tilrettelægges renoveringen af bygningen således, at det bliver muligt at benytte 2 basislokaler på Vagtelvej til 1. 

maj SFO-børnene fra Skolen på Duevej. 
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Miljø: Der vil blive lavet en undersøgelse eller vurdering af om bygningen eller grundarealet indeholder andre 

miljøskadelige stoffer, eksempelvis PCB eller asbest. 

 

Risici økonomi og tidsplan: 

At der er asbest, PCB, bly eller skimmel i bygningen, samt jordforurening over kl.1. 

At tidsplanen skrider , hvis der kommer indsigelser i forbindelse med lokalplansprocessen og klagefrister. 

At krav fra naboer etc. kan fordyre projektet. 

At der skal bygges om , mens der opholder sig to basisgrupper på stedet. ( 1.maj børn fra Skolen på Duevej) 

kan fordyre projektet. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Etablering af yderligere kapacitet vurderes som værende en forøgelse af livskvaliteten i hverdagen i henhold til 

Frederiksbergsstrategien. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 324 -530 -530 -530 

Afledte driftsudgifter, (UU) U 577 229 229 229 

Afledte driftsudgifter, (BEU) U -253 -759 -759 -759 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

               
Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til: 
 
Udgifter på Undervisningsudvalget: 
 
Indvendig vedligehold og renhold: 84 t. kr. fratrukket vedligeholdelsesbudget til Klub Jokeren på 26 t.kr. = 58 t.kr. 
Rengøring: 334 t. kr. fratrukket rengøringsbudget under Klub Jokeren på 177 t.kr. = 157 t.kr. 
Serviceaftaler ADK: 14 t. kr. 
 
Hertil kommer etableringsudgifter i 2017 på skønnet 500.000 kr. 
 
Samlet på Undervisningsudvalget fra 2018 er 229 t. kr. og 1/3 effekt i 2017, i alt 577 t.kr. i 2017 inkl. 
engangsudgifter 
 
Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget: 
 
Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): 170 t. kr. fratrukket budgetterede forbrugsudgifter under Klub Jokeren på 43 
t.kr. = 127 t.kr. 
Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 121 t. kr. fratrukket budgetterede udgifter under Klub Jokeren på 10 
t.kr.. = 111 t.kr. 
 
Besparelse i årlig husleje på Klub Jokerens nuværende adresse på Mariendalsvej: -997 t.kr.  
 
Samlet på Bolig- og Ejendomsudvalget fra 2018 er -759 t. kr. og 1/3 effekt i 2017. 
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Fagudvalg: UU 

Funktion:  04.62.85 

 
 

Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej 
 

Adresse: Fuglevangsvej 5, 1962 Frederiksberg C 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter   2.300    2.300 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  16 16 16 16  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
   2.300  

  
2.300 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter         

Anlægsindtægter        
 

 

 
 
 

Projekt nr.: 25  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

Undervisningsudvalget besluttede på sit møde den 15. juni 2015, at oversende sagen vedr. kapacitet i den 

kommunale tandpleje til drøftelserne i Budget 2016, og med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat 2,3 mio.kr. 

i 2018 til en udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej. 

 

Børne- og Ungetandplejen på Frederiksberg har ansvaret for tandbehandling og –regulering for ca. 18.000 

borgerne, dette tal stiger til knap 20.000 i år 2020. Kapaciteten er meget presset, og udfordringen handler om 

adgang til tilstrækkelig antal behandlingsenheder, idet selve personalenormeringen er demografireguleret. 

 

Udviklingen i kapaciteten i tandplejen på Frederiksberg 

 2005 2010 2015 2020 

Antal borgere i 

tandplejen (antal 0-17 

årige) 

14.480 16.407 18.070 19.159 

Antal 

behandlingsenheder 

15* (14 + 

tandplejebus) 

15* (14 + 

tandplejebus) 

14 (13 + 

tandplejebus)

16 (to nye på 

Grundtvigsvej 

samt 

tandplejebus) 

Antal borgere pr. 

behandlingsenhed 

(stol) 

965 1.094 1.291 1.197 

Procentuel stigning i 

antal brugere pr. 

behandlingsenhed fra 

2005 og frem 

 13 procent 34 procent 24 procent 

* Enkelt-stols-klinik på Adilsvej blev nedlagt i 2012 for at give mulighed for at udvide daginstitution. Ny kapacitet 

er ikke etableret til erstatning heraf. 

 

Kapacitet i tandplejen, sammenligningsgrundlag 

Kommune Antal borgere i 

tandplejen 

Antal 

behandlingsenheder 

Antal borgere pr. 

behandlingsenhed 

Frederiksberg 18.070 14 1.291 

Lyngby-Taarbæk 12.000 15 800 

Tårnby 9.000 11 818 

Helsingør 13.200 22 600 

Kalundborg 10.000 11 909 

Greve 11.000 10 1100 

Gentofte 17.250 16 1.078 

Vordingborg 9.350 15 623 

Lejre 4.737 6 790 

 

Det anbefales, at der, udover udvidelsen med den allerede planlagte nye klinik på Skolen på Grundtvigsvej med 

to behandlingsenheder, foretages en yderligere udvidelse af behandlingskapaciteten ved en udbygning, ligesom 

det anbefales at udvide brugen af tandbussen via etablering af vand/strøm/afløb ved en række daginstitutioner. 

Sidstnævnte forudsætter, at projektet om tandpleje for socialt udsatte via tandbussen ikke bliver forlænget. 
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Derfor foreslås det,  

a) at anlægge en klinik med 2 stole i indskolingsbygningen på Thorvaldsensvej, ved siden af nuværende 

tandklinik, i de nuværende kontorer til sundhedspleje og tale-høre-pædagog/skolepsykolog. Beløbet 

anvendes til blyafskærmning, udsug, inventar m.v. Denne klinik vil være centralt placeret i den østlige del 

af kommunen og vil derfor kunne betjene flere skoler. Udgift = 2 mio. kr. 

b) at etablere de nødvendige anlæg til udvidet brug af tandbussen = 300 t.kr. 

 

Der etableres nye kontorer til sundhedsplejerske m.v. i ny klubbygning (afhænger af beslutning herom) eller andet 

steds på skolen.  

 

Beløbet indebærer at klubbyggeriet omfatter indretning af to kontorer indenfor det planlagte antal m2 (og dermed 

mindre til klubformål alternativt at der findes kontorer andetsteds på skolen), at de to nuværende kontorer i 

indskolingsbygningen apteres som tandklinikker, og at der etableres anlæg til udvidet brug af tandbussen. 

 

Projektets økonomi er baseret på Tandplejens erfaringer med andre ombygninger, og vil blive yderligere 

udspecificeret frem mod igangsættelse. 

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N  16 16 16 

Afledte driftsudgifter, (BEU) U  16 16 16 

 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                
Da de foreslåede lokaler allerede er i brug, så findes der allerede budget til drift af disse. Men der søges om  afledte 
driftsudgifter til den øgede udgift, der er forbundet med to nye behandlingsenheder (primært forøget el og 
vandforbrug) 
 
Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget: 
 
Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): 16 t. kr. pr. år 
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Fagudvalg: UU 

Funktion:  03.22.05 

 
 

NY – Klub J.M. Thieles Vej – 3 etager 
 

Adresse: J.M. Thieles Vej 15A /Fuglevangsvej 8, 2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  
 

7.000 
 

18.100 
 

2.000 
 

  27.100 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

   354 708 708  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
     

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +7.000  +18.100  +2.000    +27.100  

Anlægsindtægter            
 

 

 

Projekt nr.: 26  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse:  

I forbindelse med udbygningen af Skolen ved Bülowsvej som er en udvidelse af skolens kapacitet med ca. 150 

børn, opstår der et behov for udvidet kapacitet i af den eksisterende Klub Tempeltræet som er beliggende på 

Bülowsvej 14A.  

 

Udvidelsen omhandler opførelse af en nybygning på hjørnet af J.M. Thieles Vej og Fuglevangsvej. 

Nybygningen skal skabe nye rammer for ophold, bevægelse og leg. Nybygningen skal bruges af både Klub 

Tempeltræet og af Skolen ved Bülowsvej, så der skabes synergi mellem klub og skole. 

 

Bymæssig kontekst: 
Bygningen er beliggende på hjørnet  J.M. Thieles Vej og Fuglevangsvej, synlig fra H.C. Ørstedsvej.   
Denne markante placering på en hjørnegrund og som del af skolen der kan ses fra et af Frederiksbergs 

pulserende trafikårer indbyder til et bygningsudtryk der har selvstændig karakter og kvalitet som offentlig 

bygning. 

Samtidig vægtes at nybygningen integreres bymæssigt i det omkringliggende nærområde, således at bygningen 

indgår harmonisk i de eksisterende omgivelser. J.M. Thieles Vej består af karrebyggelse med 

beboelsesejendomme i 4-5 etager, hvor hjørne ejendomme er markeret enten som mod Thorvaldsensvej med 

tårne eller affasede hjørner.    

 
Nybygningen skal fungere som en aktivitetsbygning og skal kunne rumme omkring 175 personer.  
 
Bygningens bruttoetageareal vil udgøre fra 800 m2 som udgangspunkt fordelt på 3 etager. 
Udover selve bygningen skal der udføres nogle mindre tilpasninger af det nære udeareal omkring bygningen, 
dels mod vejarealet  og dels mod det eksisterende store udeareal for skolen, hvor der er boldbaner mv. således 
at nybygningen får direkte forbindelse til eksisterende store udeareal med rig mulighed for bevægelse og fysisk 
aktivitet. 
 
Bygningen skal indeholde et cafekøkken/ anretterkøkken, hvor der kan laves te, kaffe og varmes suppe og 
lignende, med tilhørende depotplads, garderobe og toiletforhold tiltænkt cafékøkkenets funktion. Køkkenets 
størrelse skal give mulighed for, at 40-50 børn kan opholde sig i køkkenet af gangen 
 
Der skal/kan være mulighed for teater og andre bevægelsesaktiviteter, som f.eks. yoga og rollespil med plads til 
fægtning.  
 
Desuden skal der være to mindre lokaler eller et delekontor til sundhedsplejerske og tale/høre-
pædagog/skolepsykolog fra Skolen ved Bülowsvej, da de nuværende lokaler hertil fremover skal anvendes til at 
udvide tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej. 
 
Der skal etableres tilstrækkelige toiletforhold, gerne fordelt så der er toiletter på alle etager. 
 
Der skal leveres en ”touch” skærm, hvor børn og personale kan tjekke ind samt orientere sig om klubbens 
aktiviteter.  
Derudover skal der etableres AIA (tyverisikring), ADK (adgangskontrol) og ABA-anlæg.  
 
 
Myndighedskrav:  
Bygningen opføres efter BR/Bygningsreglement 2015. 
Det kan forventes at der skal udføres ny lokalplan.  
 
 
Bæredygtigt byggeri:   
Ventilation og energi skal etableres på den mest miljøvenlige og energibesparende måde.  
Der påtænkes at udføre bygningen som DGNB projekt. 
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Tidsplan: 
2016, 4 kvartal: Planlægning, indledende programmering og udvælgelse af rådgiver   
2017: 1 kvartal: Programmering og dispositionsforslag 
2017: 2 kvartal: Startredegørelse lokalplan 
2017: 2, 3 og 4 kvartal: Projektforslag og hovedprojektering 
2017: 3 kvartal høringsperiode lokalplan 
2018: 1 kvartal: Udbud hovedprojekt. 
2018: 2 kvartal: Vedtagelse af lokalplan og tiltrædelse af licitationsresultat. 
2018: 2,3,4 kvartal Byggeri 
2019: 1/2 kvartal Byggeri 
2019: 2/3 kvartal Ibrugtagning  
 
 
Økonomi:  
Den samlede anlægssum for den 3 etages bygning, på ca. 800 m2 udgør 28,1 mio. kr. Der er i dette 
anlægsforslag afsat i alt 27,1 mio.kr., da det forudsættes, at der kan benyttes 1 mio.kr. til projektering ultimo 
2016, finansieret af tidligere anlægsforslag ”Klub Thorvaldsensvej”. 
 
 
Beregningsforudsætninger:  

Budgetoverslag er udarbejdet i 2015 med udgangspunkt i erfaringstal fra lignende projekter i bygningen samt 

modernisering af lignende projekter i kommunen.  

Erfaringspriserne ligger på ca.35.000 kr.pr m2 nybyggeri. 

Svarende til ca. 800 m2 x 35.000 kr. = 28,0 mio. kr. 

 

Budgetoverslag: 

Hovedentreprise 21.300.000 

Bygherreleverancer (inventar) 450.000

Uforudsete udgifter 15 %   3.200.000

Ekstern rådgivning 10 %       2.100.000 

Honorar til BBE 4 %      850.000 

Øvrige omkostninger              200.000 

I alt       28.100.000

 

Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). 

 

Forudsætninger for projektet:  

1. at der ikke træffes unormale omstændigheder vedr. jordarbejder i forbindelse med 

byggeriet, f.eks. utilstrækkelige funderingsforhold, arkæologiske fund, stærk forurening  

der f.eks. kræver §8 behandling hos Regionen.   

2. at bygning udføres uden kælderetage 

3. at lokalplan tiltrædes i henhold til tidsplan. 

4. at eksisterende udvendig flugtvejstrappe fra Bygning B kan nedrives og erstattes af ny  

flugtvejstrappe integreret i nybygning 

 

 

Risici for projektet: 

1. at den 3 etages bygning ikke godkendes myndighedsmæssigt da tilstødende bygninger  

på J.M.Thieles vej er i 4 og 5 etager. Bygningen er for lav i den bymæssige kontekst. 

2. at bygningen ikke er fremtidssikret med utilstrækkeligt areal i forhold til anvendelsen med 

samtænkning mellem skole og klub, således at bygningen kan anvendes helt eller delvis af 

begge parter. Det er i den henseende også vigtigt at påpege Klub Tempeltræets fokus på en egen 

selvstændig identitet udover fællesarealer.  

3. at der træffes unormale omstændigheder vedr. jordarbejder 
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Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Bygningen vil som en udvidelse af Skolen ved Bülowsvej være en opgradering af Frederiksberg som vidensby. 

Bygningens placering på hjørnet af J.M.Thieles Vej og Fuglevangsvej er markant i bybilledet, synlig helt fra 

H.C.Ørstedsvej, hvorfra bygningen vil være skolens ansigt/ visuelle ankomst og understrege skolen som en 

destination på Frederiksberg.  

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N   354 708 

Afledte driftsudgifter, (UU) U   240 480 

Afledte driftsudgifter, (BEU) U   114 228 

Øget CO2-udledning, 1.000 Kg     28 

Link til CO2 vejledning 
 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til: 
 
Rengøring:  383.000 kr. 
Indvendig vedligehold og terræn: 44.000 kr. 
Serviceaftaler ADK: 10.000 kr. 
Serviceaftaler AIA, ABA, VEN & ELE: 43.000 kr. 
 
Samlede udgifter på Undervisningsudvalget: 480.000 kr. i 2020, halv effekt i 2019 
 
Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas):  152.000 kr. 
Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 76.000 kr. 
 
Samlede for Bolig- og ejendomsudvalget: 228.000 kr. i 2020, halv effekt i 2019 
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Fagudvalg: SOU 

Funktion:  00.25.18 

 
 

Plejeboligmodernisering - Projektledelse 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 15.499 1.600 1.600 1.600 1.600 6.400 28.299 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

     1.600      1.600      1.600     1.600       8.000   29.768 

Anlægsindtægter        

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter     
 

+1.600 
 

-1.600 
 

   -1.469 

Anlægsindtægter        
 

Projekt nr.: 27  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Projektledelse 

Moderniseringsprojektet er med tiden vokset i omfang og omfatter nu ombygningen af i alt 12 plejehjem. Af 

hensyn til sammenhængen i dette omfattende projekt er der afsat 1,6 mio. kr. årligt i moderniseringsprojektets 

levetid. I 2013 er der bevilget i alt 11,5 mio. kr. hvoraf et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. er afsat til årene 2014-

2017. 

 

I den resterende tid af planen for modernisering af plejeboliger er er der behov for projektledelse ift. 

moderniseringer vedr. plejecentre i følgende tidsrum: 

  

 Ingeborggården (forventes afsluttet i 2022) 

 Betaniahjemmet (forventes afsluttet i 2024) 

 Søndervang (forventes afsluttet i 2026)  

 Kong Frederik IX (forventes afsluttet i 2028) 

 1-2 nye plejecentre frem mod 2025, jvf. den samlede masterplan 

 

Dertil kommer opgaver i tilknytning til de øvrige lokationer og plejecentre der på forskellig vis fungerer som 

buffer-institutioner ift. realiseringen af den samlede masterplan. 

 

Projektledelsen skal sikre: 

 planlægning og forberedelse ift. den samlede moderniseringsplan, buffer-behov mv.  

 flytning af plejehjemmenes beboere i byggeprocessen med størst mulig tryghed og mindst mulig gene 

 indretning af plejehjemmene, så de passer ind i kommunens samlede politik og prioriteringer for ældrepleje 

 bidrage til udvikling af kommunens politik for ældrepleje, blandt andet med hensyn til kosttilbud til ældre og 

målretning af tilbud til specifikke ældregrupper, herunder borger- og brugerinddragelse 

 håndtere et stigende fokus på anvendelse af ny teknologi ifm. indretning mm.  

 udarbejde og gennemføre kommunikationsplan målrettet beboere og pårørende ift. det enkelte plejecenters 

modernisering 
 

Udgiften dækker lønomkostninger og overhead til projektleder/-konsulent, midler til indkøb af konsulentbistand 

fra BBE og eventuelt eksterne parter i det omfang, at disse udgifter ikke konkret er knyttet til et enkelt af 

anlægsprojekterne. Den ’normale’ projektering og byggeledelse fra BBE finansieres således af midler afsat i de 

enkelte byggeprojekt. Derudover er der udgifter i forbindelse med planlægningen af moderniseringen af de 

private/selvejende plejehjem, hvor der ikke er afsat penge til projektkoordinering. Da anlægsudgiften til 

projektledelsen ikke er knyttet til et konkret byggeprojekt, kan udgiften ikke lånefinansieres. 

 

Den samlede masterplan - ”Moderne plejeboliger som rammen om det gode seniorliv, Masterplan for 

plejeboligmodernisering, maj 2016” - er godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 30. maj 2016. Den politiske 

sag og selve plejebolig masterplanen kan findes ved nedenstående henvisninger. 

 

http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2016/Sundhed-_og_Omsorgsu/30-05-

2016_Aaben_dagsorden(ID551)/Referat2.HTML 

 

http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2016/Sundhed-_og_Omsorgsu/30-05-

2016_Aaben_dagsorden(ID551)/Bilag/Punkt_53_Bilag_1_Masterplan_for_plejeboligmodernisering_maj_2016.pd

f  

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

http://www.frederiksberg.dk/Politik-og-demokrati/DagsordnerOgReferater/Magistraten/28-10-2013/ad037c8e-

c716-4134-a0af-c2555179b605/87dc4e13-2cf8-4f6a-8dbf-5363460b212d.aspx 
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Fagudvalg: SOU 

Funktion:  05.32.32 

 
 

Plejeboligmodernisering – Akaciegården (Servicedel) 
 

Adresse: Betty Nansens Allé 2A, 2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 24.006    86     24.092 

Anlægsindtægter     -3.800     -3.800 

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Landsbyggefond 
indskud 

       

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

     2.569         133            24.139 

Anlægsindtægter     -3.800     -3.800 

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter   -47       -47 

Anlægsindtægter            

 
 

 
 
 

Projekt nr.: 28  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Akaciegården er et selvejende plejehjem som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med. 

Akaciegården har de sidste år været under ombygning og midlertidigt bosat på Nimbus og Lotte. Under 

moderniseringen stod OK Fonden som forretningsfører for byggeriet på både plejeboliger og serviceareal. 

Ombygningen giver en kapacitetsforøgelse af 90 til 95 plejeboliger. Byggeriet er afsluttet og rådighedsbeløbet i 

2017 skal bruges til at afholde udgifter til efterbetalinger samt oppebære indtægter fra servicearealtilskuddet.  

 

Akaciegården blev indviet i juni 2016, hvor beboerne flyttede ind fra henholdsvis Nimbusparken og OK-Huset 

Lotte. Anlægsprojektet betragtes derfor som stort set afsluttet, der mangler blot de sidste afregninger samt 

indtægter fra statstilskuddet til servicearealerne. 

 

Økonomi 

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende moderniseringen af Akaciegården. Bolig 

Byggeri og Ejendom har ikke været inde over beregningen af udgifterne, da udgiftsrammen er beregnet udfra 

max-rammen for støttet byggeri. I bilag 1 er finansieringsreglerne for byggerierne beskrevet nærmere.  

 

Boligdel 

Økonomimodellen for Akaciegården deler plejehjemmet op i 4 ejerlejligheder, bolig, 2 x service og køkken. 

Forneden ses finansieringen for ejerlejlighed 1 som ejes af Den selvejende institution, Akaciegården. 

Anskaffelsessum afholdes af Akaciegården og finansieres gennem grundkapital, lånoptagelse og 

beboerindskud. Grundkapital er indskudt af kommunen, mens lånet afbetales gennem beboernes husleje.  

 

Ejerlejlighed 1 (Boligdel) 
   

Anskaffelsessum 185.735

Grundkapital 18.573

Lånoptagelse -163.446

Beboerindskud -3.715

Kommunal udgift 18.573

 

Servicedel 

Akaciegården skyder provenuet fra grundsalg ind i servicearealerne og opfører ejerlejlighed 3+4, mens 

kommunen erhverver ejerlejlighed 2. Hertil kan kommunen hjemtage servicearealtilskud på 3,8 mio. kr. fra 

staten. Se forneden: 

   

Servicearealer Kvm Anskaffelsessum Servicearealtilskud 

Ejerlejlighed 2 (FRB service) 1040 24.092 -3.800 

Ejerlejlighed 3 (Café, træning mv.) 710 19.830   

Ejerlejlighed 4 (Køkken) 245 7.843   

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

http://www.frederiksberg.dk/Politik-og-demokrati/DagsordnerOgReferater/Kommunalbestyrelsen/24-02-

2014/c97873c1-9b23-43ed-8325-2ec8defb91ae/6c2d1d44-dbfc-44cb-9af8-49e5250de211.aspx 
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Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Akaciegården er blevet moderniseret i henhold til Frederiksbergstrategien for opnå målet om, at skabe øget 

livskvalitet i hverdagen. Moderniseringen af Akaciegården, betyder at beboerne er flyttet i tidssvarende 

plejeboliger, der er indrettet specielt til beboere med plejebehov. 
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Fagudvalg: SOU 

Funktion:  05.32.32 

 
 

Plejeboligmodernisering – Ingeborggården (Servicedel) 
 

Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29  2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 500 7.935 7.518 16.422 15.447 34.412 82.234 

Anlægsindtægter         -8.000 -8.000 

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

         

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

          

Grundkapital-
indskud 

       

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

     2.690    16.140    16.140  29.292 64.763 

Anlægsindtægter           

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  5.245 -8.622 +282 +15.447 
  

+ 5.120 
 

+17.471 

Anlægsindtægter         -8.000 -8.000  
 

  

Projekt nr.: 29  
  

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=55481&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=53952&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

 

Opsummering 

Ingeborggården er et selvejende plejehjem som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med. Sundheds- 

og Omsorgsudvalget besluttede at opsige driftsoverenskomsten med Ingeborggården med ophør ved udgangen 

af 2016 jf. sagsnr.: 00.01.00-P35-121-15, hvilket betyder at Frederiksberg Kommune overtager driften og 

plejehjemmet. I forbindelse med moderniseringen vil OK Fonden være forretningsfører for byggeriet på både 

plejeboliger og serviceareal. Moderniseringen af Ingeborggården giver en kapacitetsforøgelse fra 150 til 200 

plejeboliger. Byggeriet forventes påbegyndt i 2018 og  afsluttet i 2022. 

 

Moderniseringen af Ingeborggården er en del af masterplanen for modernisering af plejeboliger, som blev fremlagt 

for Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 30. maj 2016 jf. sagsnr.: 00.01.00.-A01-183-16. Ingeborggården er et ældre 

plejehjem, der i sin nuværende tilstand trænger til en større modernisering for at kunne opfylde de stigende krav 

til bedre livskvalitet i hverdagen for beboerne og bedre arbejdsvilkår for personalet. Moderniseringen af 

Ingeborggården betyder, at Ingeborggården vil overgå fra at være et plejehjem efter Serviceloven § 192 til at være 

et plejehjem efter Almenboligloven. 

 

Økonomi 

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende moderniseringen af Ingeborggården. 

Udgiftsrammen er beregnet udfra max-rammen for støttet byggeri. I bilag 1 er finansieringsreglerne for byggerierne 

beskrevet nærmere.  

 

Boligdel 

Kommunens udgifter til boligdelen består af en anskaffelsessum, der fastsættes efter maksimumbeløbet for støttet 

boligbyggeri. Ingeborggården moderniseres efter lov om almene boliger og kan således gennemføres på særligt 

favorable vilkår, og finansieres således delvist igennem 88% lånoptagelse og 2% beboerindskud. Ved indflytning 

i boligerne dækker beboerindskudet således 2 pct. af anskaffelsessummen. Dette er nærmere beskrevet i bilag 

1.    

  

Boligdel   

Anskaffelsessum 372.059 

Lånoptagelse -327.411 

Kommunal udgift 37.206 

 

Servicedel 

Kommunen opfører og finansierer servicearealerne og kan i den forbindelse hjemtage momsrefusion på 17 mio. 

kr. Dertil hjemtager kommunen ligeledes servicearealtilskud på 8 mio. kr. fra staten. Udgiften forbundet med 

opførelsen af servicearealerne fremgår af skemaet nedenfor. 

 

Servicedel   

Anskaffelsessum (inkl. moms) 98.376 

I alt ex. moms 81.390 

Udgift ved etapedeling, inkl. rationalisering etc. 6.800 

Merudgift P-pladser 1.300 

Mindreudgift P-pladser -3.200 

Udearealer/Shared space 5.000 

Boldbaner -8.000 
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Reduktion af grundkøb -9.056 

Inventar 8.000 

Servicearealtilskud -8.000 

Kommunal udgift i alt 82.234 

Kommunal indtægt i alt -8.000 

 

P-pladser 

Kommuneplanen angiver, at der skal etableres én p-plads pr. 200 m2. For Ingeborggårdens nye plejecenter 

betyder det, at der skal etableres i alt 86 pladser. En konkret analyse af behovet har imidlertid afdækket, at 

plejecenteret kun har behov for 40 pladser. 

  

Der er planlagt 15 pladser i konstruktionen og 25 pladser i terræn.  Den nye fordeling giver en skønnet 

nettobesparelse på ca. 3,2 mio. kr. ift. anlægsplanen i budget 2016. 

Integrationen af klubhuset med Ingeborggården og de to matrikler vest for Ingeborggården giver mulighed for, at 

der på grunden / terræn, etableres yderligere 50 p-pladser, som vil kunne imødegå de parkeringsudfordringer, 

som aktiviteterne på boldbanerne medfører – særligt i weekenderne. Den skønnede udgift til etablering af disse 

pladser er 1,3 mio. kr.  

 

Shared space 

Udnyttelsen af mulighederne for at udvikle byrummene omkring anlæggene, så plejehjem og idrætsanlæg 

integreres i bydelen, heri torvedannelse, shared space, panoramacafé mv. er anslået til 5 mio. kr. 

 

Boldbaner 

I forbindelse med overtagelsen af Ingeborggården er der en besparelse på 8 mio. kr. til køb af boldbaner, da 

boldbanerne tilhører Frederiksberg Kommune og således ikke skal erhverves, hvad der tidligere har været 

budgetlagt. 

 

Reduktion af grundkøb 

I forbindelse med at Ingeborggården ophører med at drive plejehjem, kan Frederiksberg Kommune gøre brug af 

en servitut som er tinglyst skødet. Servitutten giver Frederiksberg kommune mulighed for at overtage ejendommen 

for 2/3 af ejendommens grundværdi på overtagelsestidspunktet. Dette giver en reduktion på ca. 9,1 mio. kr. til 

grundkøb af servicearealerne. 

 

Diverse 

I forbindelse med moderniseringen af Ingeborggården skønnes 6,8 mio. kr. til etapedeling og rationalisering og 8 

mio. kr. til inventar og monteringsudgifter. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Frederiksbergstrategien gør sig særligt gældende for moderniseringen af plejehjemmet Ingeborggården, som er 

en del af en større projekt, hvor også Frederiksberg Boldklubs klubhus bliver moderniseret. I 

moderniseringsplanen er det til tænkt, at der i omkring liggende bykvarter skal være plads til alle uanset alder.  

 

Moderniseringen af plejehjemmet Ingeborggården ligger også i tråd med Frederiksbergstrategiens målsætning 

om, at øge livskvaliteten for beboerne i hverdagen. Modernisering af plejeboligerne til mere tidssvarende 

plejeboliger er en medvirkende faktor til øge livskvaliteten for beboerne i hverdagen.  

Henvisning til bevillingssag: 

http://www.frederiksberg.dk/Politik-og-demokrati/DagsordnerOgReferater/Sundheds-OgOmsorgsudvalget/19-01-

2015/64942e17-6e0a-4055-8dd5-cf844cfb4ce8/7661a516-55f1-410b-9805-b16c525947a3.aspx 

 

 
 

http://www.frederiksberg.dk/Politik-og-demokrati/DagsordnerOgReferater/Sundheds-OgOmsorgsudvalget/19-01-2015/64942e17-6e0a-4055-8dd5-cf844cfb4ce8/7661a516-55f1-410b-9805-b16c525947a3.aspx
http://www.frederiksberg.dk/Politik-og-demokrati/DagsordnerOgReferater/Sundheds-OgOmsorgsudvalget/19-01-2015/64942e17-6e0a-4055-8dd5-cf844cfb4ce8/7661a516-55f1-410b-9805-b16c525947a3.aspx
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Beskrivelse af afledt drift       
  
       

 

Afledt drift består af faste driftsudgifter og er på nuværende tidspunkt for usikkert at beregne, hvorfor der 

genberegnes til 1. FO. 
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Fagudvalg: SOU 

Funktion:  05.32.30 

 
 

Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Boligdel) 
 

Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29  2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter     36.745   41.464   90.569   63.130 140.151 372.059 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    550 550 1.550   

Lånefinansiering      -68.824  -79.701 -55.554 -123.332   

Grundkapital-
indskud 

       

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

           

Anlægsindtægter           

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  
 

+36.745 
   

+41.464 
  

+90.569 
   

+63.130 
 
+140.151 

 
+372.059 

Anlægsindtægter            
 

  

Projekt nr.: 30  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Ingeborggården er et selvejende plejehjem som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med. Sundheds- 

og Omsorgsudvalget besluttede at opsige driftsoverenskomsten med Ingeborggården med ophør ved udgangen 

af 2016 jf. sagsnr.: 00.01.00-P35-121-15, hvilket betyder at Frederiksberg Kommune overtager driften og 

plejehjemmet. I forbindelse med moderniseringen vil OK Fonden være forretningsfører for byggeriet på både 

plejeboliger og serviceareal. Moderniseringen af Ingeborggården giver en kapacitetsforøgelse fra 150 til 200 

plejeboliger. Byggeriet forventes påbegyndt i 2018 og  afsluttet i 2022. 

 

Moderniseringen af Ingeborggården er en del af masterplanen for modernisering af plejeboliger, som blev fremlagt 

for Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 30. maj 2016 jf. sagsnr.: 00.01.00.-A01-183-16. Ingeborggården er et ældre 

plejehjem, der i sin nuværende tilstand trænger til en større modernisering for at kunne opfylde de stigende krav 

til bedre livskvalitet i hverdagen for beboerne og bedre arbejdsvilkår for personalet. Moderniseringen af 

Ingeborggården betyder, at Ingeborggården vil overgå fra at være et plejehjem efter Serviceloven § 192 til at være 

et plejehjem efter Almenboligloven. 

 

Økonomi 

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende moderniseringen af Ingeborggården. Bolig 

Byggeri og Ejendom har ikke været inde over beregningen af udgifterne, da udgiftsrammen er beregnet udfra 

max-rammen for støttet byggeri. I bilag 1 er finansieringsreglerne for byggerierne beskrevet nærmere. 

 

Boligdel 

Kommunens udgifter til boligdelen består af en anskaffelsessum, der fastsættes efter maksimumbeløbet for støttet 

boligbyggeri. Ingeborggården moderniseres efter lov om almene boliger og kan således gennemføres på særligt 

favorable vilkår, og finansieres således delvist igennem 88% lånoptagelse og 2% beboerindskud. Ved indflytning 

i boligerne dækker beboerindskudet således 2 pct. af anskaffelsessummen. Dette er nærmere beskrevet i bilag 

1.  
  

Boligdel   

Anskaffelsessum 372.059

Lånoptagelse -327.411

Kommunal udgift 37.206

 

Servicedel 

Kommunen opfører og finansierer servicearealerne og kan i den forbindelse hjemtage momsrefusion på 17 mio. 

kr. Dertil hjemtager kommunen ligeledes servicearealtilskud på 8 mio. kr. fra staten. Udgiften forbundet med 

opførelsen af servicearealerne fremgår af skemaet nedenfor. 

 

Servicedel   

Anskaffelsessum (inkl. moms) 98.376

I alt ex. Moms 81.390

Udgift ved etapedeling, inkl. rationalisering etc. 6.800

Merudgift P-pladser 1.300

Mindreudgift P-pladser -3.200

Udearealer/Shared space 5.000
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Boldbaner -8.000

Reduktion af grundkøb -9.056

Inventar 8.000

Servicearealtilskud -8.000

Kommunal udgift i alt 82.234

Kommunal indtægt i alt -8.000

 

 

P-pladser 

Kommuneplanen angiver, at der skal etableres én p-plads pr. 200 m2. For Ingeborggårdens nye plejecenter 

betyder det, at der skal etableres i alt 86 pladser. En konkret analyse af behovet har imidlertid afdækket, at 

plejecenteret kun har behov for 40 pladser. 

 

I forhold til grundmodellen, hvor der var placeret 30 pladser i konstruktionen og 10 pladser i terræn, er det under 

de nye forudsætninger besluttet, at der skal være 15 pladser i konstruktionen og 25 pladser i terræn. Denne 

beslutning er taget ud fra betragtningen om, at  ældre og deres pårørende ofte kan være utrygge ved at skulle 

ned i en kælder sammenholdt med, at området som helhed ville kunne drage nytte af flere pladser i terræn. Den 

nye fordeling giver en skønnet nettobesparelse på ca. 3,2 mio. kr. 

 

Integrationen af klubhuset med Ingeborggården og de to matrikler vest for Ingeborggården giver mulighed for, at 

der på grunden / terræn, etableres yderligere 50 p-pladser, som vil kunne imødegå de parkeringsudfordringer, 

som aktiviteterne på boldbanerne medfører – særligt i weekenderne. Den skønnede udgift til etablering af disse 

pladser er 1,3 mio. kr.  

 

Shared space 

Udnyttelsen af mulighederne for at udvikle byrummene omkring anlæggene, så plejehjem og idrætsanlæg 

integreres i bydelen, heri torvedannelse, shared space, panoramacafé mv. er anslået til 5 mio. kr. 

 

Boldbaner 

I forbindelse med overtagelsen af Ingeborggården er der en besparelse på 8 mio. kr. til køb af boldbaner, da 

boldbanerne tilhører Frederiksberg Kommune og således ikke skal erhverves, hvad der tidligere har været 

budgetlagt. 

 

Reduktion af grundkøb 

I forbindelse med at Ingeborggården ophører med at drive plejehjem, kan Frederiksberg Kommune gøre brug af 

en servitut som er tinglyst skødet. Servitutten giver Frederiksberg kommune mulighed for at overtage ejendommen 

for 2/3 af ejendommens grundværdi på overtagelsestidspunktet. Dette giver en reduktion på ca. 9,1 mio. kr. til 

grundkøb af servicearealerne. 

 

Diverse 

I forbindelse med moderniseringen af Ingeborggården skønnes 6,8 mio. kr. til etapedeling og rationalisering og 8 

mio. kr. til inventar og monteringsudgifter. 
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Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Frederiksbergstrategien gør sig særligt gældende for moderniseringen af plejehjemmet Ingeborggården, som er 

en del af en større projekt, hvor også Frederiksberg Boldklubs klubhus bliver moderniseret. I 

moderniseringsplanen er det til tænkt, at der i omkring liggende bykvarter skal være plads til alle uanset alder.  

 

Moderniseringen af plejehjemmet Ingeborggården ligger også i tråd med Frederiksbergstrategiens målsætning 

om, at øge livskvaliteten for beboerne i hverdagen. Modernisering af plejeboligerne til mere tidssvarende 

plejeboliger er en medvirkende faktor til øge livskvaliteten for beboerne i hverdagen. 

 

Henvisning til bevillingssag: 

http://www.frederiksberg.dk/Politik-og-demokrati/DagsordnerOgReferater/Sundheds-OgOmsorgsudvalget/19-01-

2015/64942e17-6e0a-4055-8dd5-cf844cfb4ce8/7661a516-55f1-410b-9805-b16c525947a3.aspx 

 

 
Skema over afledt drift 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N   550 550 

Afledte driftsudgifter, (SOU) U   550 550 

 
 

 

Beskrivelse af afledt drift       
  
       

 

Netto: 

2.650 t. kr. 

 

Ingeborggården renoveres i 2 etaper. I 1. etape, flytter 55 af beboerne over i bufferen Nimbus, mens de 

resterende bliver boende. Flytningen ud og internt (etape 2) anslås hvert til 550 t. kr. i 2019 og 2020. I 

overslagsårene anslås flytningen tilbage til Nimbus og rengøring af buffer til samlet 1.550 t. kr.   
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Fagudvalg: SOU 

Funktion:  05.32.32 

 
 

Helhedsplan Solbjerg Have, (Servicedel) 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 

 

Adresse: Solbjerg Have,  2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 976  50 15   
 

1.041 
 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  540 840 450     

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 863 898 90  

   
1.964 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  
 

-898 
 

-40 
 

15 
 

  
-923 

Anlægsindtægter            
 

  

Projekt nr.: 31  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

KAB har udarbejdet en helhedsplan for området Solbjerg Have. Helhedsplanen omfatter bl.a. betonrenovering, 

facaderenovering, udskiftning af afløbsinstallationer, brugsvandsinstallationer, fornyelse af belysning på 

fællesarealer mv.  

 

Bebyggelsen Solbjerg Have er opdelt i 6 ejerlejligheder: 
1. Den almene boligafdeling Solbjerg Have med 289 familieboliger (28.265 m2) 
2. Beskyttede boliger/Sociale tilbud (34 boliger) (2.386 m2) 
3. Plejeboliger med tilhørende servicearealer og servicebygning (DAMC) (1.929 m2) 
4. Daginstitutioner (Planeten og Børnehuset Solbjerg Have) (7.545 m2) 
5. Almen boligafdeling, ”Boliger for yngre handicappede” (Græsplænen) (2.142 m2) 
6. Pensionistboliger (omdannes til almene ældreboliger) 45 lejligheder (3.040 m2) 

 

Ejerlejlighed nr. 2, 3 og 4 ejes af Frederiksberg Kommune. Som følge af beliggenheden af kommunens 

bygninger og lokaler berører en stor del af renoveringsarbejderne i helhedsplanen også den kommunale del af 

bebyggelsen.  

 

KAB er forretningsførere på projektet, og de kommunale udgifter til gennemførelse af helhedsplanen er således 

estimeret af KAB. Helhedsplanen projekteres i 2016/2017 og forventes at blive gennemført frem til medio 2019. 

Projektet er således forsinket 2½ år i forhold til hvad der oprindeligt var indarbejdet i Budget 2014.  

 

Det nyeste budgetskøn fra KAB, fra maj 2016, estimerer de samlede udgifter for Helhedsplanen til 450 mio. kr. 

inkl. moms. Idet DAMC plejeboliger ligger for sig i bebyggelsen indgår plejeboligerne ikke i den generelle 

bygningsrenovering, og har derfor kun udgifter knyttet til fornyelse af belysningen i området. Den andel af 

helhedsplanens renoveringsudgifter, som kan henføres til servicearealet på DAMCs, er opgjort til 85. t.kr. ekskl. 

moms. Heraf er 20 t.kr. afsat i 2016.  Der skønnes ikke at være stor usikkerhed forbundet med udgifterne til 

belysningsprojektet.  

 

I tidligere budgetår var det forventet at DAMC plejeboliger indgik i flere af Helhedsplanens elementer end 

belysning. Der er derfor i 2016 overskydende budgetmidler, som vil blive omplaceret i forbindelse med 3. 

forventede regnskab 2016.  

 

Frederiksberg Kommune har i forbindelse med helhedsplanen solgt ejerlejlighed 6 til FFB, som derefter 

renoverer boligerne og omdanner dem til almene ældreboliger med 100 pct. kommunal anvisning. Den almene 

forening afholder anlægsudgifterne, men Frederiksberg Kommune har påtaget sig driftsudgiften til genhusning 

og tomgangsleje. Det er aftalt at ombygningen sker i 3 etaper, og at der således maksimalt er 15-20 beboere 

som skal genhuses udenfor Solbjerg Have, mens resten forventes at blive genhuset internt på etagen 

efterhånden som renoveringen skrider frem.  

 

Der forventes udgifter i form af flytteudgifter samt rengøring/istandsættelse af erstatningsboliger. Det er forudsat 

at 15 beboere skal flytte to gange, og 30 beboere kun skal flyttes én gang, og at en flytning koster 10 t.kr. 

Samtidig er det forudsat at de boliger udenfor Solbjerg Have, som skal anvendes til at genhuse 15 husstande, 

skal rengøres/istandsættes for 10 t.kr. pr. bolig, når genhusningen afsluttes. I alt forventes således 

engangsudgifter på Sundheds- og Omsorgsudvalget for 750 t.kr., hvoraf 300 t.kr. forventes afholdt i 2018 og 450 

t.kr. forventes afholdt i 2019.  

 

Endvidere er der flere af lejlighederne på etagen som vil være tomme frem til ombygningen, dels fordi nogle af 

boligerne er ramt af skimmelsvamp o.l., og dels fordi der ikke vil blive indflyttet ældre personer i boligerne i 

perioden op til ombygningen idet en flytning som oftest kan fremstå uoverskuelig for personer med nedsat 

funktionsevne. Det vil i videst muligt omfang blive forsøgt at anvende boligerne til midlertidig husning af fx 



   
IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT    
   

 

3 
 

flygtninge frem til ombygningen, men såfremt det ikke er muligt vil der i perioden frem til ombygningen være 

mindreindtægter i form af huslejetab. Det er skønnet at der i værste fald vil være 10 lejligheder tomme i 2017 og 

i 2018 á en månedlig husleje på 4.500 kr., dvs. en årlig mindreindtægt på 540 t.kr. 

 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Frederiksberg Kommune positivt tilsagn om involvering i projektet i forbindelse med vedtagelse af budget for 

2014. Forud tog Magistraten på mødet den 10. juni 2013 orientering om helhedsplanen for Solbjerg Have til 

efterretning. Der er tillige godkendt skema A for den del af Solbjerg Have, som er almene boliger. 

Der forelægges bevillingssag i august 2016 mhp. forøgelse af projekteringsbevillingen. Se nedenstående link: 

 

http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2016/Sundhed-_og_Omsorgsu/15-08-

2016_Aaben_dagsorden(ID597)/Referat2.HTML#Punkt4134 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Helhedsplanen for området Solbjerg Have vil løfte kvaliteten af de bygninger, som Frederiksberg Kommunes 

borgere benytter, hvilket vil øge borgernes livskvalitet i hverdagen. 

 
 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 540 840 450  

Afledte driftsudgifter, (SOU) U 540 840 450  

 

Beskrivelse af afledt drift       
  
       

 
Det afledte driftsudgifter fordeler sig således: 
 

  2017 2018 2019 

Flytteudgifter              300 300 

Istandsættelse/rengøring 150 

Tomgangsleje               540             540  

 

Det forventes ikke at den renovering, som helhedsplanen fordrer, vil ændre de løbende driftsudgifter til renhold, 

vedligehold mv.  

 

 



   
IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT    
   

 

1 
 

 

Fagudvalg: SOU 

Funktion:  05.32.30 

 
 

Helhedsplan Solbjerg Have, DAMC (boligdel) 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 

 

Adresse: Solbjerg Have,  2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 50  150 40   240 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

         

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
     

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    +150  +40    +240  

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 

Projekt nr.: 32  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

KAB har udarbejdet en helhedsplan for området Solbjerg Have. Helhedsplanen omfatter bl.a. betonrenovering, 

facaderenovering, udskiftning af afløbsinstallationer, brugsvandsinstallationer, fornyelse af belysning på 

fællesarealer mv.  

 

Bebyggelsen Solbjerg Have er opdelt i 6 ejerlejligheder: 
1. Den almene boligafdeling Solbjerg Have med 289 familieboliger (28.265 m2) 
2. Beskyttede boliger/Sociale tilbud (34 boliger) (2.386 m2) 
3. Plejeboliger med tilhørende servicearealer og servicebygning (DAMC) (1.929 m2) 
4. Daginstitutioner (Planeten og Børnehuset Solbjerg Have) (7.545 m2) 
5. Almen boligafdeling, ”Boliger for yngre handicappede” (Græsplænen) (2.142 m2) 
6. Pensionistboliger (omdannes til almene ældreboliger) 45 lejligheder (3.040 m2) 

 

Ejerlejlighed nr. 2, 3 og 4 ejes af Frederiksberg Kommune. Som følge af beliggenheden af kommunens 

bygninger og lokaler berører en stor del af renoveringsarbejderne i helhedsplanen også den kommunale del af 

bebyggelsen.  

 

KAB er forretningsførere på projektet, og de kommunale udgifter til gennemførelse af helhedsplanen er således 

estimeret af KAB. Helhedsplanen projekteres i 2016/2017 og forventes at blive gennemført frem til medio 2019. 

Projektet er således forsinket 2½ år i forhold til hvad der oprindeligt var indarbejdet i Budget 2014.  

 

Det nyeste budgetskøn fra KAB, fra maj 2016, estimerer de samlede udgifter for projektet til 450 mio. kr. inkl. 

moms. Idet DAMC plejeboliger ligger for sig i bebyggelsen indgår plejeboligerne ikke i den generelle 

bygningsrenovering, og har derfor kun udgifter knyttet til fornyelse af belysningen i området. Den andel af 

helhedsplanens renoveringsudgifter, som kan henføres til boligarealet på DAMCs, er opgjort til 240 t.kr. inkl. 

moms. Der skønnes ikke at være stor usikkerhed forbundet med udgifterne til belysningsprojektet.  

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Frederiksberg Kommune positivt tilsagn om involvering i projektet i forbindelse med vedtagelse af budget for 

2014. Forud tog Magistraten på mødet den 10. juni 2013 orientering om helhedsplanen for Solbjerg Have til 

efterretning. Der er tillige godkendt skema A for den del af Solbjerg Have, som er almene boliger. 

Der forelægges bevillingssag i august 2016 mhp. forøgelse af projekteringsbevillingen. Se nedenstående link: 

 

http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2016/Sundhed-_og_Omsorgsu/15-08-

2016_Aaben_dagsorden(ID597)/Referat2.HTML#Punkt4134 

 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Helhedsplanen for området Solbjerg Have vil løfte kvaliteten af de bygninger, som Frederiksberg Kommunes 

borgere benytter, hvilket vil øge borgernes livskvalitet i hverdagen. 
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Fagudvalg: SOU 

Funktion:  05.32.32 

 

NY - Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 (Servicedel) 
 

Adresse: Betty Nansens Alle, 2000 Frederiksberg 

 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    33.072 36.078 7.683 76.833 

Anlægsindtægter      -6.000 -6.000 

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

      1.904   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

         

Grundkapital-
indskud 

       

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        

Anlægsindtægter        

 
 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    +33.072 +36.078   +7.683 +76.833 

Anlægsindtægter      -6.000  -6.000 
 

 

 

Projekt nr.: 33  

  

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=55481&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=53952&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True


   

IKKE IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT    

   

 

2 
 

Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Generelt 

I forbindelse med sag om ”Masterplan for modernisering af plejeboliger” forelagt Sundheds- og 

Omsorgsudvalget d. 30. maj 2016, foreslås et nyt plejecenter opført til ibrugtagning pr. d. 1.1.2021 med 150 

pladser, således at det stigende behov for plejeboligpladser kan imødekommes uden stigende ventetider. Der 

afholdes på den baggrund møde i plejeboligforligskredsen i august 2016 forud for budget 2017-processen. 

 

Økonomi 

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende byggeriet af det et nyt plejecenter med 

ibrugtagning i 2021. Udgiftsrammen er beregnet udfra max-rammen for støttet byggeri. I bilag 1 er 

finansieringsreglerne for byggerierne beskrevet nærmere. 

 

Boligdel 

Kommunens udgifter til boligdelen består af en anskaffelsessum, der fastsættes efter maksimumbeløb for støttet 

boligbyggeri. Det nye plejecenter opføres efter lov om almene boliger kan derfor gennemføres på særligt 

favorable vilkår, og finansieres delvist gennem 88% lånoptagelse og på sigt 2% beboerindskud.  

   

Boligdel   

Anskaffelsessum 307.335 

Lånoptagelse -270.455 

Kommunal udgift 36.881 

 

Servicedel 

Kommunen opfører og finansierer servicearealerne og kan i den forbindelse hjemtage momsrefusion på 7 mio. 

kr. Dertil hjemtager kommunen ligeledes servicearealtilskud på 6 mio. kr. fra staten. 

   

Servicedel   

Anskaffelsessum (inkl. 
moms) 

76.834 

I alt ex. moms 69.867 

Kommunal udgift i alt 69.867 

Kommunal indtægt i alt -6.000 

 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Opførelsen af et nyt plejecenter i Frederiksberg Kommune ligger i tråd med Frederiksbergstrategiens målsætning 

om at udbygge kapaciteten af plejeboliger i forhold til fremtidens stigende efterspørgsel. Et nyt plejecenter vil 

dermed sikre mere lige adgang for Frederiksberg borgere med et plejebehov til en moderniseret plejebolig, hvor 

moderniserede plejeboliger er medvirkende til at skabe øget livskvalitet i hverdagen. 
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Beskrivelse af afledt drift       

  

       

Udover moderniseringsprojektets anlægsudgifter består projektets økonomiske konsekvenser af moderniseringens 

afledte driftsudgifter.  

Netto 

1,9 mio. kr. 

BBE 

Der anslås udgifter til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer på ca. 1 mio. kr. som afholdes af BBE. 

SOU 

Der anslås udgifter på 0,9 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse, viceværtsfunktion, el, vand og varme som 
afholdes under SOU. 
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Fagudvalg: SOU 

Funktion:  05.32.30 

 

NY- Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 (Boligdel) 
 

Adresse: Betty Nansens Alle, 2000 Frederiksberg 

 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    132.288 144.314 30.734   307.336 

Anlægsindtægter      -42.000    

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

         

Lånefinansiering      -116.413 -126.996 -27.045   

Grundkapital-
indskud 

       

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        

Anlægsindtægter        

 
 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    +132.288 +144.314 +30.734 +307.336 

Anlægsindtægter    -42.000    
 

 

 

Projekt nr.: 34  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Generelt 

I forbindelse med sag om ”Masterplan for modernisering af plejeboliger” forelagt Sundheds- og 

Omsorgsudvalget d. 30. maj 2016, foreslås et nyt plejecenter opført til ibrugtagning pr. d. 1.1.2021 med 150 

pladser, således at det stigende behov for plejeboligpladser kan imødekommes uden stigende ventetider. Der 

afholdes på den baggrund møde i plejeboligforligskredsen i august 2016 forud for budget 2017-processen. 

 

Økonomi 

Skemaet på forsiden dækker over udgifter og indtægter vedrørende byggeriet af det et nyt plejecenter med 

ibrugtagning i 2021. Bolig Byggeri og Ejendom har ikke været inde over beregningen af udgifterne, da 

udgiftsrammen er beregnet ud fra max-rammen for støttet byggeri. I bilag 1 er finansieringsreglerne for 

byggerierne beskrevet nærmere. 

 

Boligdel 

Kommunens udgifter til boligdelen består af en anskaffelsessum, der fastsættes efter maksimumbeløb for støttet 

boligbyggeri. Det nye plejecenter opføres efter lov om almene boliger kan derfor gennemføres på særligt 

favorable vilkår, og finansieres delvist gennem 88% lånoptagelse og på sigt 2% beboerindskud.  

   

Boligdel   

Anskaffelsessum 307.335 

Lånoptagelse -270.455 

Kommunal udgift 36.881 

 

Servicedel 

Kommunen opfører og finansierer servicearealerne og kan i den forbindelse hjemtage momsrefusion på 7 mio. 

kr. Dertil hjemtager kommunen ligeledes servicearealtilskud på 6 mio. kr. fra staten. 

   

Servicedel   

Anskaffelsessum (inkl. 
moms) 

76.834 

I alt ex. moms 69.867 

Kommunal udgift i alt 69.867 

Kommunal indtægt i alt -6.000 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Opførelsen af et nyt plejecenter i Frederiksberg Kommune ligger i tråd med Frederiksbergstrategiens målsætning 

om at udbygge kapaciteten af plejeboliger i forhold til fremtidens stigende efterspørgsel. Et nyt plejecenter vil 

dermed sikre mere lige adgang for Frederiksberg borgere med et plejebehov til en moderniseret plejebolig, hvor 

moderniserede plejeboliger er medvirkende til at skabe øget livskvalitet i hverdagen. 

 

 

 

 

 



Bilag 1: Finansieringsregler 

 

De enkelte delprojekter under plejehjemsmoderniseringen opføres efter lov om almene bo-

liger, og der gælder således forskellige regler for finansieringen af udgifter vedrørende 

henholdsvis boliger/fællesarealer og servicearealerne, der anvendes til de tilknyttede om-

sorgsfunktioner 

 

Den samlede anskaffelsessum for både boligdel og servicedel består dels af en grundkøbe-

sum (bestående af enten grundværdien eller grund- og ejendomsværdien), håndværkerud-

gifter samt øvrige byggeomkostninger (herunder projekteringsudgifter og renter. Anskaf-

felsessummen må ikke overstige et maksimumbeløb pr. kvadratmeter boligbyggeri. Maksi-

mumbeløbet fastsættes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Fra 2016 er dette be-

løb 29.270 kr. pr. m2.  

 

Der er automatisk låneadgang til boligdelen (jf. lånebekendtgørelsens §2, stk. 12). Dette 

betyder, at der kan optages lån svarende til byggeriets anskaffelsessum ekskl. grundkapi-

talindskud, uden, at lånet henregnes til kommunens låneramme. Dette gør sig ikke gæl-

dende for servicearealer, eventuelle tilknyttede parkeringsanlæg o.l. 

 

Boligdel 
Den samlede anskaffelsessum for boligdelen fastsættes til maksimumprisen pr. kvadratme-

ter boligbyggeri, som reguleres årligt af ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Dette er 

begrundet i de høje grund- og ejendomspriser på Frederiksberg. Den samlede anskaffelses-

sum for boligdelen finansieres gennem et realkreditlån, et grundkapitalindskud og et bebo-

erindskud, fordelt på 84 pct. realkreditlån, 14 pct. grundkapitalindskud og 2 pct. beboerind-

skud (jf. almenboligloven, §118). 

 

I aftale om kommunernes økonomi for 2015 har regeringen og KL dog aftalt at give dispen-

sation til at sænke grundkapitalindskuddet til 10 pct. for almene boligbyggerier i perioden 

2016-2018.1 Dette betyder, at finansieringen fordeler sig på følgende måde: 

 

 88 pct. Realkreditlån 

 10 pct. grundkapitalindskud 

 2 pct. beboerindskud 

 

Realkreditlån 

Til gennemførelse af byggeriet kan kommunen optage et realkreditlån i KommuneKredit. Der 

er automatisk låneadgang til realkreditlånet, og realkreditlånet afdrages af beboerne (samt 

                                                 
1 Økonomiaftale 2015 



ydelsesstøtte fra staten), idet lånets ydelser indregnes i beboernes husleje2. Realkreditlånet 

er således udgiftsneutralt for kommunen, såfremt anskaffelsessummen ikke overstiger 

maksbeløbet pr. etagemeter boligbyggeri3, da lån til anlægsudgifter, der overstiger denne 

beløbsgrænse, hverken kan indregnes i beboernes husleje eller i ydelsesstøtten.  

 

Grundkapitalindskud 

Kommunen er forpligtiget til at yde et grundkapitalindskud på 10 pct. af anskaffelsessummen 

til boligdelen. Hvis det er en ekstern part, der er bygherre på projektet, skal kommunen i 

stedet betale grundkapitalindskuddet til landsbyggefonden ved skema A godkendelsen, som 

derefter udlåner beløbet til bygherren. 

 

Beboerindskud 

2 pct. af anskaffelsessummen dækkes af beboerbetaling ved indflytningen i boligerne. Ved 

fraflytning tilbagebetales indskuddet helt eller delvist. Der gælder dog, at ejeren af plejebo-

ligerne (typisk bygherren) er forpligtet til at dække beboerindskuddet såfremt beboeren er 

bosat på et plejehjem eller en beskyttet bolig der skal ombygges efter almenboligloven. Det 

samme gør sig gældende for personer, der visiteres til en plejebolig fra et eksisterende ple-

jehjem eller en beskyttet bolig. I forbindelse med plejehjemsmoderniseringen vil kommunen 

således i langt de fleste tilfælde være forpligtet til at betale beboerindskuddet. Dette gør sig 

også gældende hvis bygherren er en selvejende institution, da kommunen er forpligtet til at 

dække den midlertidig manglende indtægt fra beboerindskud på selvejende institutioner. 

Kommunen vil dog få udlægget igen i takt med, at beboerne udskiftes, da nyvisiterede der 

flytter fra egen bolig vil skulle indbetale beboerindskuddet. Det forventes, at andelen af be-

boere der skal betale beboerindskud i det første år efter en plejehjemsmodernisering vil 

være ca. 60 pct., mens andelen i andet år efter moderniseringen vil være ca. 90. pct.  

 

Der gælder desuden, at kommunen skal give beboerne mulighed for at låne til betaling af 

beboerindskuddet såfremt beboerens husstandsindkomst er under en fastsat grænse.  

 

Servicedel 
Den samlede anskaffelsessum for Servicedelen dækker ligesom for boligdelen over en grund-

købesum (Enten grundværdien eller grund- og ejendomsværdien) og håndværkerudgifter 

samt øvrige byggeomkostninger (herunder projekteringsudgifter). I modsætning til boligde-

len er der ikke automatisk låneadgang i forhold til servicedelen. Det er således bygherren på 

projektet, der står for den fulde finansiering. Dog yder staten et tilskud til servicearealerne 

på 40.000 kr. pr. bolig, såfremt dette ikke overstiger 60% af anskaffelsessummen for ser-

vicedelen. Som udgangspunkt vil der blot være tale om en let ombygning af servicearealerne, 

med henblik på at gøre dem tidssvarende. I forbindelse med ombygninger påregnes således 

                                                 
2 Det skal her nævnes at beboerne i et vist omfang vil kunne modtage boligydelse som hjælp til betaling af huslejen, dog af-

hængig af beboerens indkomst, boligens størrelse, huslejens størrelse og til en vis grad af beboerens formue 
3 Maksimumbeløbet for støttet boligbyggeri fastsættes årligt af ministeriet for by, bolig og landdistrikter 

 



en anskaffelsessum på ca. 12.000 kr. pr. m2. Det kan dog forekomme, at det ikke er muligt 

at ombygge servicearealerne til den lave pris, hvilket der kan der være forskellige grunde 

til. I forbindelse med f.eks. Kredsens Hus var bygningen, der huser servicearealerne i meget 

dårlig stand, mens servicearealerne på Akaciegården ikke konstruktionsmæssigt kunne klare 

at blive opført i den planlagte højde. Hvis der træffes beslutning om at nybygge serviceare-

alerne fastsættes anskaffelsessummen på servicearealerne som maksimumbeløbet pr. eta-

gemeter boligbyggeri, ligesom på boligdelen, dvs. 29.270 kr. fra 2016. 

 

Hvis kommunen er bygherre på projektet opføres servicearealerne som kommunale anlæg. 

Der er ikke låneadgang til anskaffelsessummen, så kommunen finansierer selv byggeriets 

udgifter og afsætter midler på anlægsplanen. Tilsvarende modtager kommunen serviceare-

altilskuddet som bygherre på projektet. 

 

Når det er en selvejende institution, der ombygger, er der forskellige muligheder i forhold til 

finansiering. Hvis den selvejende institution selv finansierer ombygningen henregnes udgif-

ten til kommunens låneramme, fordi etableringen af servicearealer på selvejende institutio-

ner kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, som der ikke er automatiske lånead-

gang til. Beløbet der henregnes er det højeste af følgende værdier, jf. lånebekendtgørelsens 

§5, stk. 1-2: 

 

 Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejen-

domme inkl. moms. 

 Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler mv. ifølge den senest foretagne offent-

lige vurdering ved aftalens indgåelse 

 

Hvis servicearealerne rives ned og genopføres giver lånebekendtgørelsen mulighed for at 

trække værdien af den eksisterende driftsaftale, dvs. værdien af de eksisterende serviceare-

aler, fra det deponeringspligtige beløb. Dette forudsætter, at driftsoverenskomsten med det 

selvejende plejehjem opsiges og indgås på ny indenfor samme regnskabsår eller senest 31. 

marts det efterfølgende år. 

 

Såfremt der ikke er ledig låneramme skal der deponeres et tilsvarende beløb. Deponerede 

budgetmidler er bundet i en periode på 1 år, hvorefter der årligt frigives en femogtyvendedel 

(1/25) i 25 år. Endvidere kan der hvert år i låneperioden hæves eller frigives de til de depo-

nerede beløb tilskrevne renter. Hvis kommunen i årene, efter at deponeringen er foretaget, 

har ledig låneramme, kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et beløb sva-

rende til den ledige låneramme.  

 

Når den selvejende institution ombygger og selv finansierer servicearealer er der tale om en 

værdiforøgelse til den nuværende aftale. Derfor skal kommunen som udgangspunkt depo-

nere svarende til værdiforøgelsen, inkl. moms. Hvis kommunen i stedet vælger at opføre 



servicearealerne som kommunale anlæg, så kan kommunen opnå momsrefusion på 25% af 

anskaffelsessummen4. Som udgangspunkt har direktionen besluttet, at kommunen skal 

være bygherre på alle servicearealerne, dvs. både kommunale og selvejende plejeboliger, 

dog med undtagelse af Søster Sophies Minde, der er en del af Diakonissestiftelsen. 

 

 

                                                 
4 Grundkøbesummen samt enkelte udgifter forbundet med opførelse af servicearealer er ikke momspligtige, og der kan således 
ikke hjemtages momsrefusion for disse. 
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Fagudvalg: KFU 

Funktion:  03.35.62 

 
 

Aveny-T 
 

Adresse: Frederiksberg Allé 102 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter                   

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering 27.000 13.000     40.000 

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
     

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter            

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 

Projekt nr.: 35  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

 
Aveny-T  ligger helt centralt på Frederiksberg Allé, der med den nye metro station fornyes som kulturstrøg. 
Gennem sin beliggenhed og sit ikoniske bygningsværk har Aveny-T potentialet til i endnu højere grad at bidrage 
til at gøre Frederiksberg til en kulturdestination i hovedstaden. 
 

Opsummering 

 

Siden 2011 har Frederiksberg Kommune ydet 3 mio. kr. årligt i driftstilskud til Aveny-T. På trods af de relativt 

beskedne driftsmidler har Aveny-T sæson efter sæson formået at levere såvel flotte forestillinger som tilskuertal 

med nyskrevet dansk dramatik og musikteater som teatermæssigt omdrejningspunkt. Aveny-T har bidt sig fast 

som en af Hovedstadens væsentlige scener med en skarp og kunstnerisk stærk profil med et årligt billetsalg på 

ca. 50.000.  

 

Aveny-T er dog været udfordret mht. den kritiske tilstand af teaterbygningen som har akut behov for en række 

vedligeholdelsesmæssige tiltag. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på deres møde d. 7. december 2015, at 

Aveny-T sikres fortsat eksistens ved, at Frederiksberg Kommune overtager teaterbygningen gennem en 

leasingaftale, hvor købssum udgør 26,5 mio. kr. og ejendommen vedligeholdes og renoveres for et beløb på 13,5 

mio. kr.  

 

Kommunen overtog teaterbygningen 1. marts 2016.  

 

Forvaltningen har i tæt samarbejde med Aveny-T igangsat en proces, der skal sikre en hensigtsmæssig renovering 

af teatrets bygning indenfor den fastsatte ramme på 13,5 mio. kr. Renoveringsarbejdet tager udgangspunkt i de 

udarbejdede tilstandsvurderinger, idet der også kommer til at ske prioriteringer af funktionel og økonomisk karakter 

ift. det tidligere opgjorte vedligeholdelsesbehov på 15 mio. kr. Flere akutte renoveringsarbejder er blevet igangsat, 

som efter aftale med teatret kan ske samtidig med teatrets produktioner i 2016.  

 

Det er aftalt med teatret, at teateret lukkes ned i perioden ultimo 2016 - medio 2017, mens hovedrenoveringen 

udføres. Renoveringen forventes afsluttet til sæsonstart i efteråret 2017. Renoveringen vil kunne ske uden ekstra 

økonomiske driftsudgifter grundet det begrænsede faste personale (2 personer), som er tilknyttet teatret. 

 

Sideløbende med arbejdet med den egentlige renovering af bygningen pågår en proces med afdækning af 

yderligere forskønnelses- og udviklingsmuligheder for bygningen, hvori også tankerne omkring revitaliseringen af 

Frederiksberg Allé indtænkes. Til denne del er der ikke afsat kommunale midler, hvorfor forvaltningen afsøger 

muligheder for ekstern finansiering ved bl.a. fonde.  
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Fagudvalg: KFU 

Funktion:  00.32.31 

 
 

Flintholm svømmehal 
 

Adresse: Bernhard Bangs Allé 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter                   

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering 159.679 8.132     
 

167.811 
 

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
     

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter            

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 
 

Projekt nr.: 36  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

 

Etableringen af den nye svømmehal og gymnastikhal er samtidig helt i tråd med Frederiksbergstrategiens vision 

om, at Frederiksberg skal være en levende og sund by. Blandt strategiens helt centrale temaer er 

sundhedsfremme, livskvalitet, udvikling af nytænkende og tidssvarende idrætsfaciliteter samt idrætstilbud af høj 

kvalitet til både foreningsliv, skoler og borgerne mere generelt. 

 

Projektet ved Bernhard Bangs Allé med etableringen af samlokaliserede faciliteter i flere etager er derudover et 

godt eksempel på, hvordan der i byudviklingen kan tænkes nyt og skabes brugbare løsninger på idrætsområdet 

til glæde for mange forskellige slags brugere. Med sine 8,7 km2 står Frederiksberg nemlig over for helt specielle 

udfordringer, når det gælder om at tilvejebringe faciliteter til idrætslivet. 

 

Opsummering 

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 8. september 2014 at indgå et partnerskab med Gribskov 

Gruppen om etablering af en svømme- og gymnastikhal på Bernhard Bangs Allé. Første spadestik til byggeriet 

blev taget i maj 2015 og anlægget forventes klar til ibrugtagning maj 2017. 

 

Den nye svømmehal og gymnastikhal på Bernhard Bangs Allé vil betyde et markant kapacitetsløft til idrætten og 

foreningslivet på Frederiksberg samt til kommunens stadig flere borgere.  

 

Især vil den nye svømmehal indebære et stort løft af kapaciteten og ift. at kunne tilbyde attraktive 

svømmeoplevelser og mere svømmeundervisning til byens borgere – enten i forening eller gennem borgernes og 

familiernes direkte anvendelse af svømmehallen. 

 

For idrætsgymnastikken bliver der tale om et stort kvalitativt løft med en langt mere tidssvarende og 

indretningsdisponeret facilitet - herunder ift. den nuværende Hermes-Hal på Steenwinkelsvej.  

 

Med de nye faciliteter vil endnu flere borgere kunne dyrke de i dag meget efterspurgte idrætsgrene svømning og 

gymnastik i såvel forenings- som skoleregi og fsa. svømningen også på egen hånd. Det vurderes, at de ventelister, 

der i dag er i byens svømme- og gymnastikforeninger, vil blive betydeligt nedskrevet som følge af optagelsen af 

de nye medlemmer, som kapacitetsløftet vil åbne for. Både breddeidrætten og eliteidrætten vil få markant bedre 

træningsvilkår med de nye faciliteter - og samlet vil svømmehallen udgøre et samlingssted for både børn, familier, 

ældre, skoler, motionister og konkurrencesvømmere.  

 

Når det gælder skolerne, har Børne- og Ungeområdet tilkendegivet, at den nye svømmehal vil opfylde skolernes 

ønsker i forbindelse med skolesvømningen, idet det ugentlige banetal og fordeling til skolesvømning vil opfylde 

skolernes behov frem til minimum 2025. 

 

I forhold til den demografiske udvikling er børnefamilierne den befolkningsgruppe, der fremadrettet vil være den 

største på Frederiksberg, og der arbejdes målrettet på fritidstilbud til denne gruppe, heriblandt svømning og 

gymnastik, der begge er blandt de mest populære idrætsgrene. 
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Fagudvalg: KFU 

Funktion:  00.32.31   

 
 

Udskiftning af kunstgræs 
 

Adresse: FIU’s boldbaner på Jens Jessens Vej 16, 2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 6.250 50    6.300 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 6.300    

  
6.300 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +50      6.300 

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 

Projekt nr.: 37  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Ifølge Kommuneplan 2013, kommunens Kultur- og Fritidspolitik og Frederiksbergstrategien spiller 

Frederiksbergs boldbaner og øvrige idrætsfaciliteter en helt central rolle som led i at sikre byens stadig flere 

borgere - både børn, unge, voksne og ældre  - de bedste rammer for et godt hverdagsliv samt for et aktivt og 

sundt fritidsliv.  

 

Dette forudsætter dels, at Frederiksberg som by har et tilstrækkeligt antal idrætsfaciliteter og dels, at faciliteterne 

fremstår tilstrækkelig aktivitets-indbydende og vedligeholdte samt også overholder krav til standard og 

sikkerhed. 

 

Forslaget om udskiftning af de 3 nedslidte kunstgræstæpper på Jens Jessens Vej skal ses i sammenhæng 

hermed. 

 

Baggrund og beskrivelse: 

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at udskifte kunstgræstæppet på 

de 3 ældste kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej. Der blev i alt afsat 6,3 mio. kr. i 2016 til formålet. 

 

Henvisning til bevillingssag 

Den 14. marts 2016 meddelte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. Projektet er dermed 

igangsat og forventes at blive gennemført i indeværende år. Der vil dog være behov for at 50 t. kr. udskydes til 

2017 til mindre arbejder efter ibrugstagelse af banerne. 

 

Fysiske data: 

Adresse: FIU’s boldbaner på Jens Jessens Vej 16, 2000 Frederiksberg 

 

Areal: 

Projektets m2: 23.976 m2 

 

Økonomi:  

Udearealer: 6.3 mio. kr. er afsat ud fra erfaringstal i 2015 

 

Beregningsforudsætninger:  

Budgetoverslag er udarbejdet i 2015 med udgangspunkt i erfaringstal fra lignende projekter i Københavns 

kommune. 

 

Budgetoverslag: 

Hovedentreprise  5.000.000 

Bygherreleverancer 200.000

Uforudsete udgifter 10 %   500.000

Ekstern rådgivning 5 %       325.000 

Honorar til BBE 4 %      225.000 

Øvrige omkostninger 1 %             50.000 

I alt       6.300.000

 

Forudsætninger for projektet:  

1. at gummipad er i god stand og kan genanvendes med få reparationer 

2. at eksisterende miljøgodkendelse kan videreføres evt. med øget kontrol 

3. at drift er uændret 

4. at eksisterende tæppe bortskaffes til miljørigtig genanvendelse  
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Risici for projektet: 

1. at gummipad ikke kan genanvendes 

2. at miljøgodkendelse ikke kan videreføres  

3. at vejrlig forhindrer udførelsen inden for tidsplan 

 

Specifikationer: 

Udearealer: 6.3 mio. kr. 
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Fagudvalg: KFU 

Funktion:  00.32.31 

 
 

Pulje til åbne idrætsanlæg*
 
 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  500 500 500 500   

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  500            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    50 50    

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

 
500 

 
500 

 
500 

 
 

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter      +500  +500    

Anlægsindtægter            
 

 

 
 
 

Projekt nr.: 38  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Projekterne kan medvirke til at skabe nye, alternative faciliteter til fritidsliv omkring byudviklingsområder mv. og 

dermed skabe livskvalitet i hverdagen. Projektet skal imødekomme nye trends/behov for idræts- og 

bevægelsesaktiviteter. 

 

Baggrund og beskrivelse: 

Frederiksberg Kommune har hidtil haft en årlig anlægspulje på 500.000 kr. til udvikling af åbne idrætsanlæg.  

 

Et "åbent idrætsanlæg" skal forstås som en mindre, udendørs idræts- og motionsfacilitet i byens rum, der 

inspirerer til fysisk aktivitet og sundhedsfremme, og som henvender sig til både foreninger og selvorganiserede 

brugere (nærmiljøet og naboinstitutioner, lokale beboere, forbipasserende motionister m.fl.). 

 

Med åbne idrætsanlæg kan bevægelse og motion lettere indpasses i forskellige målgruppers hverdag – både 

børn, unge, voksne og ældre. 

 

Hvis sådanne, mindre byrums-idrætsfaciliteter tilmed integreres i tilknytning til eksisterende idrætsanlæg, hvor 

borgerne i forvejen opholder sig og/eller motionerer, viser erfaringerne, at faciliteterne bliver brugt endnu mere 

intenst og af en bredere målgruppe. 

 

Samtidig er en af grundtankerne bag disse typer faciliteter - fx en udendørs og offentligt tilgængelig 

motionsplads - at de skaber liv i byens rum, og at motionen/styrketræningen modsat træning i et fitnesscenter 

kan foregå i det fri og være gratis for byens borgere. 

 
Puljen til åbne idrætsanlæg foreslås videreført til 2020 og fastholdes på  0,5 mio. kr. årligt, idet der med puljen 

alene fokuseres på mindre anlæg, der kan projekteres, bevilges, betales og bringes i anvendelse inden for et 

budgetår.  

 

Puljen kan i udgangspunktet ikke konkretiseres på forhånd, da den primært anvendes til at opfange og 

imødekomme nye og populære trends inden for primært den selvorganiserede idræt. Dog arbejdes der aktuelt 

med at målrette midlerne i 2016 og 2017 Grøndalen, som støder op til den nye Flintholm Svømmehal, hvor der 

bl.a. planlægges med en skatefacilitet (kombineret med LAR-løsning).  

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N   50 50 

Afledte driftsudgifter, (KFU) U   50 50 

 

 
 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til: 
 
Afledt drift på 50.000 kr. årligt forventes anvendt til vedligehold, transport og opbevaring af de ofte transportable 
remedier. Beløbet er allerede udmøntet i 2017 og 2018, hvorfor der alene afsættes midler til afledt drift i 2019 og 
frem. 
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Fagudvalg: KFU 

Funktion:  00. 32.31   

 
 

 Nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej  
 

Adresse: Jens Jessens Vej 24, 2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  6.000 13.000    19.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

              

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
  6.000 12.000  

  
18.000 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter   +1.000     +1.000  

Anlægsindtægter            
 

 

 
 

Projekt nr.: 39  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Evt. sammenhæng med faglige politikker: 

Ifølge Kommuneplan 2013, kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018 og Frederiksbergstrategien spiller 

Frederiksbergs boldbaner og øvrige idrætsfaciliteter en helt central rolle som led i at sikre byens stadig flere 

borgere - både børn, unge, voksne og ældre  - de bedste rammer for et godt hverdagsliv samt for et aktivt og 

sundt fritidsliv.  

 

Dette forudsætter dels, at Frederiksberg som by har et tilstrækkeligt antal idrætsfaciliteter, dels at faciliteterne 

fremstår tilstrækkelig aktivitets-indbydende og vedligeholdte samt også overholder krav til standard og 

sikkerhed. 

 

Evt. vedligehold: 

Der er tale om udskiftning af 3 eksisterende naturgræsbaner til kunstgræsbaner. Der er ændret drift og 

vedligehold fra vanding og klipning samt verti-dræning, ekstra topmuld og eftersåning af naturgræsbaner til 

fejning, vinterbekæmpelse samt genopfyldning med granulat og reparation af kunstgræsbaner. Udgiften til drift 

og vedligehold forventes uændret under forudsætning af, at drift og vedligehold er som på anlæggets øvrige 

kunstgræsbaner i 2016. 

 

Baggrund og beskrivelse: 

Fodbolden er en vigtig del af Frederiksbergs fritidsliv og er med til at skabe en levende by. Foreningslivets 

massive brug af byens boldbaner og de aktuelle ventelister hos fodboldklubberne bekræfter dette. 

 

Hvis byens stadig flere fodboldaktive fortsat skal have gode rammer til deres fysiske udfoldelse, er der behov for 

dels at prioritere den løbende vedligeholdelse af eksisterende fodboldbaner og dels fremadrettet at prioritere en 

løbende investering i flere fodboldbaner - gerne af kunstgræs. 

 

Gennem de senere år er der med succes blevet etableret kunstgræsbaner flere steder på Frederiksberg, 

herunder på Frederiksberg Stadion, Jens Jessens Vej, en række folkeskoler og i Danmarksgården. 

 

Kunstgræsbanerne har forbedret og udvidet mulighederne for at spille fodbold ganske betragteligt i perioder, 

hvor normale græsbaner ville være lukket. Ikke desto mindre er der fortsat lange ventelister for at komme til at 

spille fodbold på Frederiksberg. 

 

Som følge af ovenstående har forslag om både renovering af eksisterende kunstgræsbaner og nyanlæg af 

kunstgræsbaner været en del af de prioriterede fokusområder i anlægs- og facilitetsplanerne fra FIU og 

forvaltningen. Som et bidrag til at afhjælpe dette forhold er det besluttet, at der lægges kunstgræs på yderligere  

3 fodboldbaner på Jens Jessens Vej, hvor der p.t. fortsat er 6 græsbaner. 

 

Forslaget indbefatter følgende 

1. Omdannelse af selve banerne fra naturgræs til kunstgræs. De nye kunstgræsbaner skal have samme 
dimensioner som de nuværende naturgræsbaner – ca. 62 x 98 meter. På de nye kunstgræsbaner er det ikke 
afgørende, at banerne opnår en FIFA-certificering, hvorfor høj slidstyrke på selve kunstgræstæppet vægtes 
højt. 

2. Etablering af lysanlæg på de 3 nye kunstgræsbaner. 
3. Etablering af hegn ud mod tilbageværende naturgræsbaner. 
4. Hensyntagen til bibeholdelse af forsyningsledninger til vandingsanlægget på de tilbageværende 

naturgræsbaner samt af drænledninger under naturgræsbanerne. 
 

Tid og alternative periodiseringsmuligheder: 

Ved etapedeling benyttes begge nedenstående scenarier. 

 

Projektering: 1. kvartal 2017 

Myndighedsgodkendelser: 2. kvartal 2017 
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Udførelse: henover sommerferien 2017 

Ibrugtagning: primo oktober 2017 

 

Alternativt: 

Projektering: 1. kvartal 2018 

Myndighedsgodkendelser: 2. kvartal 2018 

Udførelse: henover sommerferien 2018 

Ibrugtagning: primo oktober 2018 

 

NB: det er vigtigt at arbejdet med banerne ligger henover sommerferien aht. fodboldsæsonen. 

 

Fysiske data: 

Adresse: Jens Jessens Vej 24, matrikel 29be 

Matrikulært areal:     93.213 m2                       

 

Areal: 

Bygningens m2:  

Projektets m2: 22.196 m2 kunstgræstæppe 

 

Økonomi:  

Udearealer: 18 mio. kr. til samlet udførelse: 

 
Budgetoverslag: 
Hovedentreprise 3 baner 15.000.000 

Uforudsete udgifter10 %   1.500.000

Ekstern rådgivning 5 %       800.000 

Honorar til BBE 4 %      600.000 

Øvrige omkostninger 1 %             100.000 

I alt       18.000.000

 

Herudover etapeopdeling til 1 mio. kr., såfremt banerne skal etableres over to år (2017 og 2018). 

 

Specifikationer: 

Inventar: Det forudsættes at der opsættes belysning af banerne svarende til 125 og 250 lux. 
 

Miljø:  

Der forudsættes at jord er i klasse 1. Der tages forbehold for øgede krav til miljø i både anlægs- og driftsfasen 

kan medføre øgede udgifter i både anlægs- og driftsøkonomi. 

 

Det forudsættes, at evt. udgifter til LAR (lokal afledning af regnvand)  i forbindelse med projektet finansieres af 

og udføres i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. Frederiksberg Forsyning er gået i gang med en 

screening af potentialet for en evt. udnyttelse af arealet og er umiddelbart positive. Der er mulighed for 

vandbassin evt. med vandenergianlæg og/eller udnyttelse af sekundavand samt evt. tilkobling af 

regnvandsopsamling fra et større område. Dette arbejde forventes at kunne indarbejdes i et projekt, der ligger i 

2018, men ikke sandsynligt at få færdigprojekteret fra Frederiksberg Forsynings side til et projekt i 2017.  

 

Et evt. LAR projekt Frederiksberg Forsyning kan påvirke tidsplanen med 2-5 mdr.  

 

Der vil blive udarbejdet et uddybende notat om mulighederne inden budgetdrøftelserne. 
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Forudsætninger for økonomisk estimat:  

Økonomien er afsat på baggrund af erfaringstal fra sammenlignelige projekter Københavns Kommune samt fra 

et tidligere projekt på Jens Jessens Vej 24 i 2012 med udskiftning af to baner fremskrevet på både økonomi og 

omfang samt med udgangspunkt i en samlet udførelse og ikke som skitseret i periodiseringen øverst i skemaet 

her, hvor den er opdelt i hhv. en bane det ene år og to baner det efterfølgende år. En sådan opdeling vil fordyre 

projektet svarende til ca. 1 mio. kr. 

 

Dette skal se begrundet i at følgende processer skal ske to gange i stedet for én: 

- opstart og afrigning 

- udbud, opfølgning og afleveringsforretning 

- myndighedsgodkendelser 

 

Derudover skal der påregnes udgifter til midlertidige foranstaltninger til adskillelse mellem natur- og kunstgræs 

samt at hele udgiften til projekteringen må ligeledes forventes at ligge i første etape. 

Ved etapedeling bør budgettet således øges fra 18 mio. til 19 mio. med fordeling på 8 mio. det første år og 11 

mio. det efterfølgende år. Dette har ikke været muligt at ændre periodiseringen i anlægsforslaget.  

 
Risici: Der er risiko forbundet med opdeling af projektet i to etaper, idet der her opstår mulighed for at to 

forskellige leverandører skal anlægge på samme sted med mange sammenkoblinger og snitflader til følge. Dette 

kan erfaringsmæssigt give problemer med placering af ansvar og fordeling af garantier. 
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Fagudvalg: KFU 

Funktion:  00.32.31 

 
 

Renovering af Damsøbadet
 
 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  1.200 9.000   10.200 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

              

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

      -2.200      

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

   
1.200 

 
 

  
1.200 

 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    +1.200  +7.800   +9.000 

Anlægsindtægter           
 

 

 
 
 

Projekt nr.: 40  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Ifølge Kommuneplan 2013, kommunens Kultur- og Fritidspolitik og Frederiksbergstrategien spiller 
Frederiksbergs svømmehaller og øvrige idrætsfaciliteter en helt central rolle som led i at sikre byens stadig flere 
borgere - både børn, unge, voksne og ældre  - de bedste rammer for et godt hverdagsliv samt et aktivt og sundt 
fritidsliv. 
 
Dette forudsætter dels, at Frederiksberg som by har et tilstrækkeligt antal idrætsfaciliteter og dels, at faciliteterne 
fremstår tilstrækkelig aktivitets-indbydende og vedligeholdte samt også overholder krav til standard og 
sikkerhed. 
 
Forslaget om renovering af Damsøbadet skal ses i sammenhæng hermed. 
 

Baggrund og beskrivelse: 

I forbindelse med Budgetaftalen for 2015 blev forvaltningen anmodet om en samlet vedligeholdelsesplan for 
kunstgræsbaner og udvalgte idrætsanlæg på Frederiksberg, og som kan drøftes i forbindelse med 
forhandlingerne om Budget 2016. En renovering af Damsøbadet indgår i denne plan. I budgetaftalen for 2016 
blev der afsat et projekteringsbeløb i 2018 til gennemførsel af renoveringen. Med dette forslag afsættes det 
resterende beløb i 2019.  
 
Om Damsøbadet – og baggrund for behovet for renovering 
Damsøbadet bruges i dag af byens skoler til undervisning og af svømmeforeningslivet til træning, undervisning 
mv. 
 
Badet er opført i 1939 og næsten 80 år gammelt. Damsøbadet bærer i dag stærkt præg af, at det er et ældre, 
nedslidt anlæg med flere tekniske og brugsfunktionelle forhold, som bør renoveres og moderniseres inden for de 
næste år. Anlægget fremstår generelt meget nedslidt og efterlever ifølge FIU ikke de standarder, som hallens 
mange brugere med rette kan forvente af en svømmehal. Dette gælder både bassin, omklædning og øvrige 
arealer. 
 
Forvaltningen og FIU anbefaler en snarlig renovering af Damsøbadet, hvis man i fremtiden skal kunne tilbyde 
byens skoler og svømmeforeninger en brugbar og tilstrækkelig vedligeholdt svømmehal, der også efterlever 
nuværende og fremtidige krav til fx bassinudstyr, bygning, teknik, energi, miljø og vandbehandling fra bl.a. 
myndigheder, Dansk Standard (DS), Dansk Svømmeunion og brugerne. 
 
Forvaltningens anbefaling (indhold og økonomi) til renovering af Damsøbadet tager udgangspunkt i: 
 

 Indhold, forslag og økonomi i den faglige rapport om renovering af Damsøbadet, som FIU primo 2014 fik 
udarbejdet af de rådgivende ingeniører Grontmij A/S 

 Forvaltningens vurdering af rapportens indhold og økonomioverslag 

 Supplerende renoveringsprojekter, som ønskes udført som led i den samlede renovering 
 
Indhold 
Rapporten består af en teknisk gennemgang af Damsøbadets faciliteter samt forslag til renoveringsmæssige 
ændringer med tilhørende økonomioverslag. Rapporten indeholder bl.a. følgende renoveringsforslag: 
 

 Genopretning og modernisering af 25 m bassinet, afløb, bassinrum, promenadedæk, facader og loft 

 Udskiftning af ødelagte vægfliser og gulvklinker mv. 

 Renovering af bade- og omklædningsrum samt depoter (herunder døre og brusere) 

 Renovering og ombygning af nedslidt saunaområde 

 Udskiftning af belysningsarmaturer og vinduer i bassinrum og omklædningsrum 

 Gennemgang og opgradering af installationer (EL og VVS) 

 Modernisering af vandbehandlingsanlægget (etablering af nyt indløbs- og udløbssystem mv.) 

 Udskiftning af nedslidt og utidssvarende bassinudstyr som fx startskamler og bassinlejder 
 
I forhold til økonomi skønner Grontmij A/S, at den samlede udgift for en gennemførsel af rapportens anbefalede 
renoveringstiltag inkl. rådgivning og myndighedsbehandling beløber sig til 7,0 mio. kr. ekskl. moms (2014 p/l). Da 
der er tale om et foreløbigt økonomioverslag, har forvaltningen opjusteret beløbet i rapporten med 1,0 mio. kr. 
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Forvaltningen anbefaler derudover, at der også afsættes 2,2 mio. kr. til hhv. udskiftning af Damsøbadets slidte 
centrifugalventilatorer i omklædningsrummene (herre og dame) til et nyt og mere energivenligt ventilationsanlæg 
og til etablering af CTS-styring af et kommende, nyt ventilationsanlæg, så det i fremtiden kan styres optimalt 
med henblik på at optimere dels indeklimaet i badet og dels driftsøkonomien. 
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Fagudvalg: KFU 

Funktion:  03.32.50 

 
 

Modernisering af Frederiksberg hovedbibliotek 
 

Adresse: Falkoner Plads 3 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter   10.000    10.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

              

Afledte 
driftsudgifter, netto 

     -500 -500    

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
   9.413  

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    +587      

Anlægsindtægter            
 

 

 
 
 

Projekt nr.: 41  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Destination hovedstaden  
Hovedbiblioteket  ligger helt centralt i Frederiksberg hjerte og har gennem sin beliggenhed og sit ikoniske 
bygningsværk  potentialet for at blive en destination på Frederiksberg. 
 
For at opnå sit potentiale skal det dog - langt bedre end nu - være et attraktivt sted som understøtter borgernes 
brug af rummet som forum at opholde sig og komme i dialog med bibliotekets materiale, deres egne og andres 
tanker. 
 
Vidensbyen 
For at opnå sit potentiale som del af vidensbyen er det nødvendigt med en fremtidssikring i forhold til skift i 
medieformer. Det vil sige at biblioteket, bedre end nu, udnytter og formidler teknologi til downloads af musik, film 
og litteratur, samt de seneste former for teknologi som tablets, interaktive skærme, sound showers, lysformidling 
af litteratur mv.  
 
Teknologisikringen kræver investering i teknologi og ”infrastruktur” i form af hardware og installationer. 
Prognoserne er, at inden for en 3 til femårsperiode vil halvdelen af bibliotekets udgifter til elektronisk baseret 
materiale være 50 pct. I dag er den godt 15 pct. Det er således en nødvendig fremtidssikring, hvis biblioteket skal 
kunne leve op til de højt uddannede borgere, som kendetegner Frederiksberg. 
 
Livskvalitet i hverdagen 
Et nyindrettet biblioteket har potentiale til at blive det 3. sted, hvor borgerne mødes mellem arbejde og hjem. Det  
kræver, at biblioteket danner rammerne for formidling og møder, samt skaber stemninger der gør at borgerne 
vælger biblioteket som deres 3. sted. Dette gøres ved en nyindretning med fokus på identitet, logistik og fornuftig 
funktion. I den gamle del føres rummene tilbage til dets oprindelige æstetik. Det skal være det klassiske bibliotek 
med vægt på materialer og ro til fordybelse og stille oplevelse. I tilbygningens moderne og åbne æstetik og dets 
form som en snegl med en åben plads midt i rummet, skabes plads til bevægelse, udfoldelse og oplevelse. Det 
skal være den del af biblioteket, hvor arrangementer, events, spil, børn og ”larm” mødes. 
 

Evt. vedligehold: 

Gennem tiderne er bibliotekets lokaler renoveret og indrettet, så den oprindelige, identitetsskabende æstetik er 

blevet væsentligt sløret.  Herudover trænger lokalernes overflader til vedligeholdelse.  

 

Baggrund og beskrivelse: 

 Det bemærkes, at nærværende projekt  er det oprindelige forslag, som nu skal ses i sammenhæng med projektet 

”Udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti Hovedbiblioteket”. Dette projekt indeholder 

en nærmere beskrivelse af sammenhængen. Der er knyttet en effektivisering til de to anlægsforslag på 500.000 

kr. årligt fra året efter gennemførsel af begge anlægsforslag – på nuværende tidspunkt fra 2019.  

 

De to projekter tilsammen giver mulighed for skabelsen af et åbent bibliotek , hvor borgerne kan benytte 

hovedbiblioteket fra kl. 8-23, hvor biblioteket enten er uden medarbejdere eller kun ganske let bemandet. Dermed 

understøtter det nye projekt, at hovedbiblioteket giver borgerne adgang til biblioteksservice, når det passer ind i 

deres livssituation. 

 
Baggrund 
I  november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en biblioteksvision, som sætter rammerne for bibliotekets 
udvikling til og med åbningen af KU.BE og medborgercentret i Domus Vista og skaber grundlaget for et bibliotek, 
der står godt rustet til fremtiden. Biblioteksvisionen blev revideret i 2014, men disse hovedelementer er stadig 
grundsten i visionen – herunder også renoveringen af hovedbiblioteket. 
 
Det indgår i planerne, at der eksperimenteres mere med rummet og formidlingen, sådan at Hovedbiblioteket i 
langt højere grad bliver et formidlende sted, der indbyder til mødet med ideer, og som bliver en platform for 
oplevelse og  inspiration. I sammenhæng med det godkendte forslag om ”udskiftning af sorteringsmaskine og 
modernisering af indgangsparti på hovedbiblioteket” vil dette også være muligt fra kl. 8-23 hver dag. Det vil sige 
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en ændring fra bibliotekets nuværende gennemsnitlige åbningstid på 51,5 t. om ugen til 105 t. om ugen, hvor 
borgerne har adgang til hovedbiblioteket. 
 
 
Hovedbiblioteket i dag 
Hovedbiblioteket består af det oprindelige Bibliotek fra 1935 og tilbygningen fra 2004. 
 
Den oprindelige del består af forhal med ekspedition, administration, udlånssektion, studiesal og  magasiner. 
Gennem tiderne er disse lokaler renoveret og indrettet, så at den oprindelige æstetik er blevet væsentligt sløret.  
Herudover trænger lokalerne til vedligeholdelse, samt optimering af ventilationen.  
 
Funktionsmæssigt foreligger der ligeledes mangler: Bibliotekets magasiner ligger i kælderen, som i dag kræver 
store personalemæssige resurser, da afhentning af materialer herfra skal ske via en bibliotekar. Med den 
foreslåede reduktion af bemanding, som er effektiviseringspotentialet i forslaget om ”udskiftning af 
sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti Hovedbiblioteket” er dette uhensigtsmæssigt og vil lede til 
en servicereduktion for borgerne. 
 
Tilbygningen fungerer i dag som en kombination af  børnebibliotek, avislæsesal / scene, interimistisk caféfunktion, 
samt afdeling for musik og media. Disse funktioner fungerer dårligt sammen da rummets åbne arkitektur bidrager 
til transmittering af  lyd mellem de forskellige aktiviteter, som virker forstyrrende, i sær på læsesalen. Rummet 
mangler desuden stemning og identitet og dermed den ønskede tiltrækningskraft på Frederiksbergs borgere.  
 
 
Projektidé 
Et projekt som opfylder biblioteksvisionen, samt imødekommer Frederiksbergs strategiens temaer; -destination 
Hovedstaden, Vidensbyen, Livskvalitet i hverdagen vil f.eks. kunne omfatte følgende: 
 

 I den gamle del føres rummenes indretning  tilbage til deres oprindelige æstetik, samtidigt med at den 

bliver funktionelt moderne - herunder planløsning,  belysning, akustisk regulering og inventar. Her skabes 

plads til ro og fordybelse 

 I lyset af forslaget om ”udskiftning af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti” skal 

Hovedbiblioteket” indrettes, så dele af det kan fungere som inspiration og udlån, når biblioteket ikke er 

bemandet. 
   

 Avislæsesalen flyttes fra sit nuværende område i tilbygningen og indrettes i den gamle del, hvor større ro 

kan opnås. 
 

 De uudnyttede magasiner i stueetagen i den gamle del,  indrettes til åbne magasiner, hvor borgerne kan 

være selvhjulpne, -  herved muliggøres indfrielsen af effektiviseringspotentialet i forslaget om ”udskiftning 

af sorteringsmaskine og modernisering af indgangsparti Hovedbiblioteket” 
 

 Renovering af overflader i den gamle del. 
 

 Opgradering af  teknologi og ”infrastruktur” i form af hardware og installationer i hele huset, for at skabe 

grundlaget for et bibliotek der står godt rustet til fremtiden og hvor virtuelle medier spiller en større og 

større rolle også i det fysiske bibliotek. 
 

 Indretning af café i den nye del, som stemningsskabende område hvor uformelle møder kan afholdes eller 

opstå for at tiltrække og ”holde på” borgerne 
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 Omflytning af funktioner og tilpasning af belysning og indretning i den nye del, for at skabe plads til 

bevægelse, udfoldelse og oplevelse 
 

Areal: 

Bygningens m2: Bygning 1 (Den ældre del) 3011 m2,  Bygning 2 (tilbygningen) 1533 m2 

Projektets m2: Bygning 1: 1300 m2 – mindre ombyg + opgradering af el og overflader  

Bygning 2: 400 m2 opgradering af el 

 

Økonomi:  

Ombygning: Samlet byggeudgift i alt 10.000.000 

 

Forudsætninger: 

Øvrige: Inventar: Nyindretning, ca. 80% af den offentlige del i Byg  

 

Beregningsforudsætninger:  

Budgetoverslag er udarbejdet i 2015 med udgangspunkt i erfaringstal fra lignende projekter i bygningen samt 

modernisering af lignende projekter i kommunen.  

 

Erfaringspriserne ligger på mellem 5.000 og 10.000 kr. pr. m2 til bygning 1 og 1000 til 1500 kr. pr m2 i bygning 2 

Svarende til 1300 m2 x 5000 kr = 6,5 mio. i bygning 1 og 400 m2 x 1250 kr. = 0,5 mio. kr. i bygning 2 med den 

lave sats. 

 

Budgetoverslag: 

Hovedentreprise 7.000.000 

Bygherreleverancer (inventar) 700.000

Uforudsete udgifter 15 %   1.050.000

Ekstern rådgivning 10 %       800.000 

Honorar til BBE 4 %      325.000 

Øvrige omkostninger              125.000 

I alt       10.000.000

 

Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). 

 

Forudsætninger for projektet:  

1. at der sker nyindretning i et omfang svarende til ca. 80% af den offentlige del i bygningen 

2. at moderniseringen sker uden konstruktive ændringer 

3. at der ikke er asbest, PCB, bly eller skimmel i bygningen  

4. at de områder der bygges om kan lukkes ned og ryddes i byggeperioden 

 

Risici for projektet: 

1. at der skal bygges med bibliotek i funktion 

2. at miljøundersøgelser viser giftige stoffer eller skimmel  

3. at der forefindes ulovlige installationer eller brandsikkerhed 

4. at der stilles yderligere krav fra myndigheder til tilgængelighed s.s ny elevator mv. 

5. at der stilles yderligere krav fra myndigheder til brandsikkerhed s.s. nyt ABA anlæg mv. 
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Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N   -500* -500* 

Effektivisering, (udvalg) U   -500* -500* 

*Skal ses i sammenhæng med forslag om indgangsparti og sorteringsmaskine. Der er forudsat en effektivisering på i alt 
500.000 kr. fra året efter afslutningen af begge de to projekter. 

 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til: 
Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): Projektet er ikke nået til en konkret fase, så ændringer i 
energiforbrug kan vurderes. Dels forventes der en reduktion som følge af effektiviseringen af eksisterende 
belysningsanlæg og dels forventes der et merforbrug fra nye installationer fra f.eks. it. Klimaskærmen ændres 
ikke i dette renoveringsprojekt og der er derfor ikke ændringer i CO2 emissioner i forhold til dette.   
 
I efterfølgende projektering vil ændringer i energiforbrug skønnes ud fra ændringer i de konkrete 
enkeltprojekter og den samlede forventede ændring af energiforbrug og CO2 emissioner udregnes for dette 
projekt.     
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Fagudvalg: KFU 

Funktion:  03.32.50 

 
 

Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket.
 

Adresse: Falkoner Plads 3 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  5.000    5.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

              

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
  5.000   

  
5.000 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  -5.000 +5.000       

Anlægsindtægter            
 

 

 
 

Projekt nr.: 42  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Som en del af biblioteksvisionen er der planlagt en modernisering af hovedbiblioteket. Denne modernisering har 
til formål at gøre biblioteket til en platform for formidling, der i langt højere grad indbyder til mødet med ideer, 
oplevelse og inspiration. Moderniseringen er en del af udmøntningen af biblioteksvisionen og understøtter 
Frederiksberg Strategien: Destination hovedstaden, vidensbyen og livskvalitet i hverdagen. 
 

Baggrund og beskrivelse: 

Allerede med budgetvedtagelsen for 2014 indgik en modernisering af hovedbiblioteket i budgetvedtagelsen, dog 
først i overslagsårene 2016 og 2017 med hhv. 4,0 og 5,25 mio. kr. 
  
Biblioteket arbejdede efterfølgende  videre med projektet, blandt andet set i lyset af mulighederne for at foretage 
effektiviseringer i den daglige drift. Det er bibliotekets og forvaltningens vurdering, at man ved at indrette 
hovedbiblioteket til  Åbent bibliotek såvel vil kunne opnå en serviceforbedring for publikum gennem en udvidelse 
af åbningstiden som indhente en effektiviseringsgevinst. 
 
Arbejdet resulterede i nærværende projektforslag, som indgik i og blev vedtaget med budgettet for 2015, dog 
først i overslagsår 2017. Til projektet er der sammen med forslaget om renovering af hovedbiblioteket  knyttet en 
årlig effektivisering på 500.0000 kr. Forslaget er nu flyttet til 2018 i direktionens anlægsplan, hvorfor 
effektiviseringen også er rykket et år til 2019.. 
 
Åbent Bibliotek vil sige, at biblioteket har en lang åbningstid, hvoraf en del er ubemandet. P.t. fungerer 
bibliotekerne på Godthåbsvej og Danasvej som ubemandede biblioteker. I andre byer fungerer 
hovedbibliotekerne også som Åbne Biblioteker, det drejer sig bl.a. om København og Odense.  
 
Omdannes hovedbiblioteket til Åbent Bibliotek i forbindelse med en nyrenovering, vil det være muligt at øge 
åbningstiden, så det i lighed med bibliotekerne på Godthåbsvej og Danasvej har åbent fra kl. 08.00-23.00. Der 
vil således være tale om over en fordobling af bibliotekets åbningstid fra gennemsnitlig 51,5 timer om ugen til 
105 timer om ugen. 
 
I forslaget indgår, at biblioteket fortsat er bemandet i det samme antal timer som hidtil, så der er det samme 
antal åbningstimer til fornyelser, bødebetaling, lettere forespørgsler ved bibliotekets frontpersonale. Derudover 
vil det som hidtil være mulighed for book-en-bibliotekar, biblioteksintroduktioner, skole- og institutionsbesøg, 
brevafstemning, hjælp til offentlige, digitale løsninger, IT-introduktioner mv. 
 
Effektiviseringen ligger i, at den tid, hvor der er mulighed for højt kvalificeret og specialiseret formidling og 
rådgivning i informationssøgning til borgere med behov inden for uddannelse, oplysning og fordybelse i fritiden i 
f.eks. i skønlitteraturen reduceres til om eftermiddagen. Forslaget indeholder således en graduering af service 
på tre niveauer. En lignende ordning praktiseres allerede med succes i Odense. I en Frederiksberg 
sammenhæng foreslås følgende ordning:  
 
Ugedage: 
8.00-10.00: Ubemandet med adgang til aflevering, reserveret materialer, aviser og inspiration til børn og voksne 
10.00 – 13.00: Lettere bemanding med adgang til hele biblioteket og mulighed for lettere søgning, bødebetaling 
mv. 
13.00-18.00: Fuld bemanding. Adgang til højt kvalificeret og specialiseret formidling og rådgivning 
18.00 – 19.00: Lettere bemanding med adgang til hele biblioteket og mulighed for lettere søgning, bødebetaling 
mv. 
19.00 – 23.00: Ubemandet 
 
Weekender (Lørdage året rundt/søndage i vinteren) 
08.00-10.00 Ubemandet med adgang til aflevering, reserveret materialer, aviser og inspiration til børn og voksne 
10.00-14.00 Fuld bemanding med adgang til højt kvalificeret og specialiseret formidling og rådgivning samt 
bødebetaling, indmeldelser mv. 
14.00-23.00 Ubemandet med adgang til aflevering, reserveret materialer, aviser og inspiration til børn og voksne 
 
Effektivisering: 
For at kunne indhente den skønnede effektivisering er det imidlertid nødvendigt med investeringer, således at 
biblioteket kan fungere som Åbent Bibliotek. 
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En del mindre ændringer kan foretages indenfor rammerne af den oprindelige anlægsbevilling til modernisering. 
Det drejer sig bl.a. om indretning af lokaler til brug som Åbent Bibliotek og indretning af områder til afhentning af 
reservation. Det vil dog være nødvendigt at foretage mindre (ekstra) investeringer i adgangskontrol, sikring af 
døre og bevægelsesfølsomme lyssensorer. 

Derudover vil det kræve en større investering i et nyt afleveringssystem, jf. nedenfor, hvor behovet for en snarlig 
renovering/udskiftning af det nuværende afleveringssystem er nærmere beskrevet. 

Afleveringssystem 
Et åbent bibliotek skal kunne klare større mængder af afleveret materialer. Ud fra de nuværende 
forbrugsstatistikker er det vurderet at et nyt sorteringsanlæg skal kunne håndtere 100 – 200 
materialeafleveringer i timen i tidsrummet 8.00 – 10.00 samt 18.00 – 23.00, hvor der ikke er medarbejdere til at 
monitorere og tømme de afkast, hvor bogvognene er fyldt. 
 
Samtidigt vil det blive prioriteret, at publikum altid vil kunne aflevere deres materialer ved sorteringsanlæggets 
afleveringsmaskiner, hvilket betyder at der skal etableres et nødspor, hvor afleverede materialer vil blive kørt i 
dump, hvis sorteringsanlægget oplever driftsforstyrrelser. Dette vil betyde en stor driftsstabilitet for publikum, der 
”altid” vil opleve at kunne aflevere deres materialer i Hovedbibliotekets åbningstid. 
 
Alt dette betyder, at det nye sorteringsanlæg skal udbygges med ekstra dumps samt nødsporsfunktion ift. det 
nuværende anlæg. 
 
Dertil kommer, at det nuværende afleveringsanlæg står over for at skulle udskiftes inden for to til fire år. 
Garantien på reservedele udløb med udgangen af 2014, og udgifter til vedligehold har siden været stigende. 
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Fagudvalg: KFU 

Funktion:  03.35.64  

 
 

KU.BE kultur- og bevægelseshus
 
 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 175.816  6.200    182.016 

Anlægsindtægter 
 

-44.300 
 

 
 

    -44.300 

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

         

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

           

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 

 
59.464 5.000  7.800 

  
 172.216 

Anlægsindtægter 
 

-11.981 
 

-15.814    
 

 -44.300 

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  -5.000   -1.600   +9.800 

Anlægsindtægter  15.814         
 

      

 
 
 

Projekt nr.: 43  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Projektet vil medvirke til at skabe alternative faciliteter til kultur- og fritidsliv i byudviklingsområdet samt til at 

udvikle og prioritere faciliteter, som understøtter aktiviteter, bevægelser og det sociale møde i offentlige byrum. 

 

Projektet vil endvidere  bidrage til at fremme borgernes sundhed gennem en lang række sundhedsfremmende 

aktiviteter og imødekomme borgernes ønske om kulturelle oplevelser i ganske utraditionelle omgivelser. 

 

Baggrund og beskrivelse: 

KU.BE er Frederiksbergs kommende kultur- og bevægelseshus. Hus og bypark åbner den 2. september 2016 – 

dog blev det i forbindelse med budgetaftalen for 2016 besluttet at udskyde det såkaldte urbane gardin til 2019.  

 

Byparken bliver kuperet med et samlet niveauspring på op til 8 meter, idet den også anlægges over et planlagt 

supermarked/parkeringskælder på naboejendommen. Det urbane gardin omkranser og giver byparken sin egen 

identitet ved et let metalnet. Gardinet indeholder samtidig en række aktivitetsmuligheder, der skaber en stærk 

sammenhæng i aktiviteterne ude og inde.  

 

Byparken etableres i sammenhæng med eksisterende beplantet plateau mod KPMG/EY-bygningen, hvorved 

den eksisterende stiforbindelse mod Bernhard Bangs Alle over metroen udbygges. Udearealerne ved KU.BE og 

Grøndalsparken får dermed en naturlig sammenhæng. Der bliver tale om et kultur- og fritidsstrøg, som binder 

KU.BE sammen med Magneten (aktivitetscenter, øvelokaler og kampsportslokaler) og Flintholm Svømmehal på 

Bernhard Bangs Allé og Grøndalen.  

 

Det skal bemærkes at de medfinansierende fonde Realdania og Lokale-og Anlægsfonden har forudsat, at det 

urbane garin bliver udført som aftalt i 2019. Det bemærkes endvidere, at det Urbane Gardin er indarbejdet i 

lokalplanen for området. 

 

Tidsplan: 

KU.BE (Hus og bypark) åbner den 2. september 2016. Det urbane gardin skal udføres i 2019.  

 

Økonomi 

Der er afsat 6,2 mio. kr.til det urbane gardin.  

 

Den samlede projektsum til KU.BE ink.l det urbane gardin udgør inkl. projekt- og konceptudvikling 182,0. mio. 

Heraf vedrører 27,8 mio. kr. konsekvensen af en fejlprojektering af stålkonstruktionen i huset. Der har været 

behov for en langt mere omfattende og kompliceret stålkonstruktion, end oprindeligt forudsat. Der har senest 

været forelagt sag om forskydninger og økonomi i Kommunalbestyrelsen den 13. juni 2016. 

 

De samlede indtægter fra fondene udgør udgør 44,3 mio. kr. – heraf 34,3 mio. kr. fra Realdania og 10,0 mio. Kr. 

fra LOA.  

 

Der forventes yderligere 12-14 mio. kr. i kompensation fra sagerne vedr. stålkonstruktionen, som ikke er 

budgetlagt. 

  

Areal: 

Projektets m2: Bruttoetageareal ca. 3.800 m2 samt kælder ca. 900 m2. 

 

 

Specifikationer: 

Bæredygtighed/ energi: KU.BE opføres bedre end: Lavenergiklasse 1, BR08 

Inventar: Indeholdt i projekt økonomi 

Udearealer: Indeholdt i projekt økonomi 
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Beregningsforudsætninger:  

Der var i budget 2016-19 afsat 7.8 mio. kr. til det Urbane Gardin. Det er BBE’s vurdering at det Urbane Gardin 

kan udarbejdes for 6.2 mio. kr. Budgetoverslag er udarbejdet i 2016. Der er ikke erfaringer fra lign. projekter. 

Den præcise projektering af projektet udestår. 

 

Budgetoverslag: 

 

   Politisk sag  

Hovedentreprise         4.864.000  

Ekstern rådgivning 10%            486.000  

Honorar til BBE 4%             214.000  

Uforudsete udgifter 10%             486.000  

Øvrige omkostninger             150.000  

I alt          6.200.000  
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Fagudvalg: KFU 

Funktion:  03.35.64 

 
 

Pulje til gavlmalerier*
 
 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  530 530 530 530   

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  530            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  50 50 50 50    

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

 
530 

 
530 

 
530 

 
 

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter      +530  +530    

Anlægsindtægter            
 

 

 
 
 
 

Projekt nr.: 44  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Projektet vil bidrage til at opfylde Frederiksbergstrategiens målsætning Destination i Hovedstaden ved at skabe 

smukke bygninger og fine byrum og derved bidrage til at borgerne opholder sig mere i byens udendørs rum. 

Ligeledes spiller puljen sammen med målet om livskvalitet i hverdagen. Gavlmalerierne er for alle der passerer 

forbi og kan derfor højne livskvaliteten hos byens borgere. 

 

Baggrund og beskrivelse: 

Det afsatte budgetbeløb skal muliggøre skabelsen af et eller flere gavlmalerier årligt på udvalgte gavle på 

Frederiksberg. Antallet vil afhænge af størrelsen og de konkrete omkostninger ved arbejdet. Det må påregnes, 

at de afsatte midler ikke vil kunne dække de fulde omkostninger, eksempelvis kunstnerhonorarer, hvorfor det er 

et  generelt vilkår, at ansøgerne må søge ekstern finansiering.  

 

Siden 2013 har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at give tilskud til følgende gavlmalerier på Frederiksberg:  

 

 H. C. Ørstedsvej 23 – ”the beanstalk” af Michael Isling.  

 Thorvaldsensvej 18 – af Tine Helleshøj  

 Fuglevangsvej 6B af Wendy Plovmand 

 Falkoner Allé 30 af Martin Bigum 

 Nyelandsvej 3-5 med værket papirfly af Maja Fjord Fjord – under udarbejdelse (2016) 

 Henrik Ibsens Vej 41 med værket Nora Helmer af Elmer – under udarbejdelse (2016) 

 Skolevænget ved Nordens Plads – under udarbejdelse (2016/17) 

 Filmgavl på Hovedbiblioteket – under udarbejdelse (2016) 

Puljen foreslås videreført til 2020 med 530.000 kr. årligt. 

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 50 50 50 50 

Afledte driftsudgifter, (KFU) U 50 50 50 50 
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Fagudvalg: KFU 

Funktion:  03.32.50 

 
 

Communitycenter på Nordens Plads 
 

Adresse: Nordens Plads 16 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 1.500 500     2.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 120    

  
2.000 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +500         

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 
 

Projekt nr.: 45  
  

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=55481&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=53952&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en vision for området omkring Nordens Plads. Visionen indeholder en 
række visioner, mål og handlinger for behandling af infrastruktur, byrum, bebyggelse og Medborgercenter, og 
danner baggrund for en lokal- og helhedsplan, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. september 2012. En 
del af den samlede vision for Nordens Plads er således at etablere et Medborgercenter, der skal rumme 
kommunens indsatser i området, fx bibliotek, områdefornyelse og indsatserne for integration, sundhed, børn, 
ældre, undervisning, medborgerskab samt de frivillige foreninger og klubber.  
 
Med budget 2013 blev der afsat 2 mio. kr. til etablering af Medborgercentret i tilknytning til biblioteket på stedet. 
Ved budgetvedtagelsen for 2015 blev 1,88 mio. kr. afsat i 2015 og de resterende 120 t. kr. i 2016. 
 

I forbindelse med budgetaftalen for 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en model, hvor der indtænkes 

områdefornyelsesmidler i projektet. Dels i form af anlægsmidler, som blandt andet medfører køb af areal i centret 

med henblik på en arealforøgelse på ca. 50 pct. (450 m2) og dels i form af yderligere driftsmidler i 

størrelsesordenen 1,0–1,2 mio. kr. årligt. 

 

Der er udarbejdet et rumprogramoplæg på tværs af områderme, men en igangsætning af processen trækker ud 

som følge af en forsat uklarhed omkring lejeforholdene. Når der foreligger en afklaring af lejeforholdene vil der 

blive forelagt en sag, som også redegør for de økonomiske konsekvenser. Der vil formentlig blive tale om 

marginale ændringer ift. både drift (leje) og anlæg.  

 

Projektidé: 

Formålet med projektet er at ombygge og etablere et Medborgercenter i stueetagen på ca. 450 m2 i den del af 

bygningen, som vender mod syd. Dermed kan der skabes en sammenhæng med de øvrige interessenter i 

området. Det er tanken, at dette skal ske ved leje af et areal i stuetagen. 

 

Som en aktiv del af Domus Vista Centret og byrummene omkring skal Medborgercenteret skabe liv i 
lokalområdet og fungere som en drivkraft for medborger- og kulturtilbud i området. Det er derfor ønsket, at der 
skabes en attraktiv adgang til Medborgercenteret med god tilgængelighed fra både Domus Vista Centret og de 
omgivende byrum. 
 
Medborgercenteret skal kunne rumme kommunens indsatser i kvarteret, dvs. bibliotek, område-fornyelse og 
indsatserne for integration, sundhed, børn, ældre, undervisning, medborgerskab etc. samt de frivillige foreninger 
og klubber. 
 

 

Nuværende tidsplan, som allerede er forsinket, da lejeaftalen endnu ikke er faldet på plads. 

 

Programmering: 4. kvartal 2015 og 1.kvartal 2016 

Godkendelse af byggeprogram styregruppe: Primo april 2016. 

Projektering: 2. kvartal 2016. 

Myndighedsgodkendelser: 2. kvartal 2016 (udlejers ansvar) 

Overtagelse af lejemål primo september 2016 ? 

Udførelse: 3.- og 4.kvartal 2016 og  

Ibrugtagning: primo februar 2017. 

 

Alternativt – afhænger af lejeaftale med udlejer.: 

 

Projektering: 3. kvartal 2016. 

Myndighedsgodkendelser: 3. kvartal 2016 (udlejers ansvar) 

Overtagelse af lejemål primo december 2016.  

Udførelse: 1. kvartal - og 2.kvartal 2017 

Ibrugtagning: primo juli 2017  
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Fysiske data: 

Adresse: Nordens Plads, Matrikel nr. 49C  

Matrikulært areal:  31.501m 2 

Bebygget areal, grundplan: 6493 m2            

Samlet boligareal:  34.376 m2                    

Kælder: 3.328 m2. 

 

Areal: 

Bygningens m2: 49.928 m2, 

Projektets m2: 450 m2 i stueetagen mod syd. 

 

Beregningsforudsætninger for økonomisk estimat:  

Økonomien er afsat på baggrund af erfaringstal fra sammenlignelige projekter i Frederiksberg Kommune  fra to 

tidligere projekter på hhv. Godthåbsvej og Danasvej i 2012 med ombygning af to eksisterende biblioteksfilialer 

fremskrevet på både økonomi og omfang. 

 

Økonomi:  

Forudsætningen for at økonomien og tidsplanen holder er, at KFI ombygger lokalerne til et ”White room” iht. 

fremsendt byggeprogram og skitseforslag fra BBE til Styregruppen og Udlejer samt at Medborgercenteret lejer 

lokalerne af Udlejer. 

 

Dvs. alle nødvendige ombygninger såsom vægge, gulve, lofter, døre, vinduer, rumbelysning, installationer 

såsom ventilation, sprinkling, el og vvs skal være på plads. Ligeledes skal toiletrum og køkkenfaciliteter være 

udført, førend Frederiksberg Kommune kan overtage stedet. 

 

Forslaget vedrører de estimerede udgifter til ombygning og indretning af lokaler i stueetagen. 
 

Da lejeaftalen p.t endnu ikke er faldet på plads med udlejer, så vil det få konsekvenser for tidsplanen. 

Derudover tages der forbehold for budgettet, da det heller ikke er afklaret med udlejer, om vi får leveret et ”white 

room” eller et ”grey room ”. 

 

Projektet udføres i to dele; de 2, mio. kr. i dette anlægsforslag og 3,5 mio. kr. fra områdefornyelse i 

Søndermarkskvarteret. Der er således en samlet økonomi på projektet på 5,5 mio. kr.  

 

Projektet har følgende budget – dette skrevet med forvbehold for ovenstående forbehold: 

 

Budgetoverslag inklusiv områdefornyelsens midler: 
Håndværkerudgifter/fagentrepriser:                           1.900.000 
Bygherreleverancer:                                                       2.100.000   
Uforudsete udgifter 15% :                                               600.000                                   
Ekstern rådgivning 10 %:                                                 460.000   
Honorar BBE 4 %:                                                              184.000                                      
Øvrige omkostninger:                                                      256.000                                              
 I alt                                                                                  5.500.000        
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Der er i alt anlægsbevilget 300 t. kr. til projektering. Dette er sket i forbindelse med budgetvedtagelsen af 

henholdsvis budget 2013 og 2014. 

 

Specifikationer: 

Bæredygtighed/ energi: Gældene energikrav  

Inventar: Al inventar er bygherreleverancer 

 

Forudsætninger: 

Tekniske installationer: At udlejer leverer og monterer alle tekniske installationer til hhv. ventilation, varme, vvs, 

el etc. 

 

Bygherreleverance. Der fremføres Frederiksberg-net til bygningen og der indarbejdes it-bestykning iht. 

gældende Frederiksberg standarder. 

 

Bygherreleverance : Der indarbejdes fulddækkende automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) adgangskontrol 

(ADK), automatiks indbrudsalarm (AIA) samt varsling (AVA). i henhold til Frederiksbergs standarder og 

gældende lovgivning. 

 

Genhusning/flytning: Der er under omkostninger afsat midler til flytning af bøger og inventar fra det eks. 

bibliotek.  

 

Miljø: At udlejer foretager en miljøscreening og bekoster alle udgifter til miljøsanering. 

 

 

Risici: At udlejer ikke leverer et ”whiteroom” til lejer men evt. kun et ”greyroom.” 

At udlejers krav til husleje overstiger driftsbudgettet. 

 

 

 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Frederiksberg Kommune vil udvikle by- og boligkvaliteten under temaet ”Livskvalitet i hverdagen” i 

Frederiksbergstrategien. Visionerne for Nordens Plads og et Medborgercenter er - med sit fokus på 

områdefornyelse og helhedsplanlægning – en konkret udmøntning af Frederiksbergstrategien. 
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Fagudvalg: KFU 

Funktion:  00.32.31 

 
 

Frederiksberg Svømmehal – Indeklima og driftanlæg 
 

 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  642 7.212  27.788  
 

35.642 
 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    100  100    

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
     

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +642  +7.212   +27.788  +35.642 

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 

Projekt nr.: 46  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Begrundelse for kategorisering: 

Frederiksberg Svømmehal oplever et stort pres på alle faciliteter og anlæg bl.a. på grund af øget publikumstilgang. 

Det er derfor nødvendigt at gennemføre en række renoverings- og udskiftningstiltag, så svømmehallens daglige 

funktioner kan opretholdes på et økonomisk og energimæssigt forsvarligt/tidsvarende niveau, samt at sikre at man 

stadig kan tilbyde borgerne et attraktivt udbud af faciliteter i Frederiksberg Svømmehal,.  

De nødvendige renoveringsprojekter inkluderer: 

 Renovering af sauna 

 Udskiftning af brugsvandrør 

 Udskiftning af ventilationsanlæg 

 Renovering af varegård 

 Etablering af hybridventilation mv. 

Flere renoveringstiltag udover de nødvendige kunne være gavnlige for bygningen og driften, men er ikke 

medtaget i anlægsforslaget. 

Baggrund og beskrivelse: 

Frederiksberg Svømmehal er opført i 1934 og huser i dag Svømmehal med flere og spafaciliteter, fitnesscenter, 

massageklink, cafe, frisør.  

Til at drive alle disse faciliteter året rundt understøttes de af en række tekniske anlæg her i blandt 20 selvstændige 

ventilationsanlæg. Af disse anlæg er de 18 ventilationsanlæg i dag så nedslidte, at de bør skiftes ud snarest. Den 

voldsomme nedslidning skyldes til dels det meget aggressive miljø, der er i en svømmehal. 

De 18 ventilationsanlæg bør derfor udskiftes senest i 2020, men gerne tidligere. I den forbindelse skal regnes med 

udskiftning af tilhørende kanaler ol. Der bør desuden etableres hybridventilation 

Uden en indsats vil det betyde, at man se en stærkt øget frekvens af skimmelsvampeangreb i baderum ol., samt 

dårligt indeklima for brugerne i svømmehallen og fitnesscenteret. 

Herudover bør der gennemføres en generel udskiftning af stort set alle brugsvandsrør i Svømmehallen. Der har 

de seneste par år været gennemført partielle udskiftninger af de mest nedslidte rør i Svømmehallen, men en 

totaludskiftning er påkrævet indenfor de nærmeste år for at undgå, at der opstår driftstop/nedbrud og derved 

lukning af Svømmehallen.  

Det vil være muligt at opdele udskiftning i 2-4 etaper, hvor kun de berørte områder vil være nødvendige at lukke 

ned. Det forslås derfor at gennemføre en etapevis udskiftning frem mod 2020, så man reducerer generne og 

driftstabene mindst muligt. 

Frederiksberg Svømmehal har i forbindelse med baderummene sauna- og dampfaciliteter. Disse er af ældre dato 

og lever langt fra op til nutidens krav - både hvad angår bruger-komfort og økonomi/energi. De er byggeteknisk 

udført, så der har været skader på bygningens facaderne på grund af utilsigtet varmetransport. Kabinerne bør 

derfor udskiftes med nye. I den forbindelse vil der være nogle reparationsarbejde, som integreres i del projektet, 

en udskiftning forslås gennemført i 2018, da der vil være en stigende driftsøkonomi som følge af øget 

vedligeholdelsesbehov. 

Endelig bør der snarest gennemføres en totalrenovering af varegården, der ligger på bagsiden af Frederiksberg 

Svømmehal. Varegården er så nedslidt, at der dagligt er problemer med håndtering af varer ind og ud af 

svømmehallen. Der er store huller og revner i belægning, der vanskeliggør transport med større og tunge 

materialer og vare, hvilket er en stor gene for driften og medarbejdernes daglige arbejde. 

På grund af begrænset plads i gården samt den lave højde i kælderen er det ikke muligt at køre med en 

gaffeltruck eller lignende. Renoveringen omfatter 200 m2 belægning inkl. regulering kloak- og regnvandsbrønde 

ol. Projektet forslås udført i 2017 af hensyn til driften og arbejdsmiljøet i svømmehallen. 
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Grundlag for anlægssum: 
 
Ventilation 18.196.000,- kr.

Brugsvandsrør 3.278.000,- kr.

Sauna og damp 

Hybridventilation mm. 

Varegård 

 

7.212.000,- kr.

6.314.000,- kr.

642.000,- kr.

Anlægssum 35.642.000,- kr.

 

 
Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). 

 

 

  

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N  100  100 

Afledt drift, (KFU) U  100  100 

 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

Der vil være et driftstab på skønnet 100 t. kr. som følge af indtægtstab fra entreindtægter i de perioder hvor 

anlægsarbejdet forestås. 
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Fagudvalg: KFU 

Funktion:  00.32.31  

 
 

NY – Renovering af Frederiksberg Svømmehal  
 

Adresse: Helgesvej 29 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  11.165     11.165 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

   300       

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
     

  
 

Anlægsindtægter            

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +11.165        +11.165 

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 

Projekt nr.: 47  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Begrundelse for kategorisering: 

Projektets gennemførelse vil betyde at svømmebassinerne samt tilhørende spa, kan opfylde nuværende norm 

(DS477) for etablering og drift af svømmebade.  

 

Der er bekendtgjort at tillæg og stramninger i DS477 pr. 1. juli 2017 håndhæves med opsættende virkning uden 

mulighed for dispensation, hvorved Frederiksberg Svømmehal i givet fald vil blive lukket (bassinerne), indtil 

kravene til vandbehandling i bekendtgørelsen kan opfyldes.       

Baggrund og beskrivelse: 

Frederiksberg Svømmehal er opført i 1934 og huser i dag Svømmehal med 6 bassiner og spafaciliteter, 

fitnesscenter, massageklink, cafe, frisør.  

Svømmehallen har de senere år oplevet en stor tilgang af besøgende (mere end 700.000 pr. år) til 

fitnesscenteret og svømmefaciliteterne. Dette har øget presse på svømmehallens 6 bassiner og de tilhørende 

spafaciliteter i sådan en grad, at man i spidsbelastningsperioder er oppe på bassinernes maximale kapacitet, 

enkelte rensningssystemer belastes med 125 % i kortere perioder. 

Efter 1. juli 2017 vil det ikke længere være muligt at opnå dispensation for de nye stramninger i 

svømmebadsbekendtgørelsen (norm DS477), hvorfor der er behov for at foretage renoveringen.  

For at kunne opfylde norm DS477 skal svømmehallens 25m bassin fysisk adskilles fra legebassin. Der skal 

etableres 2 nye komplette vandbehandlingsanlæg (for legebassin samt spaanlæg). De ændrede forhold omkring 

vandbehandling kræver ligeledes, at man etablerer en ny løsning for indløbsdyser/kanaler i 25m bassin, hvilket 

betyder nye overløbsrender samt nyt indløbsdysegalleri placeret og indstøbt ovenpå eksisterende bassinbund. 

Der skal desuden etableres nye rørstrenge for spa og vandrutsjebane. 

 

Anlægsprojektet vil kræve en større indledende projektering, hvor de tekniske detaljer, de eksisterende rammer 

bl.a. i forhold til tidplaner m.m. samtænkes med projekteringen af det fremadrettede renoveringsbehov i 

Frederiksberg Svømmehal.. 

Herudover kræves der en særskilt projektering af vandbehandlingsanlæg og tilhørende pumper. 

 

Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). 

Anlægsoverslag (ex moms) 

Byggeudgift 8.394.000,- kr.

Bygherreleverance – vandbehandlingsanlæg, projektudarbejdelse. 28.000,- kr.

Uforudsete udgifter 15% 1.287.000,- kr.

Honorar 14 % 1.456.000,- kr.

Samlede anlægsforslag 11.165.000,- kr.
 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 300    

Afledte driftsudgifter, (KFU) U 300    
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Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

Man skal regne med,  at flere eller alle svømmebassiner skal lukkes i byggeperioden, og der vil være et 

driftstab på skønnet 300 t. kr. som følge af indtægtstab fra entreindtægter, samt krav fra de eksterne lejere. 
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Fagudvalg: BU 

Funktion:  05.25.14 

 
 

 Carlsvognen, nybygning
 

Adresse: Rahbeks Allé 19, 1801 Frederiksberg C 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 4.559    
 

31.216 
 

 35.775 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    651 754  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 6.284  5.916 25.300   37.500 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    -5.916  -25.300  31.216  225  

Anlægsindtægter            
 

 

 
 

Projekt nr.: 48  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

Carlsvognen, Rahbeks Allé 19, er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. 

Institutionen har dels til huse i en gammel villa og dels i en ældre pavillon. Bygningerne har et samlet 

bygningsareal på 436 m2. Villabygningen er opført i 1858 og udgør 294 m2. 

 

I 2014 blev der afholdt en totalrådgivningskonkurrence og efterfølgende udarbejdet et projektforslag med henblik 

på en udvidelse og renovering af institutionen. Projektforslaget  dannede samtidig grundlag for lokalplanforslag 

192, som blev godkendt i december 2015.  

 

Imidlertid blev den planlagte om-og tilbygning i forbindelse med budget 2016 udskudt fra 2018 til 2020, idet nye 

prognoser viste, at kapacitetsbehovet først ville være fremtrædende på et senere tidspunkt end de tidligere 

prognoser viste. Grundet udsættelsen af om- og nybygningen til 2020 var det påkrævet at finde en midlertidig 

løsning i forhold til den nedslidte og utidssvarende pavillonbygning på grunden.  

 

Pavillonbygningen vil således i juli 2016 blive erstattet af en ny midlertidig pavillonbygning på 143 m2. Der er i 

den samlede anlægssum afsat midler svarende til 4.2 mio. kr. til køb af ny pavillon, samt øvrige midlertidige 

bygningsmæssige justeringer, der ses nødvendige for at opretholde en rimelig drift i institutionen.  

 

Den langsigtede plan er, at opretholde muligheden for at udbygge og renovere villaen, idet kapacitetsprognosen 

fortsat indikerer et stigende behov for pladser på længere sigt. Byggeriets endelige omfang og renoveringen 

afventer således yderligere præcisering, når kapacitetsbehovet kan præciseres som konsekvens af kommende 

befolkningsprognoser.  

 

Frederiksberg Kommune har købt institutionen/matriklen (Rahbeks Allé 19) af Carlsberg, med en byggeret på 

2500 etage m2.  

 

Der skal være en ny lokalplansproces i forbindelse med et nyt projektforslag. 

Tidsplanen for et nyt byggeri til ibrugtagning ultimo 2020 er flg.: 

Igangsætning af programskrivning og EU-udbud af rådgiverydelser påbegyndes medio 2017. Primo 2018 

udarbejdelse af projektforslag. medio 2018 igangsætning af lokalplansproces. Medio 2019 hovedprojektering 

påbegyndes. Ultimo 2019 igangsætning af byggeri. Ultimo 2020 forventes ibrugtagning af byggeriet. 

 

Areal: 

Bygningens m2: Eksisterende institutionsbygninger udgør samlet 294 m2. 

Projektets m2: : Nybygningen udgør ca. 765 m2 

 

Beregningsforudsætninger 

Økonomien er basseret på erfaringspriser for de sidste institutionsbyggerier på Frederiksberg (Nykløveret 2014 

og Frederiksvej 2015). Udgiften til håndværkerudgifter er basseret på bruttopriser til henholdsvis ombygning på 

15.000 kr./m2 og nybygning på 35.000 kr./m2. 

Der er beregnet udgifter til ca. 300 m2 ombygning og ca. 765 m2 nybygning.  

 

Håndværkerudgifter ca. kr. 22.200.000 

Bygherreleverancer – bl.a. produktionskøkken, inventar ca. kr. 800.000 

Ekstern rådgivning ca. kr. 2.650.000 

Honorar til BBE ca. kr. 1.050.000 

Omkostninger ca. kr.  1.050.000 

Uforudseelige udgifter ca. kr. 3.450.000 

Udgifter i alt ca. kr. 31.200.000 
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Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). 

 

Specifikationer: 

Bæredygtighed/ energi: Alle nybygninger opføres som LE 2015 

Inventar: Fast inventar til det beskrevne antal børn i nybygningen. 

Udearealer: Der etableres legeplads i sammenhæng med byggeriet. 

 

Forudsætninger: 

IT: Bygningen opfylder gældende Frederiksberg standarder 

Tekniske installationer: Der indarbejdes fulddækkende automatisk brandalarmanlæg (ABA), 

adgangskontrolanlæg (ADK), automatisk indbrudsalarm (AIA) samt central tilstandskontrol og styring (CTS) i 
henhold til Frederiksbergs standarder og gældende lovgivning. 

Genhusning/flytning: Institutionen skal genhuses i hele byggeperioden, som forventes at tage ca. 18 måneder. 

 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Forslaget efterkommer ønsket i Frederiksberg Strategien om at kommunen sikrer adgang til den optimale 

service for kommunens børnefamilier i takt med befolkningsudviklingen. 

 

En udvidelse af Carlsvognen vil medføre en forøgelse af den samlede pladskapacitet. Samtidig er projektet led i 

en strategi om at skabe velfungerende og bæredygtige institutioner. Institutionen er beliggende i et område af 

Frederiksberg Kommune, hvor der fortsat er efterspørgsel efter pladser. Dette anlægsforslag indgår i 

Frederiksberg Kommunes anlægsplan vedtaget i budget 2016.  

 

 

      

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N    651 

Afledte driftsudgifter, (BU) U    486 

Afledte driftsudgifter, (BEU) U    165 

Øget CO2-udledning, 1.000 Kg     26 

Link til CO2 vejledning 
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Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

               

I beregningen af afledt drift er taget udgangspunkt i, at den nye bygning er 765 m2 og den eksisterende er 300 
m2. Udvidet areal er 1100 m2.  
 
Udgifter på BU: 
 
Indvendig vedligehold og terræn: 30.000 kr. 
 
Serviceaftaler ADK: 9.000 kr. 
 
Serviceaftaler AIA, ABA,VEN & ELE: 40.000 kr. 
 
Derudover søges afledt drift på i alt 18.000 kr. pr. år til ekstra gårdmandstimer, grundet større udendørsareal. 
 
Samlet på Børneudvalget 97 t. kr. fra 2021, kvart effekt i 2020, 25 t.kr.. 
 
Udgifter på BEU: 
 
Forbrugsudgifter (el, vand, varme og gas): 214.000 kr. 
 
Rengøring: 373.000 kr. 
 
Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 70.000 kr. 
 
Samlet på Bolig- og Ejendomsudvalget 657 t. kr. fra 2021, kvart effekt i 2020, 165 t.kr.. 
 
Udgifterne er beregnet med baggrund i byggebranchens nøgletal, og det forudsættes at niveauet vurderes som 
på et middel niveau. Der er ikke lavet specifikke vurderinger af den givne bygnings udseende, alder, tilstand 
eller beliggenhed.  
 
Engangsudgifter i forbindelse med anlægget: 
Børne- og Ungeområdet søger herudover midler til ekstraordinære afledte driftsudgifter af midlertidig karakter 
på i alt 461.000 i 2020 bestående af: 
 

 Udgifter til genhusning mangler 

 200.000 kr. til at dække flytning og opmagasinering af eksisterende inventar i 2020 

 48.000 kr. til genhusningstillæg til personalet (16 personaler – ud og hjem) i 2020 

 20.000 kr. til hovedrengøring af genhusningssted ved hjemflytning i 2020 

 13.000 kr. til nedpakning og udpakning af institutionen (i alt 80 personaletimer) i 2020 

 150.000 kr. til etablering af daginstitutionspladserne . Søges i 2020.  
 
Disse værdier er baseret på kvalificerede skøn med de forbehold der ligger i, at udgiften til genhusning 
afhænger af kommunens bufferkapacitet i den pågældende periode og mulige forskydninger i byggeperioden 
med deraf følgende mer- eller mindreomkostninger. 
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Fagudvalg: BU 

Funktion:  05.25.14 

 
 

Parkering ved Carlsvognen
 

Adresse: Rahbeks Allé 19, 1801 Frederiksberg C 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter   3.500    3.500 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

       

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    3.500   3.500 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    +3.500  -3.500     

Anlægsindtægter            
 

 

 
 
 

Projekt nr.: 49  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

I forbindelse med udbygning og renovering af institutionen Carlsvognen, Rahbeks Alle 19, skal der etableres et antal 
P-pladser.  
 
Da omfanget af institutionens udbygning afventer en nærmere vurdering af kapacitetsbehovet, er det endelige behov 
for P-pladser ikke kendt. Men såfremt der etableres nybygning på ca. 1.100 m2, svarende til det oprindelige 
anlægsforslag vedrørende udbygning af Carlsvognen, skal der i henhold til Kommuneplanen 2013 etableres i alt 8 stk. 
P-pladser.  
 

Al parkering skal kunne anvises på egen grund, alternativt søgt tilvejebragt andetsteds eller ved parkering i 

konstruktion. For at kunne etablere ordentlige legepladsforhold for institutionen, vil det være muligt at etablere 2 P-

pladser på egen grund. For de resterende 6 P-pladser er det muligt at etablere dem i konstruktion. 

 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslag for Rahbeks Alle 15-19, har Carlsberg-byen i deres projektforslag  
indarbejdet ekstra 6 stk. P-pladser i P-kælderen under deres boligbebyggelse på Rahbeks Alle 15-17. 
 
Der har været forhandlinger med Carlsberg-byen om køb af P-pladserne og byggeriet af disse er igangsat forår 2016 
og forventes afsluttet ultimo 2017. 
 
Udgifterne til etablering af 1 stk. P-plads udgør ca. 0,5 mio., herudover kommer der tinglysningsafgifter, honorar og 
uforudseelige udgifter. 
 

Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). 

 

 

 
 

 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         
                
Det forventes at Frederiksberg Kommune skal afholde en andel af de løbende driftsudgifter svarende til ejerandelen. 
Udgiften vil blive konkretiseret i løbet af 2016. 
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Fagudvalg: BU 

Funktion:  05.25.14 

 
 

Helhedsplan Solbjerg Have,  
Børneudvalget 

 

Adresse: Solbjerg Have,  2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 835 7.261      
        

8.096 
 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  700 
  

     

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

1.349 
 

2.227 
 

3.098 
    

6.674 
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +5.034  -3.098      +1.422  

Anlægsindtægter            
 

      

 
 

Projekt nr.: 50  
 



   
IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT    
   

 

2 
 

Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

KAB har udarbejdet en helhedsplan for området Solbjerg Have. Helhedsplanen omfatter bl.a. betonrenovering, 

facaderenovering, udskiftning af afløbsinstallationer, brugsvandsinstallationer, fornyelse af belysning på 

fællesarealer mv.  

 

Bebyggelsen Solbjerg Have er opdelt i 6 ejerlejligheder: 
1. Den almene boligafdeling Solbjerg Have med 289 familieboliger (28.265 m2) 
2. Beskyttede boliger/Sociale tilbud (34 boliger) (2.386 m2) 
3. Plejeboliger med tilhørende servicearealer og servicebygning (DAMC) (1.929 m2) 
4. Daginstitutioner (Planeten og Blomsterhaven) (7.545 m2) 
5. Almen boligafdeling, ”Boliger for yngre handicappede” (Græsplænen) (2.142 m2) 
6. Pensionistboliger (omdannes til almene ældreboliger) 45 lejligheder (3.040 m2) 

 

Ejerlejlighed nr. 2, 3 og 4 ejes af Frederiksberg Kommune. Som følge af beliggenheden af kommunens 

bygninger og lokaler berører en stor del af renoveringsarbejderne i helhedsplanen også den kommunale del af 

bebyggelsen.  

 

KAB er forretningsførere på projektet, og de kommunale udgifter til gennemførelse af helhedsplanen er således 

estimeret af KAB. Helhedsplanen projekteres i 2016/2017 og forventes at blive gennemført frem til medio 2019. 

Projektet er således forsinket 2½ år i forhold til hvad der oprindeligt var indarbejdet i Budget 2014.  

 

Det nyeste budgetskøn fra KAB, fra maj 2016, estimerer de samlede udgifter for projektet til 450 mio. kr. inkl. 

moms, hvoraf 8,1 mio. kr. ekskl. moms er afsat til daginstitutionerne. 

 

Begge daginstitutioner, Planeten og Blomsterhaven er beliggende i hovedejendommen, og udgifterne opgøres 

derfor med brug af den fordelingsnøgle, der er vedtaget i ejerforeningen, og som er baseret på m2. En del af 

daginstitutionen Planeten, ligger dog i en ejendom for sig, og medfinansierer derfor kun helhedsplanens 

belysningsprojekt. Det er i anlægsskemaets budgetskøn forudsat, at daginstitutionens andel af helhedsplanens 

udgift reduceres med 33 pct. i forhold til fordelingsnøglen, dels fordi nogle af arbejderne vil være mindre i 

omfang for en daginstitution end for en bolig (pr. m2) og dels fordi daginstitutionens installationer i højere grad, 

end resten af bebyggelsens, er løbende vedligeholdt. Disse forhold undersøges i løbet af sommeren 2016 og 

betyder, at der fortsat er en vis risiko forbundet med det nuværende skøn.  

 

KABs udgiftsskøn for helhedsplanen har ændret sig væsentligt i løbet af den tid projektet har været på 

tegnebrættet, og er konkret forøget med over 100 pct. siden det skøn, der lå til grund for Budget 2016. 

Projekteringen er imidlertid i gang, og KAB har samtidig på kommunens opfordring indarbejdet en budgetpost til 

uforudsete udgifter i deres skøn. Der er således taget højde væsentlige usikkerheder i det foreliggende skøn. 

Der er imidlertid risiko for at udgifterne forøges yderligere, hvis majoriteten i ejerforeningen vælger at tilkøbe en 

række ekstra elementer – bl.a. drøftes i øjeblikket muligheden for at tilkøbe nye vinduer/døre og solceller. 

Omvendt er der risiko for at udgifterne reduceres, hvis Landsbyggefonden (som finansierer renoveringen af de 

289 almene familieboliger) ikke godkender KABs nyeste budgetskøn. Begge forhold forventes afklaret i 2016. 

 

Det forventes ikke at den renovering, som foretages, vil ændre de løbende driftsudgifter til renhold, vedligehold 

mv.  

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Frederiksberg Kommune gav positivt tilsagn om involvering i projektet i forbindelse med vedtagelse af budget for 

2014. Forud tog Magistraten på mødet den 10. juni 2013 orientering om helhedsplanen for Solbjerg Have til 

efterretning. Der er tillige godkendt skema A for den del af Solbjerg Have, som er almene boliger. 

Der forelægges bevillingssag i august 2016 mhp. forøgelse af projekteringsbevillingen. 
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Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Helhedsplanen for området Solbjerg Have vil løfte kvaliteten af de bygninger, som Frederiksberg Kommunes 

borgere benytter, hvilket vil øge borgernes livskvalitet i hverdagen. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 700    

Afledte driftsudgifter, (BU) U 700    

Link til CO2 vejledning 
 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 

 
Det forventes at de to daginstitutioner, henholdsvis Planeten og Blomsterhaven vil være berørt af renoveringen i en 
sådan grad, at hel eller delvis genhusning kan blive nødvendig. Men da omfanget af renoveringen endnu ikke er 
nærmere defineret, afsættes et beløb svarende til fuld genhusning for 2 institutioner, i alt 700.000 kr. Hvis muligt, 
søges arbejdet tilrettelagt, således at institutionerne kan blive på stedet, mens arbejdet står på.  
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Fagudvalg: BU 

Funktion:  05.25.14 

 
 

IT- infrastruktur dagtilbud 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 2.600 2.700     5.300 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

       

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 2.600 2.700     5.300 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter            

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 
 

Projekt nr.: 51  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Der er i 2016 og 2017 afsat henholdsvis 2.6 mio. kr. samt 2.7 mio. kr. til etablering af trådløst netværk i de 

kommunale daginstitutioner og i de selvejende daginstitutioner. 

 

Der etableres trådløse løsninger for både kommunale og selvejende institutioner. 

 

Etablering af trådløst internet på de kommunale institutioner 

Idet blot 3 kommunale institutioner havde trådløst netværk, blev det  i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 

besluttet at etablere trådløst netværk på de resterende 21 kommunale institutioner.  

    

Dagtilbudsafdelingen og IT-afdelingen har i foråret 2016 afsluttet et udbud om elektrikerydelse ved etablering af 

trådløst netværk på de 21 kommunale institutioner. Arbejdet med trækning af kabler på de kommunale institutioner 

samt IT-afdelingens efterfølgende montering af access-points er aktuelt i gang, og alle arbejder forventes afsluttet 

i løbet af sommeren 2016. Herefter vil alle de kommunale institutioner have et fuldt ud etableret trådløst netværk.

 

Dagtilbudsafdelingen samarbejder aktuelt med IT-afdelingen om, indenfor de resterende afsatte midler, at finde 

løsninger på etablering af trådløst netværk på de syv skovsteder, som samlet rummer 14 skovafdelinger.  

  

Etablering af trådløst internet på de selvejende institutioner 

I forhold til de aktuelt 24 selvejende daginstitutioner i Frederiksberg Kommune viser en indledende afdækning, at 

et fåtal af institutionerne har etableret trådløse netværksløsninger, som dækker dele af institutionen. De fleste har 

løsninger, der dækker sporadisk eller har netværk med vilkårlige signalstyrker. Ligeledes er der flere institutioner, 

som udelukkende tilbyder internetforbindelse via 3G, og nogle institutioner har udelukkende et kablet netværk. 

  

Da udfordringer og forventninger til brug af digitale medier vil være ens for kommunale og selvejende institutioner, 

vil der fra de afsatte anlægsmidler i 2017 etableres trådløst netværk på de selvejende institutioner, der ønsker 

dette, uagtet at de selvejende institutioner har valgfrihed i forbindelse med valget af IT-udbyder og derfor normalt 

selv bærer udgiften. 

 

For at sikre at der etableres et ensartet niveau på alle de selvejende institutioner, kræves dog en yderligere dialog 

og undersøgelse af alle de selvejende institutioners løsninger, som IT-afdelingen og Dagtilbudsafdelingen initierer.  

 

Udgiften til etablering af trådløst netværk på alle de kommunale institutioner samt eventuelt på de syv skovsteder, 

afholdes inden for det afsatte anlægsbudget i 2016. Den endelige pris på etablering af trådløst netværk på de 

selvejende institutioner afhænger af antallet af selvejende institutioner, som ønsker dette etableret samt yderligere 

analyser og valg af udstyr. Prisen vil blive konkretiseret i den politiske sag vedr. frigivelse af anlægsbevillingen fra 

de afsatte midler i 2017. 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Ved Magistratssag 381 i 2015 blev der bevilliget 2,6 mio.kr.  

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Forslaget er led i Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi og understøtter strategien om at bidrage til en 

effektiv og sammenhængende offentlig sektor med høj servicekvalitet, hvor borgere og virksomheder er i 

centrum.  
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Fagudvalg: BU 

Funktion:  05.25.14 

 
 

Magnoliahuset – udvidelse 
 

Adresse: Borgmester Fischers Vej 9, 2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 7.545 2.600 35    10.180 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

 -438 -2.306 -2.306 -2.306   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 7.545 2.600 35    10.180 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 
 

Projekt nr.: 52  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Magnoliahuset er et kommunalt dagtilbud med en specialiseret profil for 24 børn med psykiske 
funktionsnedsættelser og/eller børn med autisme spektrum forstyrrelser i alderen 0 – 6 år. Magnoliahuset er 
indrettet med små rum og en trappe til 1. sal og kan derfor i dag ikke modtage børn med fysiske 
funktionsnedsættelser, der kræver kørestol eller andre hjælpemidler. På nuværende tidspunkt køber 
Frederiksberg Kommune pladser til børn med vidtgående fysiske funktionsnedsættelser i omegnskommuner  
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at udbygge og udvide Magnoliahuset med 10 
pladser til børn med fysiske funktionsnedsættelser. I forbindelse med udbygningen opnås samtidig en 
effektiviseringsgevinst idet der skabes mulighed for, fremadrettet, at udbyde pladser til børn med fysiske 
funktionsnedsættelser indenfor Frederiksberg Kommune.  
 
Aktuel status 

Byggesagen er igangsat medio april 2016 og forventes afsluttet primo februar 2017. Arbejdet skrider planmæssigt 

frem. Der etableres byggeplads i uge 20-25 og der laves nedrivningsarbejder på grunden. I den eksisterende 

bygning, anlægges installationer og støbes grund. Primo september 2016  står råhuset  klar. Derefter vil 

landskab/legeplads blive etableret og indvendige arbejder udført. 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Med vedtagelsen af budget 2015 blev der bevilliget 0,1 mio.kr.  

Ved Magistratssag 192 i 2015 blev der bevilliget yderligere 1,1 mio.kr.  

Ved Magistratssag 133 i 2016 blev resten af anlægssummen på 8,98 mio.kr. bevilliget.  

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Udvidelsen af Magnoliahuset efterkommer ønsket i Frederiksberg Strategien om, at kommunen sikrer adgang til 

den optimale service for kommunens børnefamilier. 

 

Det vurderes at forslaget skaber forøget livskvalitet for de borgere, som i dag anvises pladser i andre kommuner. 

Samtidig udgør investeringen i anlæg en effektivisering på længere sigt, fordi Frederiksberg Kommune  i dag 

betaler andre kommuner for at rumme specialpladserne.  

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N -438 -2.306 -2.306 -2.306 

Afledte driftsudgifter, (BU) U 221 12 12 12 

Afledte driftsudgifter, (BEU) U 91 182 182 182 

Effektivisering, (BU) U -750 -2.500 -2.500 -2.500 

Øget CO2-udledning, 1.000 Kg.  6 6 6 6 

 
 
Link til CO2 vejledning 
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Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 

 

 
 

 

Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til: 
 
 
Udgifter på Børneudvalget: 
 
Indvendig vedligehold og renhold: 9 t. kr. årligt fra 2018 og halveffekt i 2017. 
 
Serviceaftaler ADK: 3 t. kr. årligt fra 2018 og halveffekt 2017. 
 
 
Samlet på Børneudvalget t fra 2018 er 12 t. kr. og halveffekt i 2017.  
 
 
 
Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget: 
 
Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): 36 t. kr. halveffekt i 2017. 
 
Rengøring: 112 t. kr. halveffekt i 2017. 
 
Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 22 t. kr. halveffekt i 2017. 
 
Serviceaftaler AIA, ABA, Elevator og VEN: 12 t. kr. årligt fra 2018 og halveffekt 2017. 
 
 
Samlet på Bolig- og Ejendomsudvalget fra 2018 er 182 t. kr. og halveffekt i 2017. 

 
 
Eventuelle engangsudgifter i forbindelse med anlægget: 
Børne- og Ungeområdet søger herudover midler til ekstraordinære afledte driftsudgifter af midlertidig karakter på i alt 215.000 
kr. i 2017 bestående af: 
 

 80.000 kr. til at dække flytning og opmagasinering af eksisterende inventar  

 30.000 kr. til genhusningstillæg til personalet (20 personaler) 

 20.000 kr. til hovedrengøring af genhusningssted ved hjemflytning i 2017 

 10.000 kr. til nedpakning og udpakning af institutionen (i alt 60 personaletimer) i 2017 

 75.000 kr. til etablering af daginstitutionspladserne  i 2017. Udgiften skønnes at være gennemsnitligt 7.500 kr. pr. 
barn til de i alt 10 nye pladser.  
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Fagudvalg: BU 

Funktion:  05.25.14 

 
 

Solmarken – tilbygning til daginstitution 
 

Adresse: Borgmester Fischers Vej 12, 2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 4.946 2.704     7.650 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

 48 189 189 189 189  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 7.650      7.650 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  + 2.704       0 

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 
 

Projekt nr.: 53  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Med vedtagelsen af budget 2013 blev en udvidelse og ombygning af Solmarken vedtaget. Det blev besluttet at 

lave en tilbygning og samtidig renovere de eksisterende bygninger. I dag rummes børnene i tre forskellige 

bygninger på grunden, hvilket besværliggør de daglige rutiner i huset, herunder f.eks. transport af mad.  

 

Solmarkens skovafdeling blev i 2013 udfaset. Skovbørnene blev hjemtaget til institutionen den 1. juli 2013 og er 

fortsat genhuset i en midlertidig lejet pavillon på grunden. Udfasningen af skovstedet blev vedtaget som et led i 

kommunens effektiviseringsstrategi.  

 

Ombygningen omfatter en tilbygning og renovering af institutionen, således at der i projektet skabes en ny og 

sammenhængende institution, der understøtter moderne institutionsdrift med gode funktionaliteter, herunder 

bl.a. et nyt produktionskøkken, der kan forsyne den samlede institution med mad hver dag. Ombygningen vil 

samtidig skabe en god børnesammensætning i huset, et bedre flow og lettere arbejdsgange i bygningen. Huset, 

vil, efter ombygningen kunne rumme op til 6 børnegrupper, svarende til 36 vuggestue og 66 børnehavebørn, 

svarende til husets nuværende kapacitet inklusiv den midlertidige pavillon.  

 

Projektet har været udbudt i totalentreprise med licitation primo februar 2016, men opstart af byggeprocessen 

har afventet endelig forhandling med Frederiksberg Forenede Boligselskaber vedrørende lejekontrakten. Denne 

blev færdigforhandlet primo juni 2016. Lejekontrakt og licitationsresultat blev forelagt og godkendt i 

Kommunalbestyrelsen den 13. juni 2016.  

 

Herefter forventes kontrakt med totalentreprenøren indgået. Der skal udarbejdes et hoved- og detailprojekt. 

Dette udarbejdes i samarbejde totalentreprenørens arkitekter og ingeniører. Totalentreprenøren skal udarbejde 

myndighedsprojekt og søge om byggetilladelse. Derefter kan selve byggeriet påbegyndes. 

 

Såfremt der gives byggetilladelse i henhold til tidsplanen kan byggeriet påbegyndes november 2016. Forventet 

ibrugtagning efterår 2017. Institutionen skal genhuses i hele byggeperioden. 

 

Tidsplan  

Projektering og myndighedsbehandling forventes at tage ca. 3 mdr. Byggeriet forventes udført fra ultimo 

september 2016 til ultimo juni 2017 med forventet ibrugtagning primo august 2017.  

Beregningsgrundlag 

 

Økonomisk oversigt for projektet 

 

Afholdte udgifter til midlertidig pavillon – opsat 2013  kr. 820.000 

Totalentreprise inkl. rådgivning  kr. 5.466.000 

Bygherreleverancer – bl.a. produktionskøkken ca. kr. 600.000 

Honorar til BBE ca. kr. 230.000 

Omkostninger ca. kr.  200.000 

Uforudseelige udgifter ca. kr. 334.000 

Udgifter i alt  kr. 7.650.000 

 

Projektets økonomi er udarbejdet i samarbejde med BBE (By, Byggeri og Ejendom). 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev der bevilliget 1 mio.kr. 

Ved Magistratssag 447 i 2013 blev der bevilliget 0,5 mio.kr.  

Med vedtagelsen af budget 2015 blev der bevilliget yderligere 0,5 mio.kr. 

Ved Magistratssag 323 i 2015 blev der bevilliget den resterende anlægssum på 5,65 mio.kr. 
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Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Udvidelsen af Solmarken efterkommer ønsket i Frederiksberg Strategien om, at kommunen sikrer adgang til den 

optimale service for kommunens børnefamilier i takt med befolkningsudviklingen.  

Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 

1.000 kr., 2017 p/l 2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 48 189 189 189 

Afledte driftsudgifter, (BU) U 4 16 16 16 

Afledte driftsudgifter, (BEU) U 44 173 173 173 

Øget CO2-udledning, 1.000 Kg. 2 6 6 6 

Link til CO2 vejledning 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 

Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til: 

Udgifter på Bolig- og Ejendomsudvalget: 

Forbrugsafgifter (el, vand, varme og gas): 34 t. kr. ¼ effekt i 2017. 

Rengøring: 105 t. kr. ¼ effekt i 2017. 

Udvendig vedligehold og tekniske installationer: 22 t. kr. ¼ effekt i 2017. 

Serviceaftaler AIA, ABA, Elevator og VEN: 12 t. kr. årligt fra 2018 og ¼ effekt i 2017. 

Samlet på Bolig- og Ejendomsudvalget fra 2018 er 173 t. kr. og ¼ effekt i 2017 

Udgifter på Børneudvalget: 

Indvendig vedligehold og renhold: 13 t. kr. årligt fra 2018 og ¼ effekt i 2017. 

Serviceaftaler ADK: 3 t. kr. årligt fra 2018 og ¼ effekt 2017. 

Samlet på Børneudvalget fra 2018 er 16 t. kr. og ¼ effekt i 2017  
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Fagudvalg: BU 

Funktion:  05.25.10 

 
 

Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter   1.000 2.000 2.000   

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

       

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

       

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter   2.000 2.000    

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    -1.000  +2.000    

Anlægsindtægter           
 

 

 
 
 

Projekt nr.: 54  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

I efteråret 2012 blev der gennemført en sikkerhedsgennemgang af kommunens legepladser. Ud fra denne 
sikkerhedsgennemgang, har forvaltningen indstillet en prioritering af punkter til udbedring på legepladserne, da 
det blev klart, at der er legepladser, hvor renoveringsarbejder eller nyanskaffelser var nødvendige.  
 
Med baggrund i denne prioritering har puljerne på 1 mio.kr. årligt i 2012 til 2015 sikret at legepladserne generelt 
blev opkvalificeret og renoveret således at de lever op til gældende sikkerhedsstandarder. I 2012 og 2013 blev 
de mest udtalte mangler og sikkerhedsproblemer udbedret.  I 2014 og 2015 har der specielt været fokus på at 
udbedre faldunderlag på institutionerne på de steder, hvor de udgjorde en sikkerhedsrisiko. I 2016 udestår 
fortsat enkelte arbejder med faldunderlag, men disse forventes gennemført senest i 3.kvartal 2016.   
 
Frem til 2015, har institutionerne ligeledes kunnet søge om midler til nyanskaffelser af legeredskaber i tilfælde 
hvor der kunne identificeres et pædagogisk behov eller hvor det var meningsløst fortsat at bruge midler på at 
vedligeholde nedslidte legeredskaber. 
 
De senere år er kommunens legepladser blevet sikkerhedsmæssigt opkvalificeret, men det det vurderes, at der 
er et vedvarende behov for opkvalificering af kommunens legepladser, da legepladserne løbende ældes og 
nedslides. Med en prioritering hvor det fortsat sikres, at kommunens legepladser lever op til de gældende 
sikkerhedsregler og samtidig medvirker til at opfylde et pædagogisk sigte, vil en pulje på henholdsvis 1 mio. kr. i 
2018 og 2 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020 medføre at behovet kan imødekommes. 
 
Efter hensigten, vil puljen for 2018 afholde udgifterne til en sikkerhedsgennemgang af alle legepladser i 
kommunens dagtilbud, gennemført med bistand af egne legepladsinspektører i skolernes tekniske serviceteams. 
Der udarbejdes efterfølgende en legepladsrapport for hver legeplads. Der vil i den forbindelse være mulighed for 
institutionerne kan ansøge puljen om midler til nye legeredskaber, men en del af midlerne ønskes fortsat 
anvendt til forvaltningens prioritering af midlerne til de projekter som vurderes mest nødvendige.  
 

Forklaring på ændring af samlet overslag eller periodisering: 

Puljen søges fortsat efter 2019, derfor søges 2 mio.kr. i 2020, da der fortsat er behov. 

 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Som et led i at skabe livskvalitet i hverdagen har Frederiksberg som målsætning at skabe gode faciliteter og høj 

kvalitet i kommunens dagtilbud. Puljen til legepladser er med til at sikre dette mål. 

 

De senere år er kommunens legepladser blevet sikkerhedsmæssigt opkvalificeret, men det det vurderes, at der 
er et vedvarende behov for opkvalificering af kommunens legepladser, da legepladserne løbende ældes og 
nedslides 
 
Dette anlægsforslag indgår i Frederiksberg Kommunes anlægsplan vedtaget i budget 2016 med 2 mio.kr pr. år. 
for 2018-2019. I dette forslag indgår 1 mio.kr. i 2018 og 2 mio.kr. i 2019. Det vurderes, at puljen har behov for at 
fortsætte, og der forøges derfor med 2 mio.kr. i 2020. 
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Fagudvalg: SU 

Funktion:  00.25.11 

 
 

Flygtningeboliger 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

19.801 
 

1.000 8.000               28.801 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

  1.000  8.000          

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

15.000      15.000 

Anlægsindtægter        

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  1.000 8.000    9.000 

Anlægsindtægter        
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Der arbejdes løbende med tilvejebringelse af boligløsninger til de flygtninge, der opnår opholdstilladelse i 

kommunen i disse år. Der arbejdes i denne henseende med et styrket fokus på permanente boligløsninger - Jf. 

orienteringssag i Magistraten d. 13. juni 2016 og den samlede statussag i Socialudvalg og Bolig- og 

Ejendomsudvalg d. 15. august 2016..  

 

Der afsættes en ramme på 1,0 mio. kr. i 2017 og en ramme på 8,0 mio. kr. i 2018 til anlægsudgifter med henblik 

på at tilvejebringe permanente og midlertidige flygtningeboliger. 

 

Permanente boliger 

Flygtninge har krav på en permanent bolig, og kun som nødløsning kan der tilbydes midlertidig boligplacering – 

herunder hotelophold. Handleplanen for etablering af permanente boligløsninger er præsenteret i de tidligere 

sager og forelagt udvalgene  - senest i Socialudvalg og Bolig- og Ejendomsudvalg d. 15. august 2016. 

Handleplanen rummer følgende seks særskilte spor:  

A: Prioritering af flygtninge i kommunens eksisterende anvisningsmuligheder 

B: Almene familieboliger, herunder oprettelse af bofællesskaber 

C: Private boliger 

D: Studieboliger, ungdomsboliger mv. 

E: Boligløsninger baseret på ombygning, nybyg, køb mv. 

F. ”Et markant og styrket fokus på varige boligløsninger” 

 

Den afsatte ramme på 8,0 mio. kr. i 2018 forventes anvendt i regi af spor E og F. 

 

I forhold til Boligløsninger baseret på ombygninger mv. (spor E) er der påbegyndt en række konkrete 

anlægsprojekter, som finansieres ved allerede afsatte anlægsbudgetter. Fremadrettet er det blevet besluttet at 

se på muligheden for at indrette og ibrugtage Kærnehuset som permanent bolig for flygtninge, ligesom 

yderligere anlægsprojekter vil kunne tilkomme.  

 

Kærnehuset er en tidligere daginstitution på Bernhard Bangs Allé, og mulighederne for ombygning heraf vil blive 

udredt i efteråret 2016 med henblik på eventuel beslutning i en ny status for boliger til flygtninge i februar 2017. 

Alternativt kan ejerlejligheden afhændes – jf. KB d. 13 marts 2016. Et kvalificeret skøn over den eventuelle 

anlægsudgift, forelægger således ikke før efteråret 2016. 

 

I forhold til Et markant og styrket fokus på varige boligløsninger (spor F) blev der i MAG d. 2. maj 2016 og 13. 

juni 2016 fremlagt en ny strategi, der i mindst mulig omfang påvirker den kommunale anlægsramme blandt 

andet ved at indgå samarbejder med eksterne partnere, fx private ejere, fonde og almene boligselskaber og ved 

grundsalg til flygtningeboliger. Der arbejdes i denne henseende i fire underspor: 

1) Ombygning af erhvervsejendomme 

2) Udbud af grunde til etablering af almene boliger 

3) Salg og omdannelse af kommunale beboelsesejendomme 

4) Udlejning af kommunale grunde til længere etablering af boligløsninger 

 

Selvom det er et udtalt ønske at påvirke anlægsrammen mindst muligt, kan der forekomme anlægsudgifter 

under de fire underspor i form af eksempelvis projektering, rådgivning og mindre anlægsudgifter, ligesom der vil 

kunne tilkomme udgifter til grundkapital og deponeringsforpligtigelse, alt afhængigt af, hvilke konkrete projekter 

der udmøntes. 

 

Midlertidige boliger 

Det vurderes dog ikke muligt at undgå midlertidig indkvarteringsløsninger af forskellig karakter, og/eller 

løsninger, som det er svært at forudse investeringsniveauet af på forhånd. 
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Når Rehabiliteringsenheden primo 2017 flytter til hospitalsgrunden, ombygges Centerparken 2-4 til midlertidig 

flygtningeindkvartering, jf. bl.a. KB 14. marts 2016, sag nr. 80. Dette er estimeret til at koste ca. 4 mio. kr. Dette 

finansieres dels ved, at der afsættes 1,0 mio. kr. i 2017, dels ved at der af den afsatte ramme til flygtningeboliger 

i 2016 forventes overført ca. 3 mio. kr. i ikke disponerede anlægsmidler til 2017. 

 
 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 1.000 1.000 1.000 1.000 

Afledte driftsudgifter, (SU) U 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
 
 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

I det omfang der vælges midlertidig indkvarteringsløsninger, vil der være afledt drift til blandt andet 

viceværtfunktion, ejendomsdrift mv. Flygtninges maksimale egenbetaling i midlertidige boligløsninger er fastsat 

ved lov og dækker kun yderst sjældent de faktiske omkostninger ved de midlertidige boliger, hvormed de 

resterende udgifter afholdes af kommunen.  

 

Det afsatte driftsbeløb på 1 mio. kr. dækker nettodriftsudgifterne vedrørende anvendelse af Centerparken 2-4 til 

midlertidig boligplacering af flygtninge.  

 

Driftsudgifterne vedrørende lejemålet omfatter husleje og forsikring på godt 3 mio. kr. Hertil kommer den 

indvendige vedligeholdelse, rengøring og anskaffelser, samt el, vand og varme, licens og it mv. I 2014 og 2015 

beløb disse poster sig til gennemsnitligt 1,5 mio. kr. mens bygningen har været anvendt som 

rehabiliteringsenhed. Endvidere er der behov for en fuldtidsansat velkomstvært til stedet, da der planlægges 

112 pladser etableret.  

De samlede afledte driftsudgifter ved anvendelse af Centerparken 2-4 som midlertidig boligløsning til flygtninge 

beløber sig således til  5 mio. kr. brutto.  

 

En flygtnings egenbetaling er godt 2.100 kr. om måneden. For 112 personer, beløber det sig til årlige indtægter 

på ca. 2,8 mio. kr. Nettodriftsudgifterne bliver således omkring 2 mio. kr. om året før refusioner. 

 

Der kan i 2017 hjemtages 50 % refusion af kommunens nettodriftsudgifter vedrørende midlertidig indkvartering 

af flygtninge indenfor en driftsramme på 24.000 kr. om året pr. borger i midlertidig indkvartering. Det betyder, at 

kommunen kan hjemtage ca. 1 mio. kr. 

 

Samlet skøn over afledte nettodriftsudgifter efter refusion bliver således 1 mio. kr. om året. 
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Fagudvalg: SU 

Funktion:  05.32.30  

 
 

Betty 
 

Adresse: Betty Nansens allé 51-53 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

40 4.040 
 

 4.080 

Anlægsindtægter 
    

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    
 

-2.003 -5.906 -5.906   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering 8.791 25.900 25.900    60.591 

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

  
 

Anlægsindtægter 
 

           

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

40 4.040  4.080 

Anlægsindtægter 
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Den Sociale Masterplan blev forelagt Socialudvalget 6. juni 2016. Udvalget tiltrådte planerne med aktivitet og 

økonomi i Masterplanen, herunder planerne med Botilbuddet Betty. Den nærmere tilrettelæggelse og model for 

Botilbuddet Betty, sammenhæng med det samlede område omkring Nordens Plads mv. er detaljeret beskrevet i 

flere selvstændige sager fremlagt i Socialudvalg, Magistrat og Kommunalbestyrelse. 

 

Der er i øjeblikket en udbuds- og forhandlingsproces i gang med henblik på salg af bygningen til en almen 

boligorganisation. Det forventes, at der indgås en købsaftale i september 2016, således at tilbuddet er etableret i 

2018. Tilbuddet indeholder såvel pladser til borgere med udviklingshæmning og borgere med autisme såvel som 

afklaringspladser. Krav til ombygningen indgår i udbuddet af bygningen.  

 

Når en boligorganisation optager lån med henblik på finansiering af byggeri, der efter aftale med kommunen 

stilles til rådighed for kommunen med henblik på at løse opgaver indenfor serviceloven, er lånet omfattet af 

kommunens låntagning. Således estimeres det, at der deponeres knap 26 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. Det 

endelige beløb vil dog afhænge af den faktiske opnåede salgspris samt købers faktiske byggeomkostninger. 

 

Anlægsudgiften på de godt 4 mio. kr. skal anvendes til flytning, anskaffelse af inventar med videre i forbindelse 

med kommunens ibrugtagning af bygningen. 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Salgsaftale forelægges i særskilt sag. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Anlægsprojektet indgår i den sociale masterplan. Masterplanens formål er faglig, økonomisk og 

bygningsmæssig konsolidering på det specialiserede socialområde for voksne.  

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 
  

-2.003 -5.906 

Afledte driftsudgifter, (SU) U   1.900 1.900 

Effektivisering, (SU) U   -3.903 -7.806 

 
 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

Effektivisering 

Den vurderede effektiviseringsgevinst er beregnet ud fra, at det skønnes at kommunen kan drive botilbud 

billigere end gennemsnitstakster for køb af pladser til de pågældende målgruppe. Effektiviseringsgevinsten er 

forudsat realiseret fra 2019 med fuld indfasning i 2020, jf. også 2. finansielle orientering for 2017 (MAG 22. 

august 2016). 

 

Afledte driftsudgifter 

Der skal afholdes en huslejeudgift som følge af, at kommunen skal betale husleje for servicearealerne tilknyttet 
boligerne, herunder hele stueetagen. Den årlige merudgift på servicerammen er estimeret til 1,9 mio. kr. fra fuld 
ibrugtagning af botilbuddet i 2019 og frem, hvilket svarer til lejen af servicearealerne, som i tidligere modeller har 
været forudsat kommunalt ejet. 
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Fagudvalg: SU 

Funktion:  05.38.59 

 
 

 Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere 
 

Adresse: Bernhard Bangs Allé 43  

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB 2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 6.000 4.900    10.900 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

              

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

6.000 4.900     10.900 

Anlægsindtægter             

 
 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter            

Anlægsindtægter            
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

Magneten er Frederiksberg Kommunes nye tilbud på Bernhard Bangs Alle. Det skal rumme et center for 

beskæftigelse og aktivitet for voksne borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt voksne 

borgere med autismespektrumforstyrrelser. Herudover rummer centret også faciliteter til musikere og 

kampsportsudøvere. Ved beslutningen om ”Magnetprojektet” i budget 2012 var det en af flere afgørende 

forudsætninger for flytningen fra Center for beskæftigelse og aktivitet på Egegårdsvej i Rødovre, at der ved disse 

bygninger ikke var tilfredsstillende udearealer. Samtidig indgår det i visitationsgrundlaget for en række af de 

borgere, der nu tilbydes beskæftigelse på Magneten fremfor tilbud i andre kommuner, at der på Magneten er et 

udeareal, der kan indgå i den rehabiliterende indsats. 

 

Etablering af udearealer skal alt i alt tilgodese fire centrale forhold for Magnetens sårbare brugere. 

A. Brugerne har fri og ’egen’ adgang til åbne arealer i Grøndalen. Her vil særligt den bedst fungerende del af 

målgruppen kunne have glæde af udflugter i det daglige 

B. Der etableres et område på BBA grunden, som er forbeholdt handicaptilbuddets brugere. På dette område 

skal der opstilles skure til udeholdets maskiner og værktøj mm. samt evt. depot for øvrige materialer, som kan 

understøtte socialøkonomisk drift og aktiviteter i Magneten.  

C. Der etableres mere åbne udearealer på grunden, særligt i gårdmiljøet mellem Magnetens bygningskroppe. 

Her skal være plads til, at alle brugere i huset – såvel kultur- og fritidsbrugere som de bedre fungerende brugere 

af handicaptilbuddet – kan træde ud af døren i det daglige og samvirke. 

D. Der etableres 100 % skærmede arealer på BBA-grunden, herunder skærmning med umiddelbar udgang fra 

bygningen for de dårligst fungerende brugere og en have med højbede, særlige opsætninger til fysisk 

udfoldelse, drivhus mm., der indgår i de daglige rehabiliterende aktiviteter, som brugerne er visiteret/hjemtaget 

til.   

 

Det skærmede udeareal etableres som en skærmet have i 1. sals højde. Det skærmede udeareal bliver en frodig 

grøn have med blomster-, dyrknings- og bålhave. Udearealet får direkte adgang fra Magneten på 1.sal og bliver 

hævet på søjler over terræn. På arealet under det skærmede udeareal etableres en parkeringsplads med 75 p-

pladser og 10 p-pladser i udlæg. Her etableres også værkstedsfunktion til Magnetens sjakhold. 

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for de skærmede udearealer, som pt. er i høring. Lokalplanen forventes 

endeligt vedtaget primo oktober 2016. Det planlægges, at projekteringen påbegyndes i august 2016, således at 

parkeringspladserne under det skærmede udeareal kan ibrugtages 1. maj 2017, når svømmehallen åbner. 

Ibrugtagning af det skærmede udeareal forventes at kunne ske i august 2017. 

 

Økonomi 

Entreprisearbejder kr. 8.000.000 

Uforudsete udgifter kr. 1.200.000 

Ekstern rådgivning kr. 1.100.000 

Honorar til BBE kr. 390.000 

Øvrige omkostninger kr. 210.000 

I alt kr. 10.900.000 

 

Entreprisearbejdernes størrelse er baseret på overslag fra eksterne rådgivere i forbindelse med stade svarende til 

dispositionsforslagsfase og er baseret på m2-priser. Det er BBE’s vurdering, at overslaget er retvisende og 

realistisk set i forhold til stade, hvor BBE derudover har afsat 15% til uforudsete udgifter. Det udstår pt. at forhandle 

honorar til ekstern rådgivning endeligt på plads. Ovenstående er således BBE’s vurdering af et opnåbart niveau 

baseret på foreløbige tilbud fra eksterne rådgivere. 
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Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Anlægsprojektet indgår i den sociale masterplan. Masterplanens formål er faglig, økonomisk og 

bygningsmæssig konsolidering på det specialiserede socialområde for voksne. 
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Fagudvalg: SU 

Funktion:  05.38.52 

 
 

Alternativ Plejeboligpladser (tidl. modernisering af botilbud på Mariendalsvej)
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

2.300 4.000 
 

 6.300 

Anlægsindtægter 
    

Bevilges ved bud-
getvedtagelse 

               

Afledte driftsudgif-
ter, netto 

    
    

  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
  

6.300  6.300 

Anlægsindtægter 
 

           

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

2.300 -2.300   
 

   

Anlægsindtægter 
 

         
 

      

 
 
 
 
 

Projekt nr.: 58  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Behovet for alternative plejehjemspladser/særlige omsorgs- og plejetilbud på Frederiksberg er blevet afdækket i 
en rapport fra december 2013, jf. sag om alternative plejehjemspladser, der blev fremlagt den 4. maj 2015 i So-
cialudvalget. Rapporten viste, at der er et behov for botilbud med pleje, omsorg og støtte for denne gruppe bor-
gere, og at der på længere sigt forventes en stigning i antallet af borgere med samtidigt misbrugs- og plejebe-
hov. 
 
De nærmere rammer for arbejdet med denne målgruppe ift. udvikling af tilbud, investeringer mv. fastlægges i 
masterplanen for det specialiserede socialområde. Nedenstående nærmere tilrettelæggelse af dette modernise-
ringsprojekt blev således besluttet i Socialudvalget 6. juni 2016 (sag 56) som udgangspunkt for budget 2017-20. 
 
Borgerne i bofællesskabet på Mariendalsvej har fra starten indgået i målgruppen for alternative plejehjemsplad-
ser. I budgettet for 2014 blev der afsat 6,0 mio. kr. i 2016 til en gennemgribende renovering af botilbuddet, men 
idet der er tale om en større udfordring vedrørende alternative plejehjemspladser, end hvad der på kort sigt kan 
håndteres via nye fysiske rammer på Mariendalsvej, er det vurderingen, at der ikke skal fremmes en gennem-
gribende renovering af bygningerne på Mariendalsvej. Det afsatte rammebeløb på 6,0 mio. kr. til renovering af 
Mariendalsvej blev derfor i budgettet for 2016 ændret til at skulle ses i sammenhæng med konceptet ”alternative 
plejehjemspladser og målgruppen herfor. 
 
Bygningerne på Mariendalsvej  er ikke ideelle til målgruppen på langt sigt, og en renovering vil være relativt dyr, 
uden at der er sikret en bæredygtig løsning for målgruppen. Alternativt har forvaltningen overvejet muligheder 
for en genhusning af borgerne fra Mariendalsvej. Dette er indgået i overvejelserne om at finde en god genhus-
ningsløsning til de 10 borgere fra Betty (botilbud Betty Nansens Allé) i perioden med ombygning dér (primo 
2017-medio 2018). Til disse formål undersøges anvendelige lejemål i Frederiksberg Kommune. 
 
Mariendalsvejs 7 pladser var oprindeligt planlagt til at blive renoveret i 2016-2017 med et anlægsbudget på 6,0 
mio. kr. I budget 2016 blev anlægsmidlerne skubbet til 2018, og det blev vedtaget, at mulighederne for at finde 
en anden bygning til borgerne fra Mariendalsvej i sammenhæng med en større målgruppe skulle undersøges, jf. 
ovenfor. Det vurderes foreløbigt, at nødvendige ombygninger i et lejemål til genhusning af begge botilbud skal 
igangsættes allerede i 2017, hvorfor 2,3 mio. kr. af budgettet fremrykkes til 2017, mens den resterende del at 
budgettet på nuværende tidspunkt forbliver i 2018. Det nuværende budget er ikke detailberegnet af By- og Mil-
jøområdet, da det konkrete lejemål og udformning af det kommende tilbud endnu ikke er fastlagt. 
 
En samlet udvalgssag vil blive forelagt i september 2016, hvori det konkrete lejemål vil bliver fremlagt til beslut-
ning inkl. konkretisering af anlægsudgifter indenfor ovenstående rammer. 
 
Henvisning til bevillingssag(er) 
Med dette anlægsforslag foreslås der fremrykning til 2017 af 2,3 mio. kr. af det tidligere afsatte overslagsbudget 
i 2018, mens de resterende 4,0 mio. kr. fortsat forventes afholdt i 2018. 
 
Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 
Anlægsprojektet indgår i den sociale masterplan. Masterplanens formål er faglig, økonomisk og bygningsmæs-
sig konsolidering på det specialiserede socialområde for voksne. 
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Fagudvalg: SU 

Funktion:  05.32.32 

 
 

Helhedsplan Solbjerg Have,  
Socialudvalget 

 

Adresse: Solbjerg Have, 2000 Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 2.574 2.288 10.189 3.202    
        

18.253  
 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  

 
270 

  

     

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 2.354 3.540 2.106    8.000 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  -1.252 8.083 3.202   10.253 

Anlægsindtægter            
 

      

 
 

Projekt nr.: 59  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

KAB har udarbejdet en helhedsplan for området Solbjerg Have. Helhedsplanen omfatter bl.a. betonrenovering, 

facaderenovering, udskiftning af afløbsinstallationer, brugsvandsinstallationer, fornyelse af belysning på 

fællesarealer mv.  

 

Bebyggelsen Solbjerg Have er opdelt i 6 ejerlejligheder: 
1. Den almene boligafdeling Solbjerg Have med 289 familieboliger (28.265 m2) 
2. Beskyttede boliger/Sociale tilbud (34 boliger) (2.386 m2) 
3. Plejeboliger med tilhørende servicearealer og servicebygning (DAMC) (1.929 m2) 
4. Daginstitutioner (Planeten og Børnehuset Solbjerg Have) (7.545 m2) 
5. Almen boligafdeling, ”Boliger for yngre handicappede” (Græsplænen) (2.142 m2) 
6. Pensionistboliger (omdannes til almene ældreboliger) 45 lejligheder (3.040 m2) 

 

Ejerlejlighed nr. 2, 3 og 4 ejes af Frederiksberg Kommune. Som følge af de kommunale bygninger og lokalers 

beliggenhed berører en stor del af renoveringsarbejderne i helhedsplanen også den kommunale del af 

bebyggelsen.  

 

KAB er forretningsførere på projektet, og de kommunale udgifter til gennemførelse af helhedsplanen er således 

estimeret af KAB. Helhedsplanen projekteres i 2016/2017 og forventes at blive gennemført frem til medio 2019. 

Projektet er således forsinket 2½ år i forhold til, hvad der oprindeligt var indarbejdet i Budget 2014.  

 

Det nyeste budgetskøn fra KAB fra maj 2016 estimerer de samlede udgifter for projektet til 450 mio. kr. inkl. 

moms. Idet det sociale botilbud er beliggende i hovedejendommen, er udgifterne opgjort med brug af den 

fordelingsnøgle, der er vedtaget i ejerforeningen, og som er baseret på m2. Det betyder også, at det ikke er 

muligt at reducere renoveringsarbejderne og dermed anlægsudgifterne konkret for botilbuddet, idet en ændring 

ville kræve, at hele ejerforeningen vedtager pågældende ændring af projektets omfang.  

Den andel af helhedsplanens renoveringsudgifter, som kan henføres til botilbuddet, er opgjort til 18,3 mio. kr. 

ekskl. moms. 

 

KABs udgiftsskøn for helhedsplanen har ændret sig væsentligt i løbet af den tid, projektet har været på 

tegnebrættet, og er konkret mere end fordoblet i forhold til det skøn, der lå til grund for Budget 2016. 

Projekteringen er imidlertid igangsat, og KAB har samtidig på kommunens opfordring indarbejdet en budgetpost 

til uforudsete udgifter i deres skøn. Der bør således være taget højde for de væsentligste usikkerheder i det 

foreliggende skøn. Dog er der risiko for, at udgifterne forøges yderligere, hvis majoriteten i ejerforeningen 

vælger at tilkøbe en række ekstra elementer. Bl.a. drøftes i øjeblikket muligheden for at tilkøbe nye vinduer/døre 

og solceller. Omvendt er der risiko for, at udgifterne reduceres, hvis Landsbyggefonden (som finansierer 

renoveringen af de 289 almene familieboliger) ikke godkender KABs nyeste budgetskøn. Begge forhold 

forventes afklaret i 2016. 

 

Det forventes ikke, at den renovering, som foretages, vil ændre de løbende driftsudgifter til renhold, vedligehold 

mv.  

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Frederiksberg Kommune har afgivet positivt tilsagn om involvering i projektet i forbindelse med vedtagelse af 

budget for 2014. Forud for dette tog Magistraten på mødet den 10. juni 2013 orientering om helhedsplanen for 

Solbjerg Have til efterretning. Der er tillige godkendt skema A for den del af Solbjerg Have, som er almene 

boliger. 

Der forelægges bevillingssag i august 2016 med henblik på forøgelse af projekteringsbevillingen. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Helhedsplanen for området Solbjerg Have vil løfte kvaliteten af de bygninger, som Frederiksberg Kommunes 

borgere benytter, hvilket vil øge borgernes livskvalitet i hverdagen. 
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Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N  270   

Afledte driftsudgifter, (SU) U  270   

Link til CO2 vejledning 
 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

Afledt drift 
Der forventes afledte engangsudgifter i form af genhusning (udgifter ved ud- og indflytning samt evt. dækning 
af difference ved højere lejeudgifter i forhold til den leje, som betales af lejeren på tidspunktet for 
genhusningen) og tomgang i forhold til ejerlejlighed 2, hvilket er indarbejdet i anlægsudgiften.  
 
Det forventes ikke, at den renovering, som helhedsplanen fordrer, vil ændre de løbende driftsudgifter til 
renhold, vedligehold mv.  
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.22.07  

 
 

Parkeringskælder Langelands Plads 
 

Adresse: Langelands Plads 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter      

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

         

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering 10.000 45.000 35.000    90.000 

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
     

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter            

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 

Projekt nr.: 60  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Det er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 besluttet at igangsætte byggeriet af en parkeringskælder 

med 200 parkeringspladser under Langelands Plads, hvilket forudsætter, at der afsættes midler til deponering. 

Etableringen af parkeringskælderen er en del af forliget om den nye parkeringszone, hvor merindtægterne fra den 

nye parkeringszone blandt andet skal bruges til etablering af parkeringskældre. 

 

Istandsættelsen af Langelands Plads inddrages i dette projekt, så det bliver et samlet projekt med 

parkeringskælderen. Istandsættelsen er nærmere beskrevet under anlægsforslaget Områdefornyelse 

Svømmehalskvarteret Vest. 

 

Udover parkeringskælderen under Langelands Plads er der 2 optioner: 

 Option 1: Forum, 180 parkeringspladser (under Julius Thomsens Plads) 

 Option 2: Bag Rådhuset, 400 parkeringspladser 

 

Optionerne kan kaldes indtil 5 år efter kontraktindgåelse, men er ikke medtaget i dette anlægsforslag. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Etableringen af flere parkeringspladser er med til at sikre en tilgængelig by for alle og dermed højne livskvalitet. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  00.25.15

 
 

Områdefornyelse af Søndermarkskvarteret 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 10.795 1.665 2.335    14.795 

Anlægsindtægter 
 

-3.521 
 

-506 -506    
-4.532 

 

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  100 100 100 100 100   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

  -1.101 -1.738         

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

3.000 
    

  
14.795 

Anlægsindtægter -1.000         
 -4.899 

 

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +1.665 +2.335       

Anlægsindtægter  -506 -506      +367  
 

      

Projekt nr.: 61  
Sammenhæng med:  
Byudvikling ved Nordens Plads – Byrum og Stiforbindelser,  
Community Center Nordens Plads 
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Områdefornyelsens var planlagt til at løbe fra 2008 til 2013. På grund af omfattende relaterede anlægsprojekter i 
området har det ikke været muligt at gennemføre byfornyelsesprogrammet inden for denne periode. 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. juni 2013 (sagsnr. 192) at forlænge områdefornyelsen med to år. 
Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen igen den 1. december 2014, at forlænge områdefornyelsen med 
yderligere to år. Frederiksberg Kommune har fået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om disse 
forlængelser, og fristen for afslutning af områdefornyelsen er nu 2017.  
 
Formålet med områdefornyelsen er at styrke Søndermarkskvarteret gennem en helhedsorienteret indsats. Den 
fysiske og sociale indsats sker med henblik på at gøre området til et mere indbydende og trygt område med høj 
trivsel for beboerne. 
 
I forhold til realiseringen af områdefornyelsens fysiske delprojekter arbejdes der i 2015 og 2016 bl.a. med 

udviklingen af Nordens Plads, etablering af et Medborgercenter og forbedring af opholdsarealer og stiforbindelser. 

Projekterne udvikles i samarbejde med områdets aktører og beboere og koordineres med øvrige sociale projekter 

og anlægsprojekter i området. 

 

Områdefornyelsens budget er på 14,8 mio. kr., hvoraf der er 4,0 mio. kr. tilbage i 2017 og 2018. Hovedparten af 

de resterende midler anvendes til etablering af et medborgercenter i Domus Vista, som forventes påbegyndt i 

2017.  

 

En 1/3 af udgifterne til områdefornyelsen gives i refusion fra staten.  

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Seneste bevillingssag 11. april 2016 (Magistraten).  

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Livskvalitet i hverdagen: Af Frederiksbergstrategien fremgår, at man vil styrke udvalgte bykvarterer ved at 
gennemføre områdefornyelser, der løfter kvartererne fysisk og socialt, og understøtter de boligsociale 
helhedsplaner i områderne. 
 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 100 100 100 100  

Afledte driftsudgifter, (BMU) U 100 100 100 100 

Link til CO2 vejledning 
 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til: 
 
Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette stade 

endnu ikke er beskrevet i detaljer. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete projekt/delprojekterne 

kendes, vil afledt drift blive konkretiseret, specificeret ud på enkeltelementer. 

 
Afledte driftsudgifter knyttet an til etableringen af Community Center på Nordens Plads er budgetlagt på Kultur- 
og Fritidsudvalget. 
 

CO2-udledning: 
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Ved anlægssager omkring områdefornyelse kan CO2-udledningen ikke beregnes før projektet når til den 
konkrete fase, hvor det specificeres for eksempel hvordan pladsen skal renoveres og hvilken belysning der skal 
opsættes i området. CO2-udledningen fra et eventuelt energiforbrug udregnes for de konkrete enkeltprojekter, 
og forelægges udvalget i forbindelse med frigivelse af midler til enkeltprojekterne. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  00.25.15 

 
 

Områdefornyelse af Svømmehalskvarteret 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 10.637 700 11.163    22.500 

Anlægsindtægter -3.534 -233 -3.724    -7.491 

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    55 110 110 110   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

  -444 -7.077         

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
  

700 
 

11.173 
  

  
22.509 

Anlægsindtægter  -233 -3.724       -7.491 

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    -10        

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 62  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

Frederiksberg Kommune modtog i 2007 tilsagn fra staten om refusion af udgifter til områdefornyelsen i 
Svømmehalskvarteret (2007-2012) på 7,5 mio. kr. under forudsætning af, at kommunen bidrager med mindst 
det dobbelte, dvs. 15,0 mio. kr. Det samlede budget er dermed på 22,5 mio. kr. Frederiksberg Kommune har 
fået tilsagn om forlængelse af fristen for afslutning af byfornyelsesprogrammet til ultimo 2017 og kan søge om 
yderligere forlængelse. 

Svømmehalskvarteret Vest ligger i den vestlige del af Svømmehalskvarteret, der rummer knap 4.000 lejligheder. 
Målet med områdefornyelsesprojektet er at skabe et mere attraktivt bymiljø til glæde for alle i området, og 
projektet er med til at færdiggøre sidste etape i byudviklingen i hele Svømmehalskvarteret. 

Renovering af områdets veje og Aksel Møllers have er udført og nu mangler kun renoveringen af Langelands 
Plads. 

Langelands Plads 

I 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der blev foretaget en midlertidig opgradering af Langelands Plads. 

Den endelige renovering af Langelands Plads har været udsat på grund af undersøgelser af mulighederne for at 
etablere et underjordisk parkeringsanlæg under pladsen, idet pladsen skal anlægges i forlængelse af 
etableringen af det underjordiske parkeringsanlæg. Renoveringen af Langelands Plads skønnes at kunne 
gennemføres i 2017 og 2018 i forlængelse af etableringen af en parkeringskælder.  

På grund af udskydelserne af anlægget af pladsen, vil der blive en borgerdialog i forbindelse med den endelige 
udformning af pladsen.  

Henvisning til bevillingssag(er) 

Senest på Magistraten 26. maj 2014. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Livskvalitet i hverdagen 
Formålet med Områdefornyelsen i Svømmehalskvarteret er, i samarbejde med beboerne, at udvikle trygge veje 

og rekreative byrum til gavn for områdets beboere.   

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. april 2007 (sagsnr. 91) at gennemføre områdefornyelse i 
Svømmehalskvarteret. Frederiksberg fik i 2007 tilsagn fra staten om refusion af udgifter til gennemførelsen. 
 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N  55 110 110 

Afledte driftsudgifter, (BMU) U  55 110 110 

Link til CO2 vejledning 
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Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 

        

Afledte driftsudgifter til  ejendommen dækker løbende udgifter til: 
 
Områdets veje er blevet renoveret med nye flisefortove, nye belysningsmaster, ovale belægningsmønstre i 
vejbelægningen, nye cykelstativer, nyplantede træer og ved indgangene til kvarteret med up-lights på træerne. 

Aksel Møllers Have er blevet renoveret i mindre omfang på grund af metrobyggeriet. Det medfører ingen øgede 

driftsudgifter. 

 

Langelands Plads er nedslidt og skal undergå en gennemgribende renovering med nyt soppebassin, ny 

belægning, belysning og flere træer.  

 

Driftsudgifter fra medio 2017:  

Langelands Plads Pr. år fra 2018 

Vedligeholdelse vandanlæg 52.000

Byudstyr 8.000

Vedligeholdelse af 42 nye træer 50.000

I alt 110.000

 
CO2-udledning: 

 

Ved anlægssager omkring områdefornyelse kan CO2-udledningen ikke beregnes før projektet når til den 

konkrete fase, hvor det specificeres for eksempel hvordan pladsen skal renoveres og hvilken belysning, der 

skal opsættes i området. CO2-udledningen fra et eventuelt energiforbrug udregnes for de konkrete 

enkeltprojekter og forelægges udvalget i forbindelse med anlægsbevilling af midler til enkeltprojekterne. 

 

Afledt drift skal indarbejdes under By- og Miljøudvalget. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  00.25.15  

 
 

Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 12.136 4.150 1.724    18.010 

Anlægsindtægter -3.867 -779 -779    -5.424 

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

       

Afledte 
driftsudgifter, netto 

 100 100 100 100 100  

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

 -3.202 -898     

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

7.600 
 

3.000 
 

1.000 
 

1.000 
 

  
18.227 

Anlægsindtægter 
 

-2.533 
 

-1.000 
 

-333 
 

-333 
 

  
  -6.197 

 

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +1.150  +724  -1.000    -217  

Anlægsindtægter  +221  -446 +333     +773  
 

      

 
 
 

Projekt nr.: 63  
Sammenhæng med: Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd 
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Formålet med områdefornyelsesprojekterne omkring Nordre Fasanvej er at iværksætte samlede, 

helhedsorienterede tiltag med fokus på såvel fysiske som boligsociale indsatser indenfor et større område langs 

Nordre Fasanvej og Holger Danskes Vej – i samspil med andre indsatser. 

 

Det ene af de to nye områdefornyelsesprojekter afgrænses af området under Bisepeengbuen, Borups Allé, 

Kronprinsesse Sofies Vej, Mariendalsvej, Duevej, Godthåbsvej med Nordre Fasanvej som den gennemgående 

akse – Nordre Fasanvej Nord. 

 

 

Områdefornyelsen arbejder med følgende temaer: 

 Tryg færden 

 Klima og samling om det grønne 

 Mødesteder – nye muligheder for aktiviteter og ophold 

 Unges hverdag 

 Lokale erhverv og iværksætterkultur 

 Bispeengbuen 

 Boligmiljø (synergi med byfornyelsen) 

 

Gennemførelse af delprojekterne sker i koordination med byfornyelse, klimatilpasning, helhedsplanen for 

området under Bispeengbuen, den boligsociale indsats i Stjernen og integrationsindsatsen samt 

områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd. 

 

Større igangværende delprojekter  

 Pladsen ved Mariendal Kirke – forventet forbrug i 2017: 450.000 kr. 

 Bispeengbuen – forventet forbrug i 2017/18: 400.000 kr. 

 Kronprinsesse Sofies Vej – forventet forbrug i 2017/18: 1.500.000 kr. 

 

Større kommende projekter 

 Forbindelse mellem Mariendalsvej og Nitivej – forventet forbrug i 2017/18: 1.000.000 kr. 

 

Til projektudarbejdelse og projektering afsættes 1 mio. kr. årligt (med ½ effekt i 2018), som også finansierer 1,5 

årsværk (projektansættelse). Dette er med henblik på at kvalificere delprojekterne og udvikle disse i samarbejde 

med områdets interessenter samt at søge fonde mv. 

 

Et områdefornyelsesprojekt sker i samarbejde med staten, som i dette tilfælde bidrager med 6 mio. kr. Med 

kommunens eget bidrag giver det et samlet budget på 18 mio. kr., idet kommunen minimum skal bidrage med det 

dobbelte af statens bidrag. 

 

Der er mindre forsinkelser på delprojekter, som bevirker, at budgettet i 2017 er godt 1 mio. kr. større end angivet 

i budget 2016. Det drejer sig om Pladsen ved Mariendal Kirke og Kronprinsesse Sofies Vej. 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Magistraten 2. november 2015. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Områdefornyelse er med til at understøtte temaet om livskvalitet i hverdagen ved at løfte og styrke udvalgte 

bykvarterer fysisk og socialt og understøtte disse projekter med målrettet bygningsfornyelse og ved at fremme 

de boligsociale helhedsplaner i områderne.  
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Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N  100 100 100 100 

Afledte driftsudgifter, (BMU) U  100 100 100 100 

Link til CO2 vejledning 
 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 

        

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette 

stade endnu ikke er beskrevet i detaljer. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete 

projekt/delprojekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret, specificeret ud på enkeltelementer. 

 
CO2- udledning: 
 
Ved anlægssager omkring områdefornyelse og byudvikling kan CO2-udledningen ikke beregnes før projektet 
når til den konkrete fase, hvor det specificeres for eksempel hvordan pladsen skal renoveres og hvilken 
belysning der skal opsættes i området. CO2-udledningen fra et eventuelt energiforbrug udregnes for de 
konkrete enkeltprojekter, og forelægges Udvalget i forbindelse med frigivelse af midler til enkeltprojekterne. 
 
Afledt drift skal indarbejdes under By- og Miljøudvalget. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  00.25.15  

 
 

Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 7.990 9.500 5.010    22.500 

Anlægsindtægter -2.617 -2.031 -2.031    -6.679 

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

  -7.096 -2.830         

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

5.000 
 

5.400 
 

1.000 
 

1.000 
 

  
22.508 

Anlægsindtægter 
 

-1.667 
 

-1.800 
 

-340 
 

-340 
 

 
 -7.226 

 

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +4.100   +4.010 +1.000    +8  

Anlægsindtægter  -231 -1.691  -340     +547  
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 64  
Sammenhæng med: Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord 



   
IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT    
   

 

2 
 

Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Formålet med områdefornyelsesprojekterne omkring Ndr. Fasanvej er at iværksætte samlede, 

helhedsorienterede tiltag med fokus på såvel fysiske som boligsociale indsatser indenfor et større område langs 

Nordre Fasanvej og Holger Danskes Vej – i samspil med andre indsatser.  

 

Det andet af de to nye områdefornyelsesprojekter afgrænses af området nord for Godthåbsvej, Duevej (inkl. 

Skolen på Duevej), Mariendalsvej/Stjernen, nordsiden af Holger Danskes Vej, Falkoner Allé med Nordre 

Fasanvej som den gennemgående akse – Nordre Fasanvej Syd. 

 

Områdefornyelsen arbejder med følgende temaer: 

 Tryg færden 

 Klima og samling om det grønne 

 Mødesteder – nye muligheder for aktiviteter og ophold 

 Unges hverdag 

 Lokale erhverv og iværksætterkultur 

 Boligmiljø (synergi med byfornyelsen) 

 

Gennemførelse af delprojekterne sker  i koordination med byfornyelse, klimatilpasning, den boligsociale indsats i 

Stjernen og integrationsindsatsen samt områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord. 

 

Større igangværende delprojekter  

 Kronprinsesse Sofies Vej – forventet forbrug i 2017/18: 2.500.000 kr. 

 Erhvervsrettet ungeindsats – forventet forbrug i 2017: 500.000 kr. 

 Skolegården, Skolen på Duevej – forventet forbrug i 2017: 2.350.000 kr. 

 

Større kommende projekter 

 Passage(r) mellem Mariendalsvej og Ntitvej – forventet forbrug i 2017/18: 1.500.000 kr. 

 Holger Danskes Vej – forventet forbrug i 2017/18: 1.500.000 kr. 

 

Dertil kommer godt 4.000.000 kr., der endnu ikke er disponeret. 

 

Til projektudarbejdelse og projektering afsættes 1.000.000 kr. årligt (med halv effekt i 2018), som også 

finansierer 1,5 årsværk (projektansættelse). Dette er med henblik på at kvalificere delprojekterne og udvikle 

disse i samarbejde med områdets interessenter samt at søge fonde med videre. 

 

Et områdefornyelsesprojekt sker i samarbejde med staten, som i dette tilfælde bidrager med 7,5 mio. kr. Med 

kommunens eget bidrag giver det et samlet budget på 22,5 mio. kr., idet kommunen minimum skal bidrage med 

det dobbelte af statens bidrag. 

 

Forklaring på ændring af samlet overslag eller periodisering: 

Der er forsinkelser på delprojekter, som bevirker, at budgettet i 2018 er godt 1,75 mio. kr. større end angivet i 

budget 2016. Det drejer sig om Skolegården på Skolen på Duevej og Kronprinsesse Sofies Vej. Det har endvidere 

haft den konsekvens at forsinke disponering af nye delprojekter, hvorfor et øget forbrug i 2018 forventes. 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Senest på Magistraten 6. juni 2016. 
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Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Områdefornyelse er med til at understøtte temaet om livskvalitet i hverdagen ved at løfte og styrke udvalgte 

bykvarterer fysisk og socialt og understøtte disse projekter med målrettet bygningsfornyelse og ved at fremme de 

boligsociale helhedsplaner i områderne. 

 
 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 

        

Afledt drift og CO2-beregning 

Afledte driftsudgifter dækker løbende udgifter til: 
 

Delprojekter med afledt drift er endnu ikke blevet uddybet, og det vurderes derfor, at grundlaget for at indregne 

afledt drift er for spinkelt på nuværende tidspunkt. Der foretages en kvalificeret bud på afledt drift til budget 

2018-2021.  

 

CO2-udledning: Ved anlægssager omkring områdefornyelse og byudvikling kan CO2-udledningen ikke 
beregnes før projektet når til den konkrete fase, hvor det specificeres for eksempel hvordan pladsen skal 
renoveres og hvilken belysning der skal opsættes i området. CO2-udledningen fra et eventuelt energiforbrug 
udregnes for de konkrete enkeltprojekter, og forelægges Udvalget i forbindelse med frigivelse af midler til 
enkeltprojekterne. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.23 

 
 

Pulje til tilplantning af nye vejtræer * 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  
 

1.000 
 

1.000 
 

500 
 

500 
 

500 
 
 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  1.000            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
500 

 
1.000 

 
1.000 

 
500 

 
 

 
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        +500    

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 

Projekt nr.: 65  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Med puljen til tilplantning af nye vejtræer fastholdes den nuværende mængde vejtræer i Frederiksberg 

Kommune.  

Vejtræer udgør en væsentlig del af kommunens grønne image, og træerne har stor betydning for den bolignære 

naturoplevelse. Det tilstræbes, at den eksisterende vejtræbestand på Frederiksberg på ca. 6.500 træer - fordelt 

på 30 forskellige træarter (slægter) og ca. 75 forskellige sorter/kloner, vedligeholdes og udbygges, så de 

markante og grønne byelementer fortsat vil præge byrum og vejforløb. Mange vejtræer går til hvert år på grund 

af artsspecifikke sygdomme, saltning, tørkestress m.v. Såfremt det samme antal vejtræer skal bevares langs 

vejen på Frederiksberg, er det nødvendigt at efterplante et tilsvarende antal hvert år. 

 

Med puljemidlerne vil det være muligt at opretholde antallet af vejtræer. Puljemidlerne i 2017 vil således blive 

anvendt til nyindkøb og plantning af vejtræer, der allerede er fældet, og vejtræer der vil blive fældet i løbet af 

2016.  

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Det er et mål i Frederiksbergstrategien, at Frederiksberg skal være en attraktiv destination i Hovedstaden. Et 

vigtigt element heri er en styrkelse og videreudvikling af Frederiksbergs unikke grønne identitet med mange træer. 

Træer er en markant del af det frederiksbergere bybillede. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  00.28.20   

 
 

Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 850 
 

1.040                
 

1.890 
 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

600 
 

 
440 

  

  
1.090 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter          800 

Anlægsindtægter            
 

      

 
 

Projekt nr.: 66  
  

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=55481&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=53952&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

For at opretholde allé-udseendet ved Frederiksberg Allé er det nødvendigt at efterplante med yderligere træer 

som erstatning for tidligere fældede træer.  

 

Da det har vist sig vanskeligt, at beskære de nyplantede træer, så de opnår den karakteristiske kandelaberform, 

er der i 2013 indkøbt 60 nye træer – via kontrakt – som formes til kandelaberform i fire vækstsæsoner, på 

planteskolen, Ved udplantning vil de indkøbte træer, havde samme form som de eksisterende 

kandelaberklippede træer på alléen. Udplantningen af træerne på Frederiksberg Allé vil blive foretaget i 2017. 

 

Dette projekt indgår i et fælles projekt for forskønnelse og renovering af Frederiksberg Allé, omfattende udskiftning 

af belysning, anlæg af cykelstier, efterplantning af kandelaberklippede lindetræer og klimatilpasning. 

 

Bevillingssag 

Magistraten 26.08.2013 (302) 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Det er et mål i Frederiksbergstrategien, at Frederiksberg skal være en attraktiv destination i Hovedstaden. 

Frederiksberg Allé er én af Nordeuropas smukkeste og mest markante alléer. Alléen markerer ankomsten til 

Frederiksberg hovedstadens grønne hjerte, og er samtidig en del af byens kulturhistorie og åndfulde byrum med 

en helt særlig frederiksbergsk identitet. 

 

Rettelse 

Efter dette anlægsforslag er udarbejdet, er forvaltningen blevet bekendt med, at der ikke kommer udgifter til dette 

projekt i 2016. Derfor lægges 600 t.kr. i kassen i forbindelse med 3. forventet regnskab 2016, så det samlede 

forbrug på projektet før 2017 bliver på 250 t.kr. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.20 

 
 

Træer ved kommunens indfaldsveje 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  500 500 500     

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

 500            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    5 10 15 58   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
  

 
500 

 
500 

 
500 

   

Anlægsindtægter          

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter            

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 67  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

For at markere ankomsten til Det Grønne Frederiksberg vil der blive plantet supplerende træer som grønne 

portaler ved 10 indfaldsveje. For at træerne skal kunne trives, skal de plantehuller som træerne plantes i optimeres 

efter de senest udviklede træplantningsprincipper. 

 

Det er planen at træerne plantes ved følgende indfaldsveje: 

 

1. Nordre Fasanvej 

2. Godthåbsvej 

3. Rosenørns Allé 

4. Danasvej 

5. Finsensvej 

6. Peter Bangs Vej 

7. Roskildevej  

8. Søndre Fasanvej 

9. Falkoner Allé 

10. Vesterbrogade 

 

I alt foreslås der plantet 2-4 træer på hvert sted - i alt 30 træer 

 

Herudover etableres uplights til belysning af træerne i alt 6 stk. pr portal  

 

Plantehuller forventes at beløbe sigt til 15.000 kr. pr. stk. i alt 450.000 kr. kr. 

Indkøb af træerne forventes at beløbe sig til i alt  150.000 kr. 

Plantning og 4. års etableringspleje beløber sig til 27.000 kr. pr. stk i alt ca. 820.000 kr.  

Oplights og etableringen heraf forventes at beløbe sig til 1.300 kr. pr. stk. i alt ca. 80.000 kr. 

Samlet investering i alt : 1,5 mio. kr. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Det er et mål i Frederiksbergstrategien, at Frederiksberg skal være en attraktiv destination i Hovedstaden. Et 

vigtigt element heri er en styrkelse og videreudvikling af Frederiksbergs unikke grønne identitet med mange træer. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N  5 10 15 

Afledte driftsudgifter, (udvalg) U  5 10 15 

Øget CO2-udledning, 1.000 Kg.     1,36 

Link til CO2 vejledning 
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Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 

        

Der er tale om tilføjelse af yderligere træer og belysning som vil medføre afledt drift. 

Driften for hvert træ beløber sigt til 1000 kr. pr. år efter 4 års etableringspleje. I alt for 30 træer: 30.000 kr. 

Drift af uplights beløber sigt til i alt 5.000 kr. pr. år, idet det må forventes, at der skal udskiftes lyskilder 

Elforbrug forventes at beløbe sigt til 13.000 kr. pr år 

I alt samlet afledt drift 58.000 kr.   

CO2-udledning for uplight forventes at være i alt 1.360 kg CO2 pr.år 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  00.28.20   

 
 

Forgrønning af Peter Bangs Vej 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  1.500 4.000   5.500 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    110 110 110 110   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
  

 
1.500 

 
4.000 

    

Anlægsindtægter          

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter            

Anlægsindtægter            
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Ved budgetforhandlingerne i 2015, blev der afsat midler til en forgrønning af Peter Bangs Vej. De afsatte midler 

rækker til en forgrønning af strækningen fra Diakonissen til Dalgas Boulevard, baseret på et overslag anslået til 

10.000 kr./lbm. vej, ved en 2,5 m bred midterrabat. 

 

I 2017 anvendes de afsatte midler til projektering og til de indledende anlægsarbejder. I 2018 færdiggøres 

anlægsarbejdet. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Klimabyen for fremtiden 

Destination i hovedstaden 

Livskvalitet i hverdagens 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N  110 110 110 

Afledte driftsudgifter, (udvalg) U  110 110 110 

Link til CO2 vejledning 
 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 

        

Afledt drift er beregnet på ud fra kvm., og anslået til 110 kr./kvm. ved etablering af bunddækkebeplantning. Når 

bevillingssagen forelægges, vil der heri indgå en mere detaljeret beregning af afledt drift, detaljeret på 

delelementer. 

 

Peter Bangs Vej indgår som skybrudsvej i klimatilpasningsplanen, og projektet vil derfor blive tænkt sammen og 

koordineret med dette. Dette indebærer også, at der vil komme en supplerende finansiering af projektet. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  05.25.10 

 
 

Pulje til offentlige legepladser * 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  600 600 600 600 600  

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  600            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  40  60 80 100 100   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

   

Anlægsindtægter              

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        +600 
 

+600 
 

 

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 

Projekt nr.: 69  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

I kommunens strategi for udvikling af lege- og motionsarealer lægger de overordnede principper og mål for 

udvikling af legepladser og motionsarealer op til, at både børn og voksne skal have let adgang til 

bevægelsesaktiviteter, og at tilbuddene skal være jævnt fordelt over hele kommunen.  

 

Samtidig fremgår, at legepladser skal indrettes med varierede muligheder for leg og motion, og der skal være 

bænke/siddemulighed til forældre på alle legepladser. Legearealerne skal udformes, så brugerne føler sig trygge 

under opholdet. Udformning og indretning af lege- og motionsarealer skal være af æstetisk høj kvalitet, og 

motionsredskaber skal være let tilgængelige og gerne placeret punktvis langs løberuter. 

 

Hertil kommer, at sikkerheden omkring lege- og motionsredskaber skal være i top. 

 

Kommunens 18 offentlige legepladser bliver intensivt benyttet af lokalområdernes beboere, ligesom de fleste 

legepladser dagligt besøges af institutioner og dagplejemødre. Nedslidningen af legepladserne er derfor stor og 

der er et stort behov for sikkerhedsrenovering og fornyelse. 

 

Der vil  ske en udbygning af eksisterende legepladser, ved at der opsættes inspirerende kvalitetslegeredskaber, 

så tilbuddene til forskellige alderstrin fordeles over hele kommunen. Hertil kommer, at legepladser og grønne 

områder flere steder vil blive forsynet med motionsredskaber. 

 

Etablering af udfordrende og spændende legepladser til de større børn er væsentligt dyrere end indretning af 

legepladser til mindre børn.  

 

Puljen anvendes til udskiftning og udvidelse af eksisterende legepladser, men i høj grad også til 

sikkerhedsrenovering. Puljen er nødvendig for at sikre at legepladserne altid er trygge og sikre at anvende. 

 

Anvendelsen af midlerne i 2017 disponeres i forbindelse med fremlæggelse af bevillingssagen. 

  

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Forslaget er et vigtigt element i realisering af målene i Frederiksbergstrategien om at give borgerne mulighed for 

at opleve mest mulig livskvalitet i hverdagen. Let tilgængelige lege- og motionsarealer bidrager til at skabe 

rammerne for et sundt og aktivt liv for borgere i alle aldre, og understøtter mødet mellem generationer. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 40  60 80 100 

Afledte driftsudgifter, (BMU) U 40  60 80 100 

Link til CO2 vejledning 
 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 
        

Detaljerne i projekterne kendes ikke endnu, derfor er den afsatte afledte drift et rammebeløb. Beløbet vedr. afledt 

drift konkretiseres i den bevillingssag, der forelægges vedr. de konkrete projekter. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  00.35.40 

 
 

Pulje til vedligehold af kirkegårde* 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  1.000      

Afledte 
driftsudgifter, netto 

        

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

        

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
2.000 

 
2.000 

 
2.000 

 
2.000 

   

Anlægsindtægter         

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  -1.000  -1.000  -1.000  +1.000 1.000   

Anlægsindtægter           
 

      

 
 
 
 
 

Projekt nr.: 70  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering:  

I perioden 2010 - 2016 blev der afsat puljemidler til genopretning af de frederiksbergske kirkegårde. 

Genopretningen var en forlængelse af den genopretningsplan Begravelsesvæsenet igangsatte i 2008 og 2009 

via lån fra Frederiksberg Kommune, da vedligeholdelsesstandarden på primært arealerne udenom 

gravstederne, herunder gangarealerne, generelt var i meget dårlig stand.  

 

Efter § 9 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde skal menighedsrådet sørge for, at kirkegården 

vedligeholdes, og at der er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere. Bestemmelsen finder også 

anvendelse på kommunale kirkegårde. 

 

For at skabe nogle æstetiske og smukke kirkegårde, der er velplejede og effektive at drifte, er det nødvendigt at 

sikre vedligeholdelse af aktivmassen, således at der ikke igen opstår et genopretningsbehov. 

 

Forklaring på ændring af periodisering: 

Anlægsforslaget er reduceret med 1 mio. kr. i forhold til forslaget fra budget 2016-2019. Dette skyldes, at FGV 

de seneste år haft et overskud på driften som følge af løbende effektiviseringer og optimering af driften. På den 

baggrund er det muligt for FGV at udføre kontraktarbejdet indenfor vej og parkområdet til en lavere pris uden at 

der sker en forringelse af serviceniveauet. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien:  

Af Frederiksbergstrategien fremgår, at udviklingen af Frederiksberg, som en destination i hovedstaden, blandt 

andet skal ske ved at drive og forny Frederiksbergs veje, forbindelser, pladser og parker, så de fremstår 

smukke, grønne og velholdte. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  00.52.89 

 
 

Pulje til støjbekæmpelse (offentlig-privat samarbejde) * 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  400 400 400 400 400 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  400            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
400 

 
400 

 
400 

 
400 

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter     +400 +400   

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 71  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Ifølge den seneste støjkortlægning (2012) er ca. 5.200 boliger belastet af støjniveau over 68 dB (beregnet ved 

facaden), svarende til ca. 9,6 % af byens boliger. En bolig der er belastet med et vejstøjniveau over 68 dB anses 

normalt for stærkt støjbelastet. Ultimo 2015 er 15 ejendomme med 283 lejligheder blevet støjdæmpet via arbejdet 

med støjpartnerskaber. Derudover er der et igangværende støjpartnerskab med yderlige en ejendom, som 

forventes afsluttet ultimo 2016. Ordningen omfatter typisk støjreducerende foranstaltninger på selve ejendommen 

(primært støjruder). Kommunens andel af udgifterne andrager maksimalt 50 % af de afholdte udgifter. 

 

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelse af Støjhandlingsplan (vejstøj) 2013-2018 i december 2013 besluttet, 

at der skal gøres en forsat særlig indsats for at reducere vejstøjen for de mest støjbelastede boligejendomme i 

Kommunen via indgåelse af støjpartnerskaber. Støjbeskyttelse via støjpartnerskaber indgår desuden som en 

prioriteret indsats i Frederiksberg Kommunens Sundhedspolitik 2015 med tilhørende handleplan. 

 

By- og Miljøudvalget foretager en årlig prioritering af de indkomne ansøgninger. I 2017 vil der ekstraordinært være 

behov for at afholde udgifter til den lovpligtige støjkortlægning, som ifølge EU-reglerne skal gennemføres hvert 5 

år. Udgifter hertil vurderes at andrage ca. 150.000 kr. Resterende beløb forslås afholdt til støjpartnerskaber, hvoraf 

Ejendommen Søndre Fasanvej 14 forlods, under forudsætning af afsatte midler,  er prioriteret af By- og 

Miljøudvalget med 67.000 kr.  Resterende beløb 183.000 kr. forventes at kunne række til indgåelse af ca.  1-2 nye 

støjpartnerskaber. 

 

Det vurderes at der med henvisning til antallet af støjbelastede ejendomme i kommunen og med en pulje på 0,4 

mio. kr. årligt vil være behov for at puljen forsætter i et betydeligt antal år. 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

By- og Miljøudvalget vedtog på mødet 29. februar 2016, at Ejendommen Søndre Fasanvej 14, under 
forudsætning af afsatte midler, meddeles, at de kan forvente at få tilbudt støjpartnerskab i 2017 
 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Anlægget understøtter Frederiksbergstrategiens tema Livskvalitet i hverdagen. Anlægget understøtter desuden 

temaet klimabyen – da støjpartnerskaber primær vedrører udskiftning af ældre vinduer til støj- (og energi) ruder. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Øget CO2-udledning, 1.000 Kg.  -13.000 -26.000 -39.000 -52.000 

Link til CO2 vejledning 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  00.52.89 

 
 

Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan * 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  2.000 4.000 4.000 4.000   

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  2.000            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
2.000 

 
2.000 

 
4.000 

 
4.000 

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter     +4.000    

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 72  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Formålet med puljen er at sikre de politiske målsætninger om at klimatilpasse og skybrudssikre Frederiksberg. 
Det forventes at ske ved at realisere flere end 100 skybrudsprojekter på overfladen sammenflettet med 
traditionelle løsninger i jorden over de næste 20 år. Den fælles indsats med Frederiksberg Forsyning, HOFOR 
og nabokommune(r) m.fl. vil støt accelerere og bliver markant mere omfattende og kompleks i takt med årlige 
politiske beslutninger om at igangsætte flere og flere skybrudsprojekter. For at kunne gennemføre indsatsen 
prioriteres følgende hovedaktiviteter:  
 

 Gennemføre en koordineret strategisk udvikling og planlægning såvel i kommunen som i relation til 
omverden 

 Sikre systematisk vidensopsamling og -udveksling 

 Løbende optimere implementeringen af skybrudsprojekter og driften af anlæggene  

 Understøtte og udvikle nødvendige og koordinerende samarbejder internt og eksternt  

 Løbende dialog og samarbejde med borgere, erhverv og vidensinstitutioner 

 Udvikle digitale (smarte) løsninger til styring og planlægning af det hydrauliske afvandingssystem 
 
Midlerne i 2017 forventes disponeret til rådgiverydelser på følgende aktiviteter: 
 

Aktivitet Beløb 
(Kr.) 

Bemærkning 
 

Strategi og planlægning 

Klima- og spildevandsplan 
 

300.000 Udvikling af lovpligtig Klima- og Spildevandsplan, 
der skal revideres samtidig med den nye 
Kommuneplan (2017) 
 

Hydraulisk anlægsplan 100.000 Udvikling af værktøjer, i samarbejde med 
Frederiksberg Forsyning, til at sikre den hydrauliske 
sammenhæng under implementering af 
skybrudsprojekter. 
 

Udredning af potentialet for at 
skybrudssikre kommunale 
ejendomme. 
 
 

100.000 Udredning og plan for prioritering af skybrudssikring 
af kommunal ejendomme i forhold til 
implementering af skybrudsindsatsen. 

Strategiske samarbejder – konkrete projekter 
 

 
Forundersøgelse af fællesprojektet: 
Grøndalsparken 
 

150.000 Forundersøgelser omfatter en teknisk afklaring af 
muligheden for realiseringen af skybrudsplanernes 
tværkommunale fællesprojekter, igennem de 
forpligtende 2-, 4-, 7- og 10-partssamarbejder. 
 Forundersøgelse af fællesprojektet: 

Skt. Jørgens Sø 
150.000 

 
Strategisk Hydraulisk Samarbejde  
 

200.000 Udarbejdelse af kommissorier for tunnelløsninger til 
transport af skybrudsvand. Forundersøgelser 
indgår som en del af fællesprojekter, igennem de 
forpligtende 2-,4- 7- og 10-partssamarbejder. 
 

 
Strategisk samarbejde om skybrud 
 

150.000 Sikre og udvikle varslingssystem om skybrud i 
samarbejde med blandt DMI 

Vidensamarbejde om optimering af 
skybrudsprojekterne ved samarbejde  

100.000 Samarbejde med KU Science omfattende blandt 
andet evaluering (måling) af skybrudsindsatsen 
 

Clean Tech Tipp 50.000 
 

Indgået EU-samarbejder med en varighed på 
mellem 3 til 5 år omfattende ”smarte” løsninger 
indenfor geoteknik, udbudsprocesser 
klimaløsninger etc.   

GeoSmart Cities 50.000 
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NAIAD-projekt 
 

100.000 

Hydraulisk styring 

 
Afkobling af store flader 
 

100.000 Etape 2 med afklaring af potentialet for at afkoble 
regnvand fra større belagte flader i byen f.eks. 
Frederiksberg Have, boldbaner, større pladser etc. 
 

Afkoble regnvand ved renovering af  
gårdanlæg i samarbejde med 
Områdefornyelsen  
 

100.000 Løbende koordinering og vurdering af forslag til 
afkobling af overfladevand i kommende  
byfornyelse projekter / gårdanlæg, for at  det sikres 
at der i udformning af nye gårdanlæg ind tænkes 
muligheder for LAR. 

Myndighedsbehandling

 100.000 
 

Udarbejdelse af nye procedure og standarder for 
nedsivning og monitering (overvågning) 
 

Borgerinddragelse 

 150.000 Frikommuneforsøg, jf. Magistratens beslutning maj 
2016, – afprøvning af forsøg med afkobling af 
regnvand fra private ejendomme. 
Udvikling af skybruds-app, for tidlig varsel af 
borgere i f.eks. kritiske områder på Frederiksberg. 

Digitalisering 

 100.000 Udvikling og opgradering af GIS database som 
styringsværktøj for skybrudsindsats 

Sum 2.000.000  

 
Klimatilpasningsplan 2012 indeholder en foreløbig handlingsplan for indsatsen i årene 2012-2016, samt et 
længere tidsperspektiv vedrørende forventede større anlægsinvesteringer i at gøre byen mere robust mod 
klimaændringerne, herunder skybrud.  I 2015 traf Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med 
Frederiksberg Forsyning om muligheden for at takstfinansiere kommunale skybrudsprojekter over og under 
jorden til en samlet værdi af 2,2 mia. kr. 
 
Klimatilpasningsplanen og udviklingen af skybrudssystemet forudsætter således, at den forventede øgning i 
nedbøren på anslået 30 % over de næste 100 år, kan håndteres i skybrudssystemet. Denne del af 
implementeringen af klimatilpasningsplanen vil kræve en høj grad af  projektudvikling, borgerinddragelse og 
dialog, som kun i begrænset omfang er påbegyndt. For at nå målene i klimatilpasningsplanen, er det således en 
forudsætning, at der også etableres skybrudsforanstaltninger på privat arealer, herunder skabes mulighed for 
afkobling af tagvand fra private ejendomme til skybrudssystemet. 
 
Implementering af samtlige kommunale og private skybrudsprojekter er nødvendig for at kunne løfte de politiske 
målsætninger på området og skabe rentabilitet i det kommende  skybrudssystem. Alternativet er en 
omkostningstung udbygning af det traditionelle kloaksystem. 
 
Målet med denne pulje er således at sikre, at der bliver iværksat de nødvendige udviklende aktiviteter og 
projekter, så implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplanen lykkes og skaber merværdi for byen. 
 
For at sikre at de valgte løsninger modsvarer konstant ændrede forudsætninger og nye tekniske muligheder, er 
det væsentligt, at der løbende opsamles dokumentation og evalueres på allerede valgte løsninger. På den måde 
sikres det, at de valgte løsninger er optimalt udformet i forhold til de teknisk- og økonomiske muligheder. Kun 
med en sådan dynamisk proces sikres en optimal robust og fleksibel klimaløsning for byen. 
 
Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med følgende tre anlægsforslag:  

 Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan – projektledelse og udvikling 

 Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (takstfinansieret) 

 Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (skattefinansieret) 

 

Disponeringen af puljen vil fremgå af den konkrete disponeringssag til godkendelse hos BMU primo 2017. 
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Sammenhæng med Frederiksbergstrategien  

Anlægsforslaget udgør en central del af målsætningerne i Frederiksbergstrategiens tema Klimabyen for 
fremtiden, hvor klimatilpasning indgår som det ene af de tre hovedindsatsområder, ”Den klimatilpassede by”.  
 

Anlægsforslaget indgår som nødvendigt anlæg, da der er tale om en opfølgning på kommunens 

Klimatilpasningsplan 2012 og skybrudsplanerne: ”Ladegårdså-Frederiksberg Øst-Vesterbro 2013” og ”København 

Vest-Frederiksberg Vest 2013 samt Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg 

Forsyning om finansiering af flere 100 skybrudsprojekter.  
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  00.52.89 

 
 

Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan – projektledelse og 
udvikling * 

 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  2.000 2.000 2.000 2.000   

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  2.000            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
2.000 

 
2.000 

 
2.000 

 
2.000 

 
+ 2.000 

 
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        + 2.000    

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 

Projekt nr.: 73  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 
Målet med puljen er at sikre projektledelsen herunder en kontinuerlig styring, tværgående koordinering og 
planlægning for at kunne løfte de politiske målsætninger på området. Anlægget vedrører den grundlæggende 
kommunale indsats, som er nødvendig for at drive og koordinere kommunens klimatilpasning og 
skybrudsindsats. 
 
I 2015 traf Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om muligheden 
for at takstfinansiere kommunale skybrudsprojekter over og under jorden til en samlet værdi af 2,2 mia. kr..  
 

I løbet af de næste 100 år skal klimatilpasningsplanen implementeres, og som en del af dette arbejde skal der 

skybrudshåndteres over 20 år ved bl.a. at implementere flere 100 skybrudsprojekter i tæt samarbejde med 

Frederiksberg Forsyning. Implementering af skybrudsprojekter vil ske i etaper med løbende strategiske 

overvejelser om, hvordan de enkelte projekter indgår i den overordnede hydrauliske sammenhæng på 

Frederiksberg og i hovedstaden som helhed under hensyn til generel byudvikling og mulighederne for at opnå 

merværdi og synergi i projekterne.  

 

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med følgende tre anlægsforslag:  

- Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan 

- Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (takstfinansieret) 

- Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (skattefinansieret) 

 

Disponeringen af puljen vil fremgå af den konkrete disponeringssag til godkendelse hos BMU primo 2017. 
 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien  

Anlægsforslaget udgør en central del af målsætningerne i Frederiksbergstrategiens tema Klimabyen for 
fremtiden, hvor klimatilpasning indgår som det ene af de tre hovedindsatsområder, ”Den klimatilpassede by”.  
 

Anlægsforslaget indgår som nødvendigt anlæg, da der er tale om en opfølgning på kommunens 

Klimatilpasningsplan 2012 og skybrudsplanerne: ”Ladegårdså-Frederiksberg Øst-Vesterbro 2013” og ”København 

Vest-Frederiksberg Vest 2013 samt Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftale med Frederiksberg 

Forsyning om finansiering af flere 100 skybrudsprojekter.  
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.22.01 

 
 

Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium  
 

Adresse: Frederiksberg  

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  2.600    2.600 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

              

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

    -2.600          

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
   

2.600 
  

  
2.600 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter            

Anlægsindtægter            
 

 

 
 

Projekt nr.: 74  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

I forbindelse med beslutningen omkring etablering af cykelrullerampe ved Frederiksberg Gymnasium, der giver 

adgang mellem Den Grønne Sti og cykelkælderen under gymnasiet og den kommende cityrings cykelkælder, har 

der været et ønske om at undersøge mulighederne for også at optimere forbindelsen mellem den nuværende og 

den kommende metrostation og p-kælderen under gymnasiet. Forvaltningen har nu fået udarbejdet et projekt for 

en elevator, som kan udføres i direkte tilslutning til den kommende cykelrullerampe. Dermed giver den også 

adgang til de to parkeringskældre under gymnasiet.  

 

Beregningsforudsætninger: 

De samlede udgifter til etablering af elevator, samt følgeudgifter til flytning af affaldsrum og øvrige mindre udgifter 

estimeres til 2,6 mio. kr. heraf 2,0 mio. kr. til etablering af elevator og 0,6 mio. kr. til følgeudgifter til flytning af 

affaldsrum mv.  
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.22.01 

 
 

By- og Pendlercykelsystem 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 6.500 1.500 1.500 1.500 2.000   13.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

         

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
1.500 

 
1.500 

 
1.500 

 
1.500 

  
13.000 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter     +2.000    

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 75  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Visionen for by- og pendlercykelsystemet er at give borgerne, brugerne af kollektiv trafik og besøgende 
muligheden for at rejse fra dør til dør med det kollektive trafiksystem og ikke blot mellem stationerne. De 
overordnede målsætninger for systemet er at skabe et velfungerende og fleksibelt by- og pendlercykelsystem, 
som er nemt og enkelt at benytte for brugerne. 
 
Det nye by- og pendlercykelsystem giver stor fleksibilitet og forkorter rejsetiden. Det er muligt at tage en cykel 
ved trafikknudepunkter og komme rundt i byen, uden at være afhængig af at medbringe egen cykel. I 
kombination med kollektiv trafik er by- og pendlercyklen et fleksibelt og grønt alternativ til individuel bilkørsel og 
taxature. Med grøn vækst som et fokusområde i kommunen er det et væsentligt bidrag til Frederiksberg 
Kommunes position som klimaby. 
 
Den valgte løsning er både nyskabende inden for bycykelsystemer og har forholdsvis lave driftsomkostninger. 

Cyklens design og tekniske løsning med en tablet–pc (minicomputer) på cyklen gør den unik. 

 

Den nye by- og pendlercykel vil ved fuld implementering være placeret ved nuværende S-tog- og metrostationer, 

centrale pladser, byrum, seværdigheder, uddannelsesinstitutioner og i de tættest bebyggede områder. I alt 20 

udvalgte steder på Frederiksberg. 

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Den 28. januar 2013 traf kommunalbestyrelsen beslutning om at bevilge midler til at finansiere etablering af By- 
og Pendlercyklen i Frederiksberg Kommune i perioden 2013-2020. 
 
Frederiksberg Kommune har indgået kontrakt med leverandøren Bikeshare DK (førhen Gobike) og forpligtet sig 
til en kontraktperiode på 8 år og dermed også betaling for hele perioden.  
 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Projektet er en del af målsætningerne i cykelpolitikken, som ud over at fremme livskvalitet i hverdagen også 

bidrager til visionen om klimaby for fremtiden. 
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Fagudvalg: BMU 
Funktion:  02.22.01 

 
 

Pulje til anlæg af P-pladser iht parkeringsfonden * 
 

Adresse: Frederiksberg 
 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  500 500 500 500 500 

Anlægsindtægter  -250 -250 -250 -250 -250  

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  
500 
-250 

           

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        +500 500   

Anlægsindtægter       -250 -250   
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 76  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Kommunalbestyrelsen har med hjemmel i byggelovens § 22 fastsat regler for adgang til at dispensere for anlæg 
af p-pladser på egen grund betinget af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Reglerne findes i 
kommunens P-fondsregulativ, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2001.  

P-fondsregulativet inddeler kommunen i 2 zoner, og der sondres i øvrigt mellem, om bebyggelsesprocenten er 
mere eller mindre end 110. Bidraget til P-fonden beregnes på grundlag af anlægsudgifterne og priserne 
reguleres på basis af byggeanlægsindekset. Omkostningsindekset reguleres efter 1. kvartal 2012, som 
offentliggøres den 9. maj af Danmarks Statistik. Anlægspriserne fremgår af takstbladet, som er vedlagt 
regulativet.  
Indbetaler skal betale 50 pct. af den endelige udgift, (kommunen afholder de andre 50 %) dog maksimalt det 
indbetalte beløb, og der betales derfor penge retur til indbetaler såfremt p-pladsen anlægges billigere end 
forudsat i takstberegningen. 
 
Parkeringsfondszone 1: 
Parkeringsplads etableret på terræn (bebyggelsesprocent < 110): 149.916 kr. 
Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 74.958 kr. 
Parkeringsplads etableret i parkeringsanlæg (bebyggelsesprocent ≥ 110): 
Anlægspris: 464.039 kr. 
Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 232.020 kr. 
 
Parkeringsfondszone 2: 
Parkeringsplads etableret på terræn (bebyggelsesprocent < 110): 209.916 kr. 
Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 104.958 kr. 
Parkeringsplads etableret i parkeringsanlæg (bebyggelsesprocent ≥ 110): 
Anlægspris: 524.039 kr. 
Bidrag ved offentlig plads - 50 %: 262.020 kr. 
 
Efter regulativet skal Kommunalbestyrelsen sikre, at erstatning for parkeringspladserne anlægges og ibrugtages 
senest 5 år efter Kommunalbestyrelsen ved byggetilladelse eller ved tilladelse til ændret anvendelse har fritaget 
den pågældende ejendom for anlæg af parkeringspladserne på egen grund. Kan tidsfristen ikke overholdes, skal 
det indbetalte beløb tilbagebetales.  

Indbetalinger til parkeringsfonden 

I 2017 forfalder indbetalinger for 3 parkeringspladser, indbetalt for manglende parkeringspladser i 
parkeringsfondszone 2 og i parkeringsanlæg (konstruktion), svarende til i alt 786.060 kr.  

Oversigt over indbetalinger til parkeringsfonden 

Indbetalt til forfald 

i 

Bygherreindb., kr. Komm. andel, kr. I alt, kr. 

2017 786.060 786.060 1.574.137 

2018 2.620.200 2.620.200 5.242.418 

2019 3.668.280 3.668.280 7.338.579 

2020 524.040 524.040 1.050.100 

2021 3.144.240 3.144.240 6.290.501 

Sum 10.742.820 10.742.820 21.495.735 
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Hvis de indbetalte midler til parkeringsfonden skal udmøntes i reelle parkeringspladser vil det kræve, at der årligt 
afsættes et betydeligt højere nettobeløb til anlæg af parkeringspladser. Beløbene i ovenstående tabel svarer alle 
til indbetalinger for parkeringspladser i parkeringsanlæg. 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Forpligtelsen til at medfinansiere etablering af p-pladser i forbindelse med nybyggeri er med til at sikre en 
tilgængelig by for alle og dermed højne livskvalitet. 
Der henvises til P-fondsregulativet, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2001.  
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.22.12 

 
 

Pulje til udlægning af nyt slidlag * 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  8.500 8.500 8.500 8.500 9.300  

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  8.500            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
4.000 

 
8.500 

 
8.500 

 
8.500 

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        +8.500 +9.300   

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 77  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Vejarealerne i Frederiksberg vedligeholdes løbende for at fastholde den nuværende standard. Vejene er  
imidlertid hårdt belastede af øget trafik, hvilket gør, at belægningerne slides hurtigere end hidtil. Hertil kommer, 
at det skiftende vejr også har stor betydning for vejbelægningernes levetid. 
 
Vejdirektoratet har vurderet vejenes tilstand i kommunen, herunder beregnet på det fremtidige budgetbehov, 
såfremt vejkapitalen skal fastholdes. Beregningerne viser, at det, for at kunne bevare vejnettets nuværende 
standard med et gennemsnitligt skadespoint på 1,3 – og for at  undgå nedbrydning af belægningens evne til at 
bære den stadig stigende trafikmængde - er nødvendigt at øge midlerne til udlægning af slidlag på vejene. 
   
Tidligere har det været vurderet, at standarden kan fastholdes for 6,8 mio. kr. årligt, mens den nyeste vurdering 
er, at der er behov for en yderligere investering til nyt slidlag til henholdsvis cykelstier, vejbaner og 
parkeringsarealer.  
 
De planlagte arbejder for de kommende år er baseret på Vejdirektoratets gennemgang, dog vil der løbende blive 
foretaget ændringer i de planlagte indsatser, idet der kan opstå skader på belægninger, som kræver en 
udskiftning hurtigt for ikke at skade det underliggende bærelag. Den endelige disponering af konkrete arbejder 
forelægges årligt for By- og Miljøudvalget. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.22.12 

 
 

Pulje til fortovsrenovering * 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  2.000            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
2.000 

 
2.000 

 
2.000 

 
2.000 

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        +2.000 +2.000   

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 78  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Ved at afsætte 2 mio. kr. årligt sammen med de afsatte driftsmidler hertil, vurderer By- og Miljøområdet, at 
fortovskapitalen opretholdes, således at der ikke opstår ekstraudgifter til opretning i efterfølgende år. 
 

De afsatte puljemidler sikre samme med de afsatte driftsmidler erfaringsmæssigt af fortovene er i en 

færdselsmæssigt forsvarlig stand.  

 

Der uddeles i henhold til styringsreglerne om puljer – automatisk anlægsbevilling. By- og Miljøudvalget skal 

godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Velholdte fortove udgør en sikkerhed og dermed tryghed for borgerne, og er således med til at give livskvalitet i 
hverdagen. Af strategien fremgår endvidere, at man gerne vil udvikle Frederiksberg til en destination i 
hovedstaden blandt andet ved at drive og forny Frederiksbergs veje, forbindelser, pladser og parker, så de 
fremstår smukke, grønne og velholdte. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.22   

 
 

Byudvikling ved Fasanvej station
 

Adresse: Nordre Fasanvej 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 2.305 695    3.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

700 
    

  
3.000 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +695          

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 79  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Magistraten og By- og Miljøudvalget har tidligere - den 14. juni 2010 - besluttet, at der skal udarbejdes oplæg til 
aftaler med CBS om fælles afholdelse af en arkitektkonkurrence.  
Konkurrenceområdet omfatter dels CBS' nuværende arealer på campus – dels stationsforplads og de 
uudnyttede arealer ved Fasanvej station, der ejes af henholdsvis Metroselskabet og Frederiksberg Kommune. 
Det er formålet med konkurrencen at udvikle et nyt koncept for et by-integreret campus, hvor målet er - i endnu 
højere grad end hidtil - at øge interaktion og synergi mellem studenterliv, forskning, campus- og innovativt miljø i 
forbindelse med CBS på den ene side og lokalt by- og erhvervsliv samt metroen på den anden. Ambitionen er at 
styrke disse elementer for Frederiksberg som destination og for CBS som internationalt universitet. 
 
Det estimerede budget på 3 mio. kr. til gennemførelse af konkurrencen omfatter byrumsanalyse, 
konkurrencetilrettelæggelse, program, honorar til fagdommere, præmier og vederlag til deltagere, tryk og 
formidling mv. Forvaltningen har i samarbejde med CBS  ansøgt Realdania om støtte til arkitektkonkurrencen, 
og fik den 29. april 2013 bevilget støtte på maks. 1,5 mio. kr. til gennemførelse af projektkonkurrencen. Støtten 
er betinget af en egen finansiering på 1,5 mio. kr., der er fordelt ligeligt mellem CBS og Frederiksberg Kommune 
med udgifter på hver 0,75 mio. kr. 
 
Udover kommunens andel af konkurrenceudgiften (0,75 mio. kr. jf. ovenfor) er der afsat 2,25 mio. kr. til 
projektledelse, planudvikling, juridisk og konsulentbistand i perioden 2013-2017. Disse midler skal sikre den 
fornødne fremdrift og koordinering både med eksterne samarbejdsparter og internt i forvaltningen. 
 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Projektet er igangsat i 2013 jf. bevillingssag behandlet af Kommunalbestyrelsen d. 17. juni 2013.  
 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Frederiksberg Kommune og CBS har i flere år samarbejdet om udvikling af området mellem Frederiksberg og 
Fasanvej stationer bl.a. med udvikling af CBS Campus Frederiksberg. Dette samarbejde er i den senere tid 
blevet intensiveret, idet CBS i de kommende år forventer at optage væsentlig flere studerende og har behov for 
en bygningsmæssig udvidelse på ca. 40.000 m2, som ønskes placeret på Campus Frederiksberg. En sådan 
udbygning af CBS som større uddannelsesinstitution på Frederiksberg vil medvirke til at indfri 
Kommunalbestyrelsens mål om udvikling af Frederiksberg som vidensby. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.22 

 
 

Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser 
 

Adresse: Nordens Plads 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  1.000 6.300    7.300 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

     245 245 245   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
   

7.300 
 

   
7.300 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +1.000 -1.000        

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 80  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

I helhedsplan og lokalplan 175 for Nordens Plads fastlægges, at Nordens Plads skal forbindes til den 

omliggende by med stier. Derfor afsættes i dette anlægsforslag midler til at udvikle byrum og stiforbindelser 

omkring Nordens Plads og Betty Nansens Allé. Der vil være fokus på at skabe et trygt og æstetisk område bl.a. 

ved at forbedre belysningen i området, og der vil blive skabt en bedre fysisk sammenhæng mellem Kvarterhuset 

Søndermarken, Skolen ved Nordens Plads, ungdomsskolen, aktivitetsgrunden A-grunden, Langgade og Ålholm 

station og Domus Vista Center på Nordens Plads. Formålet er endvidere at støtte byudviklingen omkring Betty 

Nansens Allé 51-53 og Betty Nansens Allé 57-61, hvor begge bygninger forestår en større renovering, samt at 

understøtte udviklingen af Domus Vista Centret som også forestår en større renovering, hvor blandt andet et nyt 

kommunalt medborgercenter planlægges at etableres.  

  
Da der fortsat arbejdes med udviklingen af projekterne ved Betty Nansens Allé og Domus Vista Center, og da et 
forslag til en sammenhængende landskabsplan for dette område er under udarbejdelse af Keingart 
Landskabsarkitekter i et samarbejde mellem Realdania, KAB, FfB og Frederiksberg Kommune, vil der 
sandsynligvis være behov for at korrigere omfanget af delprojekterne i nærværende anlægsforslag, når de 
endelige projekter og aftaler er færdigforhandlet.  
 

De projekter til forbedring af byrum og stiforbindelser, som foreløbig er indarbejdet i helhedsplanen for området, 

er følgende:  

 

1. Forbedring og etablering af byrum og sti-forbindelser på Sofus Francks Vænge, Helge Rodes Allé, 

Skolen ved Nordens Plads, Nordens Plads og Betty Nansens Allé området samt udfærdigelse af 

en ny stiforbindelse til A-grunden fra Betty Nansens Allé.  

 

2. Tydeliggørelse af stiforbindelser til Langgade og Ålholm Station. 

 
 

Forklaring på ændring af samlet overslag eller periodisering: 

I forhold til tidligere anlægsplan fremrykkes 1 mio. kr. fra 2018 til 2017. Fremrykningen skyldes, at forvaltningen 
gerne  vil igangsætte projekteringen og koordineringen af projekterne allerede i 2017. Såfremt projekterne både 
skal projekteres og udføres i 2018, vil det give en unødigt presset tidsplan. 
  
Beregningsforudsætninger: 

Som beskrevet ovenfor ligger der ikke en fast projektskitse på nuværende tidspunkt. Projektet vil blive 

konkretiseret frem mod 2017, hvor projekteringen påbegyndes. Der vil blive fremlagt en detaljeret plan for 

projektet i forbindelse med bevillingssagen.  

 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at offentliggøre Forslag til helhedsplan og lokalplan 175 for Nordens Plads, 

som beskriver forbedringer af byrum og stiforbindelser i området.  

 

Livskvalitet i hverdagen 
Projekterne indgår som en del af projektet for byudvikling ved Nordens Plads. Byudviklingen skal sikre en 

revitalisering af Nordens Plads, der løfter det nedslidte område, højner den arkitektoniske kvalitet, sikrer gode 

forbindelser, nye byrum og rekreative arealer af høj kvalitet, til gavn for kvarterets beboere og brugere. Projektet 

understøtter Frederiksberg Kommunes sociale og kulturelle indsatser i området som Områdefornyelse 

Søndermarkskvarteret, integrationsindsatsen, den boligsociale indsats og etablering af et nyt medborgercenter. 

Anlægsforslaget skal ligeledes ses i relation til udviklingen af tvillingebebyggelserne på Betty Nansens Allé og i 

sammenhæng med udviklingen af Domus Vista Centret.  
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Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N   245 245  

Afledte driftsudgifter, (BMU) U   245 245 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

                

Afledte driftsudgifter: 

 

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette 

stade endnu ikke er beskrevet i detaljer. Udgifterne til drift af byrummet, primært beplantning, skønnes 

foreløbig at koste 245 t.kr. årligt fra 2019 og frem. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete 

projekt/delprojekterne kendes, vil afledt drift blive konkretiseret, specificeret ud på enkeltelementer. 

 

CO2- udledning: 
 
Ved anlægssager omkring byudvikling kan CO2-udledningen ikke beregnes før projektet når til den konkrete 
fase, hvor det specificeres for eksempel hvordan pladsen skal renoveres og hvilken belysning der skal 
opsættes i området. CO2-udledningen fra et eventuelt energiforbrug udregnes for de konkrete enkeltprojekter, 
og forelægges udvalget i forbindelse med frigivelse af midler til enkeltprojekterne. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.22 

 
 

Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 
 

 
7.116 8.000 14.400 22.000 20.000  

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

             

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  150  300 500 1.000 1.400   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

7.500 
 

12.000 
 

12.000 
 

12.000 
 

  
 
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  -4.884 
 
-4.000 

  
+2.400  +22.000 

 
+20.000 

 
  

Anlægsindtægter            
 

      

 

Projekt nr.: 81  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

En implementering af Trafik- og Mobilitetsplanen og Cykelpolitikken 2013-2018 forudsætter en fortsat udbygning 

af cykelstinettet. Af Cykelpolitikken fremgår følgende resultatmål:  

 minimum 40 % af alle ture foretages på cykel,  

 minimum 90 % af cyklisterne i Frederiksberg er tilfredse med Frederiksberg som en cykelvenlig by,  

 minimum 90 % af alle ture under 5 km foretages på cykel eller til fods.  

Nedenfor er vist hvordan udgifterne til de forskellige cykelstiprojekter fordeler sig på budgetårene, med 
udgangspunkt i målet om, at der skal være etableret cykelsti eller cykelbane på alle trafikveje inden udgangen af 
2020: 

  Afholdt før 2017 2018 2019 2020 I alt

Madvigs Allé * 
3.384  
(P+A) 

2.116
(A)    

5.500

Platanvej ** 
400 
(P)   

6.100 
(A)  

6.500

Howitzvej   
5.000
(P+A)

8.000
(A)    

13.000

Frederiksberg Allé       
22.000
(P+A) 

22.000
 

Sankt Nikolaj Vej     
3.500 
(P+A)  

3.500

Roskildevej - 
opgradering af 
cykelbane     

 4.800 
(P+A) 

4.800

I alt 3.784 7.116 8.000 14.400 26.800 55.300

* Cykelstiprojektet igangsættes i 2016 men vil først kunne afsluttes i 2017. 

** Projektet forventes færdigprojekteret i 2016. Anlægsprojektet afventer færdiggørelse af metroforpladsen og 

Frederiksberg Allé 41 

 
(P): Projektering 
(A) :Anlæg 
 

Delprojektet vedr. anlæg af cykelstier på Frederiksberg Allé indgår i et fælles projekt for forskønnelse og renovering 

af Frederiksberg Allé, omfattende udskiftning af belysning, anlæg af cykelstier, efterplantning af 

kandelaberklippede lindetræer og klimatilpasning. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Klimabyen og Livskvalitet i hverdagen: 
Udbygning af cykelstinettet fremmer et bæredygtigt trafiksystem. Samtidig er nye cykelstier og cykelsuperstier 

med til at øge trafiksikkerheden og trygheden for cyklister samt bidrage til at fastholde Frederiksberg som én af 

Danmarks mest cyklende kommuner.  

Kommunalbestyrelsen har med Trafik- og Mobilitetsplanen, Cykelpolitik 2013-2018, Frederiksbergstrategien og 

Kommuneplan 2013 vedtaget at udbygge cykelstinettet på Frederiksberg. Visionen (jf. budgetaftale 2013) er, at 

Frederiksberg Kommune skal have cykelsti/-bane på alle trafikveje inden udgangen af 2020. 
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Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 150 300 500 1.000 

Afledte driftsudgifter, (BMU) U 150 300 500 1.000 

 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 
        

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette stade 

endnu ikke er beskrevet i detaljer. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete projekt/delprojekterne 

kendes, vil afledt drift blive konkretiseret, specificeret ud på enkeltelementer. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.22   

 
 

Byrummet Solbjergvej øst 
 

Adresse: Solbjergvej 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 1.800 5.000 5.000 10.000    21.800 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
    

 
 

 
15.000 

 
16.800 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +5.000   +5.000 +10.000 -15.000  5.000  

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 82  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

By- og Miljøudvalget godkendte den 3. marts 2014 ”Visioner for Frederiksberg Bymidte” som visionsoplæg, der 

kan danne grundlag for det videre udviklingsarbejde for Frederiksberg Bymidte.  

 

"Frederiksberg Bymidte skal være ramme for et attraktivt byliv med en høj grad af komfort og funktionalitet i 

smukke, arkitektonisk og fysisk robuste rammer. Området skal understøtte den særlige frederiksbergske 

karakter med helstøbte og smukke byrum af høj arkitektonisk, rekreativ og æstetisk kvalitet med markante 

grønne elementer og sansemæssige oplevelser gennem en bevidst brug af beplantning, lys, lyd og materialer. 

Frederiksberg Bymidte er byens nerve, og her skal være plads til alle og plads til både transit og ophold, ro og 

refleksion og til møder mellem mennesker, livsformer og kulturer".  

  

Visionsoplægget indeholder to forskellige dele. Del 1: Pladsen langs Frederiksberg Centrets sydfacade, mellem 

Café Metropolitain og Falkoner Allé etableres i 2015/2016. Den kommunale udgift til del 1 er 1,8 mio. kr. 

 

Del 2, som omfatter omlægning af Solbjergvej Øst, etablering af parkanlæg ved den nye metroforplads 

(lommeparken) samt  tilslutning til Metroens forpladser, forventes udført i 2017-19. Anlægsudgiften til 2. del er 

afhængig af det konkrete detailprojekt, men udgør ved et foreløbigt overslag i alt 20 mio. kr. 

 

Økonomi 

Hovedentreprise       16.000.000 

Uforudsete udgifter         2.500.000 

Ekstern rådgivning         1.500.000 

I alt       20.000.000 

 

Økonomien er udregnet på baggrund af overslag fra ekstern rådgiver, samt tilbud på udførsel af del 1. 

 

Forklaring på ændring i samlet overslag 

De forøgede udgifter på 5 mio. kr. skyldes behovet for at erhverve kompenserende parkeringspladser til Lejerbo i 

den private del af parkeringskælderen. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Projektet medvirker til at udvikle Frederiksberg som destination i hovedstanden og samtidig øge livskvaliteten i 
hverdagen  ved at fremme byen grønne islæt og skabe et åndehul, der inviterer til ophold.  
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.22 

 
 

Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den grønne sti 
 

Adresse: Krydset Peter Bangs Vej – Lindevangs Allé 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  3.000    3.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
   

 
3.000 

 

  
 

Anlægsindtægter            

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter           

Anlægsindtægter           
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 83  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

I forbindelse med Diakonissestiftelsens (DST) helhedsplan ønskes den nuværende ind- /udkørsel tages ud af 
signalreguleringen ved Lindevangs Allé og placeret øst for den nuværende indkørsel. Samtidig lukkes 
Lindevangs Allé ud mod Peter Bangs Vej, sådan at signalreguleringen ændres til en ren stikrydsning 
(fodgænger og cyklister), som det kendes fra Rolighedsvej ved KU-SCIENCE. 
 
Løsningen skønnes at kunne etableres for 3,0 mio. kr. Dette er baseret på anlægsudgiften til etableringen af 
Den Grønne Stis krydsning på Rolighedsvej, som er udformet på tilsvarende vis. Anlægsudgiften er i øvrigt 
reguleret med 10 %, da anlægget af stikrydsningen på Peter Bangs Vej er flyttet til 2018. 
 

 
Principskitse for ny indkørsel til DST, samt stikrydsning på Peter Bangs Vej.   
 
Projektet vil overslagsmæssigt fordele sig på følgende udgiftsposter: 
 

Hovedpost Udgift 

Projektering 350.000 kr.

Anlæg 2.000.000 kr.

Signaludstyr 350.000 kr.

Uforudsete udgifter 300.000 kr.

I alt 3.000.000 kr.

 
 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Projektet medvirker til at understøtte Frederiksbergstrategiens målsætning om at fremme bæredygtig mobilitet. 

Ydermere vil det øge sikkerheden for de bløde trafikanter. 

 

I forbindelse med lokalplan 171 om Diakonissestiftelsen (KB den 17. juni 2014 sag 174) er der beskrevet en 

ændring af Den Grønne Stis krydsning af Peter Bangs Vej.  
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.22   

 
 

Forbedring af cykelparkeringsforhold * 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  1.000 2.400 1.000 1.000   

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  1.000            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    50 100 100 100   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 1.000 1.000 2.400 1.000 

  
 

Anlægsindtægter         

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        +1.000    

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 
 

Projekt nr.: 84  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Cykelparkering ved trafikale knudepunkter er et af indsatsområderne i Cykelpolitik 2013-18, og i 

Cykelhandlingsplan 2016-18 er cykelparkering valgt som et af to fokusområder (det andet er Børn på cykel).  

 

Cykelpolitikken indeholder resultatmål om, at mindst 90 % af cyklisterne skal være tilfredse med mulighederne for 

at finde et ledigt cykelstativ ved trafikale knudepunkter i 2018. Samme målsætning på mindst 90 % af cyklisterne 

gælder ift. tilfredsheden med standarden af cykelstativerne. I Cykelregnskab 2014 var der hhv. 21 % og 53 % 

tilfredse cyklister ift. de to målsætninger. Der bliver foretaget en ny tilfredshedsundersøgelse ifm. Cykelregnskab 

2016, og selv om det forhåbentlig går i den rigtige retning med tilfredsheden vil der formentligt være et stykke vej 

endnu til at opnå de ambitiøse mål, hvorfor der fortsat skal arbejdes med forbedring af cykelparkering. 

 

I cykelparkeringsanalyse 2012 er der givet forslag til udvidelse af cykelparkeringen konkrete steder på kommunens 

arealer både i form af nyetablering af cykelstativer, udskiftning af ødelagte men tidssvarende stativtyper og 

udskiftning af utidssvarende stativtyper. 

 

Arbejdet med at få forslagene realiseret er igangsat i 2016 ifm. at der er afsat 1 mio. kr. i budgettet til forbedring 

af cykelparkering. 

 

Derudover arbejdes der også på at få gjort registreringen af cykelstativer på kommunens arealer komplet, forsøg 

med cykelparkering ved skoler, forsøg med mere cykeloprydning udvalgte steder samt information og nudging. 

 

Desuden har kommunen fået mulighed for at afprøve byudstyr til fastgørelse af ladcykler uden beregning. Disse 

er bl.a. opsat ved rådhuset, Zoo og Frederiksberg Svømmehal. 

 

Forslag til udmøntning af puljen tager udgangspunkt i de aktiviteter, der er foreslået i Cykelhandlingsplan 2016-

18. Anvendelsen af midlerne i 2017 disponeres endeligt af BMU når bevillingssagen forelægges. 

 

Der uddeles i henhold til styringsreglerne om puljer – automatisk anlægsbevilling. By- og Miljøudvalget skal 

godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Forslaget understøtter Frederiksbergstrategien i forhold til at kommunen prioriterer sunde og grønne 

transportformer, og at det skal være let at bevæge sig miljørigtigt fra sted til sted for alle borgere og brugere af 

byen. Når borgeren eller den besøgende har valgt cyklen som transportmiddel, skal der også være mulighed for 

at parkere den ordentligt og helst i cykelstativ.  

 

Forslaget er desuden forankret i Cykelpolitik 2013-18, Cykelhandlingsplan 2016-18 samt Cykelparkeringsanalyse 

2012, som hænger sammen med Trafik- og Mobilitetsplanen.  

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N  50 100 100 

Afledte driftsudgifter, (BMU) U  50 100 100 
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Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 
        

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette stade 

endnu ikke er beskrevet i detaljer. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete projekt/delprojekterne 

kendes, vil afledt drift blive konkretiseret, specificeret ud på enkeltelementer. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.22 

 
 

Roskildevej – Ændring af vejprofil ved Zoo 
 

Adresse: Roskildevej 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  3.000    3.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
  3.000   

  
3.000 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter          

Anlægsindtægter            
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Zoologisk Haves helhedsplan indebærer bl.a. en plan om at etablere et nyt fleretagers parkeringshus, hvor den 
nuværende parkeringsplads ved Søndermarken ligger. I den forbindelse er det et ønske fra ZOO, at den 
nuværende udformning af Roskildevej ud for ZOO ændres, så signalanlægget og fodgængerfeltet flyttes til 
parkeringshusets nye indkørsel. Derudover vil det være en fordel at ændre afmærkningen på vejen, så der bliver 
svingbaner ind til parkeringshuset. Derved generer trafikken til parkeringshuset ikke trafikken på Roskildevej. 
 
Økonomi 

Hovedentreprise         2.700.000 

Uforudsete udgifter            300.000 

I alt         3.000.000 

 

Økonomien er udregnet på baggrund af overslag fra ZOO’s rådgiver. Udgifter til rådgiver afholdes af ZOO. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Projektet medvirker til at understøtte Frederiksbergstrategiens målsætning om at fremme Frederiksberg som 

destination i hovedstaden. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  00.28.20 

 
 

Metro Cityringen – projektstyring, stationsforpladser og byrum 

 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 8.930 1.500 18.100 17.100    45.630 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  175 525 1.350 1.350    

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

  -1.500  -18.100 -17.100       

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
     

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter            

Anlægsindtægter            
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Frederiksberg Kommune har indgået principaftale med regeringen og Københavns Kommune om etablering af 

Cityringen som en underjordisk metro-ringbane gennem København og Frederiksberg og med tre underjordiske 

stationer i Frederiksberg Kommune: Aksel Møllers Have, Frederiksberg Station og ved Frederiksberg Allé. 

Projekterings- og anlægslov samt lov om selskabsdannelse blev vedtaget i Folketinget den 6. juni 2007. 

Plangrundlaget er udarbejdet med kommuneplantillæg, VVM-redegørelse (Vurdering af virkning for miljøet) for 

Cityringen. Parallelt med dette blev der udarbejdet lokalplanforslag for de tre stationsforpladser.  

 

Ved Frederiksberg station skal der ske omlægning af Holger Tornøes Passage, tilgrænsende private og 

offentlige opholdsarealer samt ændret adgang til gymnasiets cykelkælder. 

 

Cityringsprojektet afholder udgifter til projektering og anlæg af selve metroen med stationer og forplads ovenpå 

stationsskakten. Ændringer og forbedringer til de skitserede stationsanlæg samt yderligere forpladsanlæg, 

tilpasninger og ændringer i byrum samt evt. tilkøb og yderligere erstatninger skal afholdes af kommunen. Dette 

anlægsforslag vedrører netop disse ændringer/tilkøb som forventes gennemført i 2017-2019: 

 

 Der etableres rulletrapper ved alle tre stationer, således at det helt fra gadeniveau er muligt at komme 

med rulletrapper til metroen. Dette vil være et tilkøb til projektet på 17,6 mio. kr. i 2010 p/l som er 

bevilget på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. marts 2010 (oprindeligt opgjort som 15,0 mio. kr. 2004 

p/l i den indgåede aftale).  

 

 Ved Aksel Møllers Plads tilstræbes, at stationen etableres - og anlægget reetableres - med størst mulig 

hensyntagen til parkens funktion og udseende, hvorfor kommunen har aftalt et tilkøb med 

Metroselskabet, således at stationen anlægges 50 cm dybere end de øvrige stationer for at give træer 

og buske mulighed for at etablere et ordentligt rodnet. Dette vil være et tilkøb til projektet på 3,4 mio. kr. 

i 2010 p/l, som er bevilget på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. marts 2010 (oprindeligt opgjort som 

2,9 mio. kr. 2004 p/l i den indgåede aftale).  

På Kommunalbestyrelsesmødet den 17. juni 2013 blev det besluttet at bevilge yderligere 2,69 mio. kr. (i 
2013 p/l) til tilkøb vedr. reetablering af forpladser ved Frederiksberg Station og Frederiksberg Allé.  
 

 På Kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2011 blev det besluttet at anlægge en cykel-rulle-rampe 

for cyklister til cykelkælderen under Frederiksberg station og Frederiksberg Gymnasium. På rullerampen 

skal cyklisterne stå af og stå ved siden af deres cykel, og blive transporteret direkte ned til den nye 

cykelkælder – hvor der også vil være adgang til den eksisterende cykelkælder under Frederiksberg 

Gymnasium. Rullerampen til cyklisterne kan anlægges langs gymnasiets facade på Solbjergvej. 

Metroselskabet har udarbejdet et forslag til denne løsning. Anlægsudgifterne anslås til 13,0 mio. kr. i 

2011 p/l. 

 

 

 



   
IGANGSAT ANLÆGSPROJEKT    
   

 

3 
 

I forhold til ovenstående bevilgede beløb til tilkøb gælder, at det er aftalt med metroselskabet, at der vil være et 

tillæg ved betalingstidspunktet svarende til at prisniveauet er reguleret frem til det faktiske byggeår 

(prisreguleringen foretages i henhold til ”Byggeomkostningsindeks for Boliger, i alt, BYG 4”). Indekseringen er 

ikke indregnet i budgettet. Der skal foretages en indeksering af rådighedsbeløb og bevilling, inden midlerne skal 

udbetales.  

 

Udgiften til ovenstående tilkøb forventes samlet set at blive 36,7 mio. kr. (dog i forskellige priser). 

Metroselskabet er ansvarlig for projektering og gennemførsel.  

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Magistraten 9. marts 2015 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Af Frederiksbergstrategien fremgår det blandt andet, at den kollektive trafik skal udvikles på Frederiksberg 

gennem regionalt samarbejde, der også skal omfatte mulighederne for mere Metro på Frederiksberg. Udvidede 

metroforbindelser vurderes at være en miljørigtig og hurtig transportform, og understøtter således både målet 

om klimaby, destination i hovedstaden samt øget livskvalitet i hverdagen. 

 

Frederiksberg Kommune har indgået aftale med regeringen og Københavns kommune om etablering af 

Cityringen, jf. lov om selskabsdannelse vedtaget i Folketinget den 6. juni 2007. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I 175 525 1.350 1.350 

Afledte driftsudgifter, (udvalg) U/I 175 525 1.350 1.350 

Link til CO2 vejledning 
 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 
       

Afledte driftsudgifter: 
I forbindelse med ibrugtagningen af Cityringen, og eventuelt tidligere i takt med at stationspladserne bliver 
færdige, vil der være brug for afledt drift til vedligeholdelse og renholdelse af de offentlige arealer, som ændres i 
forbindelse med projektet. Det forudses, at de nye Metro-forpladser og de tilstødende arealer vil blive intensivt 
benyttet og derfor betyde øgede udgifter til afledt drift.  
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.03 

 
 

Pulje til renovering af vejbelysning * 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  
4.000 3.000 2.000 2.000 

 
2.000 

 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

      4.000            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

   -50 -100 -150 -200    

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

  -3.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000   

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
  

 
4.000 

 
3.000 

 
2.000 

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter     +2.000 +2.000   

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 87  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

EU's Ecodesigndirektiv fra 2009 foreskriver, at de mindst energieffektive lyskilder skal udfases.  

For lysstofrør gælder, at det skal ske senest i 2017. 

 

Det har gennem flere år været et indsatsområde at skifte disse. Udskiftningen af kviksølvlyskilder er næsten 

færdig, idet der kun er 104 stk. tilbage, svarende til 2 % af kommunens lyskilder. 

 

Da der i flere armaturer er installeret 2 eller 3 lysstofrør, svarer det til, at 331 armaturer er omfattet af 

udskiftningen. I alt er der tale om 711 lyskilder, kviksølv og lysstofrør, der skal udskiftes. Lysstofrørsarmaturene 

udskiftes til LED armaturer for at opnå den største energibesparelse og dermed også den største CO2 reduktion. 

Samtidig opnås den bedste lyskvalitet. For at udskifte flest mulige lysstofrørsarmaturer, vil der i de fleste tilfælde 

være tale om en udskiftning alene af armaturer, hvorimod masterne bevares.  

 

Udover udskiftning af armaturer indeholder forslaget også en nødvendig løbende udskiftning af master. Ofte er 

en udskiftning nødvendig af sikkerhedsmæssige hensyn. Af det samlede anlæg er ca. 1 mio. kr. p.a. afsat til 

dette vedligeholdelsesmæssige arbejde. I alt 4 mio. kr. i perioden. De resterende 7 mio. kr. er således afsat til 

energioptimerende tiltag. 

 

Nærværende anlægsforslag skal ses i sammenhæng med muligheden for yderligere energioptimeringer, som 

ved en forøgelse af investeringen i energioptinering fra 7 mio. kr. til 12 mio. kr. i perioden vil kunne understøtte 

kommunens mål om reduktion af CO2-belastningen. 

  

En evt. yderligere investering indebærer, at der total set investeres ca. 8 mio. kr. i udskiftes ca. 1.300 lyskilder 

med et forbrug på 70 w eller højere. Parellelt hermed investeres ca. 4 mio. kr. i intelligent belysning, som skal 

nedbringe brændetiden/intensiteten generelt på udvalgte veje.  

 

Forventningerne er, at udskiftningen af lyskilder vil kunne nedsætte energiforbruget med ca. 0,5 mio. kwh og 

investering i yderligere intelligent belysning vil kunne nedbringe energiforbruget med ca. 0,1 mio. kwh. – i alt 

600.000 kwh. Med en CO2-udledning pr. kwh på 0,2 g svarer det til en CO2-reduktion på 120 t.  

 

Den samlede effektivisering ved en evt. yderligere investering er ca. 1 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører den 

forøgede investering på 5 mio. kr., er således en energioptimering ifm. med dette anlægsforslag på 0,4 mio. kr.  

 

Driftsbesparelsen modsvares af afledte driftudgifter vedr. etablering af intelligent styring, hvorfor 

nettobesparelsen er lavere.  

 

Henvisning til bevillingssag(er) 

Seneste disponeringssag var på MAG 14. januar 2016  

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Anlægsprojektet understøtter to af Frederiksbergstrategiens temaer, Klimabyen og Livskvalitet i hverdagen.  

 

Klimabyen: Frederiksberg satser på energieffektivisering og vedvarende energi og bidrager derved til at nedbringe 

Danmarks afhængighed af fossile brændstoffer inden 2050. Målet er at reducere C02 med 35 % i 2020, og det 

gøres med energieffektivisering af bl.a. den eksisterende bygningsmasse. 

 

Livskvalitet i hverdagen understøttes idet belysning af byen skaber trygge og attraktive kvarterer. 
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Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N -50 -100 -150 -200 

Afledte driftsudgifter, (BMU) U 50 100 150 200 

Effektivisering, (BMU) U -100 -200 -300 -400 

Øget CO2-udledning, 1.000 Kg.  12 24 36 48 

Link til CO2 vejledning 
 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 
       

Som beskrevet ovenfor vil udskiftning af armaturer reducere kommunens strømforbrug. Den samlede 

effektivisering ved en evt. yderligere investering er ca. 1 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører den forøgede 

investering på 5 mio. kr., er en energioptimering ifm. med dette anlægsforslag på 0,4 mio. kr.  

 

Driftsbesparelsen modsvares af afledte driftudgifter vedr. etablering af intelligent styring, hvorfor 
nettobesparelsen er lavere.  
 

 

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=48718&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.23 

 
 

Trafikhandlingsplan – Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  4.200 4.200 4.000 4.000   

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  
4.200 

 
           

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  310 425 540 655    

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
4.000 

 
4.200 

 
4.200 

 
4.000 

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        +4.000    

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 88  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Trafiksikkerhedsprojekterne prioriteres dels på baggrund af den årlige uheldsrapport baseret på politiets 

registrerede uheld, og dels på baggrund af den seneste Trafiksikkerhedsplan, aktuelt Trafiksikkerhedsplan 2013. 

Skolevejsprojekterne tager afsæt i den analyse af skolevejene, der blev gennemført for alle kommunens skoler i 

2015. 

 

Uheldsrapporten bliver tilgængelig i fjerde kvartal, hvorefter de akutte, aktuelle risikopunkter/-strækninger 

identificeres.  

 

I Trafiksikkerhedsplanen er der identificeret problemstrækninger på baggrund af trafikuheld, sikring af skoleveje 

(Skolevejsanalyse) og borgerudpegede lokaliteter, og i handlingsplanen beskrives en række initiativer, der kan 

øge sikkerheden på de pågældende strækninger. Initiativerne kan både være konkrete vejtekniske projekter, 

analyser, målinger mv. Som supplement og/eller understøttelse af disse initiativer, er der årligt tillige afsat midler 

til gennemførelse af kampagner. 

 

Samtidig er der en række aktiviteter som fast indgår i arbejdet med trafiksikkerhed, herunder 

tilgængelighedsprojekter, udarbejdelse af uheldsrapport, evaluering af projekter samt trafiktællinger. Den årlige 

fordeling af puljens udgifter forventes at være følgende:  

 

 Planlægning og datagrundlag (trafiktællinger, uheldsrapport)      475.000  kr. 

 Trafiksikkerhedsprojekter (konkretiseres pba. rapport/plan)   1.525.000  kr. 

 Skolevejsprojekter (konkretiseres pba. rapport/plan)   1.700.000  kr. 

 Tilgængelighed (tilgængelighedsplan)      500.000 kr. 

  I alt   4.200.000 kr. 

 

Der afsættes midler til egen projektering af underprojekter på samtlige anlægsprojekter (cykelstier, 

trafiksikkerhed, cykelhandlingsplan) svarende til samlet 1½ årsværk fordelt på de enkelte projekter. 

 

Der uddeles i henhold til styringsreglerne om puljer – automatisk anlægsbevilling. By- og Miljøudvalget skal 

godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Frederiksberg er en by i fortsat udvikling, og forbedring af trafiksikkerheden prioriteres højt. En øget 

trafiksikkerhed og tryghed vil få flere til at gå, cykle og opholde sig i byrummene, hvorved livskvaliteten øges. 

 

Færdselssikkerhedskommissionens målsætning er en reduktion på 50 % i dræbte og tilskadekomne fra 2010 til 

2020. Færdselssikkerhedskommissionens målsætning betyder, at Frederiksberg har et mål i 2016 på højst 36 

dræbte og tilskadekomne i trafikken, mens der i 2014 i alt har været 50 dræbte og tilskadekomne i trafikken. 

Skal målet nås, er der fortsat behov for gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 310 425 540 655 

Afledte driftsudgifter, (BMU) U 310 425 540 655 
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Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 
       

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette stade 

endnu ikke er beskrevet i detaljer. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete projekt/delprojekterne 

kendes, vil afledt drift blive konkretiseret, specificeret ud på enkeltelementer. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.23 

 
 

Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan* 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  1.000 1.000 1.000 1.000   

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  1.000            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  100 150 200 200 200   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 1.000 1.000 1.000 1.000 

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        +1.000    

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 
 
 

Projekt nr.: 89  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

I Cykelpolitik 2013-18 er visionen, at Frederiksberg er byen, hvor det er attraktivt at cykle for borgere i alle aldre. 

Cykeltures andel af alle ture (inkl. bilture) skal øges fra 32 % i 2014-15 til mindst 40 % i 2018, og andelen af korte 

ture til fods eller på cykel på under 5 km skal i 2018 være minimum 90 %. Cykelpolitikkens målsætninger og 

resultatmål er ambitiøse, og der er derfor behov for en intensiv indsats i årene 2016-18 for at opnå målene eller 

bare komme i nærheden af dem. 

For at blive en bedre cykelby, hvor det er attraktivt at cykle for borgere i alle aldre, er der behov for en 
flerstrenget cykelfremmeindsats, som både har fokus på forbedring af de fysiske forhold for cyklister samt 
blødere aktiviteter med fokus på kampagner, træning og information. 

Cykelhandlingsplan 2016-18 giver forslag til sådanne aktiviteter med en oversigt over den tilhørende økonomi, 
og med udmøntningen af de midler (1 mio. kr.), der er afsat til opfølgning på cykelhandlingsplanen i 2016 er 
nogle af aktiviteterne ved at blive gennemført. Flere af aktiviteterne handler om Børn på cykel, som ud over at 
være et indsatsområde i Cykelpolitik 2013-18 også er et fokusområde i Cykelhandlingsplan 2016-18. 

Nogle af de aktiviteter, der er afsat midler til i 2016, er flerårige, mens f.eks. udarbejdelsen af Cykelregnskab 
2016 skal færdiggøres i 2017. Disse aktiviteter skal suppleres med nye fra cykelhandlingsplanen, særligt 
indenfor området Børn på cykel, da de er fremtidens cyklister, og det er vigtigt at få grundlagt de gode 
transportvaner tidligt i livet. 

Der uddeles i henhold til styringsreglerne om puljer automatisk anlægsbevilling. By- og Miljøudvalget skal 

godkende en konkret detailplan for bevillingens anvendelse. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Forslaget understøtter Frederiksbergstrategien i forhold til at kommunen prioriterer sunde og grønne 

transportformer, og at det skal være let at bevæge sig miljørigtigt fra sted til sted for alle borgere og brugere af 

byen, og at vi vil være Danmarks mest cyklende by.  

 

Forslaget er desuden forankret i Cykelpolitik 2013-18, Cykelhandlingsplan 2016-18, som hænger sammen med 

Trafik- og Mobilitetsplanen. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 100 150 200 200 

Afledte driftsudgifter, (BMU) U 100 150 200 200 

 
 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 
       

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette stade 

endnu ikke er beskrevet i detaljer. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete projekt/delprojekterne 

kendes, vil afledt drift blive konkretiseret, specificeret ud på enkeltelementer. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  00.28.23

 
 

 Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  8.000    8.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

              

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

    -8.000          

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
   

8.000 
  

  
8.000 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter           

Anlægsindtægter            
 

 

 

Projekt nr.: 90  
Metro Cityringen – stationsforpladser og byrum 
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Baggrund og beskrivelse: 

Metroselskabet har i samarbejde med By- og Miljøområdet udarbejdet et prissat skitseforslag til overdækning af 

rulletrapperne på Frederiksberg Station (ved Sylows Allé) og ved Aksel Møllers Have (ved Godthåbsvej). Ved 

hovedtrappen på Frederiksberg Allé er det forudsat, at der bliver opført en bygning, der vil fungere som 

overdækning af trappen.  

 

Forslaget til overdækning er baseret på et ønske om lethed og elegance samt en god indpasning i byrummet. 

Overdækningen er udformet med en enkelt (indspændt) søjle, der er placeret i midten af de to rulletrapper og 

bærer en let tagskive, der indgår i en arkitektonisk helhed med stationens øvrige elementer og samtidig kan 

indpasses i byrummet. Overdækningen er udført af stål beklædt med glasfiber, der giver det lette og elegante, 

næsten svævende udtryk. Denne overdækning kan anvendes på Frederiksberg ved hovedtrappen ved Sylows 

Plads og hovedtrappen på Aksel Møllers Have mod Godthåbsvej og give adgangen til stationerne karakter og 

genkendelighed. Overdækningerne har indbygget belysning i søjlen, så undersiden af overdækningen om 

aftenen fremstår som en lysende flade set fra gadeplan.  

 

Udgiften til overdækning af rulletrapperne ved Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station beløber sig til i alt 8 

mio. kr. Udgiften forfalder, når de to stationsforpladser overdrages til Frederiksberg kommune i 2018. Det 

forventes endvidere, at der vil være et tillæg af prisregulering fra 2014 til betalingstidspunktet. Prisregulering 

foretages i henhold til "Byggeomkostningsindeks for Boliger, BYG v4". 

 

Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: 

Frederiksberg Kommune har overfor Metroselskabet tilkendegivet, at kommunen ønsker en overdækning af 

rulletrapperne på Cityringens nye metrostationer. I forbindelse med indstillingen "Tilkøb til Cityringen", der blev 

tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2010, fremgår det bl.a., at en overdækning af nedgangene skal 

indgå i projektet, men at der skal afventes et prissat skitseprojekt, før kommunen kan tage stilling til dette.  

 

Forslaget har været behandlet i BMU den 26. maj 2014. By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet der var et 

ønske om at få belyst de vedligeholdelsesmæssige konsekvenser for rulletrapperne ved overdækning samt 

undersøgt finansieringen af overdækningerne via lånemulighederne i metrobyggeriet. 

 

Frederiksbergstrategiens mål om livskvalitet og destination i hovedstaden er begge omfattet. En overdækning af 

nedgangen til metro vil gøre det mere brugervenligt.  
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.23 

 
 

Udgifter relateret til svømmehallen – Trafiksanering 
 

Adresse: Bernhard Bangs Allé 43 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 2.300 
 

9.000 
 

    
 

11.300 
 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

  102 205 205 205 205   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
2.300 

 
9.000 

     
11.300 

Anlægsindtægter        

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter          

Anlægsindtægter            
 

      

 
 

Projekt nr.: 91  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Forskønnelse af Grøndalen indgår i en sammenhæng med opførelsen af den nye svømmehal ved Bernhard Bangs 

Alle og sansehaven ved Magneten. Parken tilføres nye elementer og rekreative muligheder til et forventet større 

antal brugere af området.  

 

Projektet er udviklet som et LAR-projekt i samarbejde med Frederiksberg Forsyning(Forsyningen) for at reducere 

problemer med skybrudsvand i området. Skybrudssikringen opleves som en bearbejdning af det græsklædte 

terræn, mod syd som et forsinket terræn og mod nord som et langstrakt terrænforløb der fører vandet videre.  

 

Projektet indeholder en ny kobling mellem broen over metroen til svømmehallens nye forplads og stisystemet 

videre gennem Grøndalen. Der anlægges nye stier med fast belægning, broer over terræn, belysning langs med 

stierne og forbindelserne til de omkringliggende veje og områder optimeres.  

 

I den sydlige del, området ved svømmehallen, anlægges en betonskål til street-aktiviteter, en aktivitetsskråning 

og siddeelementer tilpasset terrænet. Aktiviteterne belyses med retningsbestemte spots på master. På det laveste 

sted etableres en mindre sø som tilfører parken større diversitet med bedre forhold for fugle og andre smådyr. 

 

Den eksisterende beplantning i parken suppleres med nye plantninger af buske og træer.  

 

Da Grøndalen er fredet er forslaget til forskønnelse af Grøndalen ansøgt  Fredningsnævnet. Projektet forventes 

igangsat ultimo 2016 med anlæg i 2017. Indvielse er planlagt til oktober 2017. 

 

I forbindelse med opførelse af svømmehallen er det blevet besluttet at renovere parkeringsarealet nord for 

Magneten, da arealet fremtidigt vil fungere som parkeringsmulighed for svømmehallens gæster. Renoveringen 

forventes færdigt medio 2017. 

 

Økonomi 

Budget til forskønnelse af Grøndalen         6.150.000

Budget til renovering af  parkering ved Magneten         1.250.000

Budget til uforudsete udgifter         1.600.000

I alt         9.000.000

 

Puljen for åbne idrætsanlæg samtænkes med puljen, som er disponeret til etableringen af street-aktiviteter i 

Grøndalen. 

 

Forsyningen afholder udgifter ved anlæg af LAR-systemet der etableres gennem parken og den fremtidige drift af 

det tekniske anlæg. Udgiften til anlægget fastlægges efter indgåelse af samarbejdsaftale mellem Forsyningen og 

Frederiksberg Kommune. 

 

I 2016 er der afholdt udgifter til gennemførelsen af de trafikale tiltag på vejene i området som oprindelig forudsat 

i de afsatte budgetmidler. Tiltagene skal imødegå de afledte, trafikale effekter, som byggeriet af svømmehallen 

kan medføre, herunder at undgå unødig gennemkørsel på de mindre veje. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Projektet medvirker til at sikre, at der skabes rum for til kultur- og fritidslivet i forbindelse med udviklingen af et nyt 

byområde samt prioriterer elementer, der understøtter aktivitet, bevægelse og det sociale møde i det offentlige 

grønne rum.  
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Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 102 205 205 205 

Afledte driftsudgifter, (BMU) U 102 205 205 205 

 
 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 
       

Projektet for forskønnelse af Grøndalen indeholder flere elementdele end der hidtil har været placeret i området. 

Herudover forventes der flere brugere og mere slitage med deraf følgende øgede vedligeholdelsesudgifter. Den 

afledte drift vedrører merydelser ift. den eksisterende drift af området. Driftsudgifter på elementer omfatter renhold, 

vedligehold, fornyelse og graffitifjernelse.  

 

 

Lege- og motionsenheder: 10 stk. á 2.000 kr.                            = 20.000 kr.  

Sideelementer: 40 lbm. á 375 kr.                                               = 15.000 kr. 

Affaldskurve: 6 stk. á 3.000 kr.                                                   = 18.000 kr. 

Træer: Etableringspleje første 4 år, 16 stk. á 4.000 kr.              = 64.000 kr.  

(Træer: Pleje efter etablering, 16 stk. á 300 kr.                          = 4.800 kr.) 

Busket: Etableringspleje første 4 år, 100 m2 á 100 kr.               = 10.000 kr. 

Belysningsmaster: 4 stk. á 500 kr.                                              = 2.000 kr. 

Pullertlamper: 20 stk. á 250 kr.                                                   = 5.000 kr. 

Natursø: 100 m2 á 200 kr.                                                          = 20.000 kr.  

Areal til street-aktiviteter: 240 m2 á 150 kr.                                = 36.000 kr. 

Skråningsgræs: 1.500 m2 á 6 kr.                                                = 9.000 kr. 

Grussti: 150 m2 á 40 kr.                                                              = 6.000 kr. 

 

I alt:                                                                                              = 205.000 kr. årligt 

 

Renoveringen af parkeringspladsen ved Magneten generer ikke øgede vedligeholdelsesudgifter. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.23 

 
 

Rahbeks Allé – Etablering af nyt vejprofil 
 

Adresse: Rahbeks Allé 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  2.000 14.000   16.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
   

 
2.000 

 
14.000 

   
16.000 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter            

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 92  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

I den igangværende helhedsplanlægning for området omkring Rahbeks Allé, indgår en række projekter, der har 
som sigte at gøre området meget grønnere og endnu mere attraktivt, end det er i dag. 
Det drejer sig dels om en forskønnelse og forbedring af hhv. Rahbeks Allé og Kammasvej og dels om 
etableringen af et fremtidigt grønt anlæg ved Rahbeks Allé, som en del af byudviklingen på de syd for liggende 
grunde. 
 
Helhedsplan for Rahbeks Allé er vedtaget d. 16. juni 2014  og danner udgangspunkt for udarbejdelse af et 
kommuneplantillæg og en lokalplan, der vil muliggøre opførelse af bl. a. en ny institution som erstatning for den 
eksisterende institution Carlsvognen. 
 
Det foreslås, at projekteringen af Rahbeks Allé og Kammasvej samt det grønne anlæg sker sideløbende med 
projekteringen af den nye institution. 
 
Der foreligger et projektforslag for Rahbeks Allé med et tværprofil, der muliggør indretning af fortov og parkering 
i begge sider af vejen og med parkeringen etableret mellem de nye allétræer. Projektet vil indebære anlæg af 
nye flisebelagte fortove, i stedet for de asfalterede fortove, der er på stedet i dag. Derudover etableres nye 
træplantnings-/parkerings-/belysningszoner, og endelig omlægges også vejprofilet, for at give plads til fortov 
langs alléens sydlige side. I dag er der kun fire af alléens oprindelige lindetræer tilbage, men projektet 
genskaber forløbet, så det igen fremstår som en grøn allé.  
 
Projektforslaget angiver samme udtryk for Kammasvej, idet Kammasvej omlægges på den strækning, der er delt 
af en støttemur, så vejen kommer til at ligge i et sammenhængende niveau. Langs skellet mod Carlsberg Byen 
planlægges – ligesom på Rahbeks Allé – etablering af en træplantnings-/parkerings-/belysningszone.  
 
Den samlede fornyelse vil generelt højne det æstetiske udtryk af et af byens ældste gaderum og betyde en 
markant overgang samt sammenhæng med det nye Carlsberg-område. I den forbindelse skal det også nævnes, 
at den fremtidige bebyggelse langs sydsiden af Rahbeks Allé planlægges etableret med forhaver, ligesom 
mange af alléens eksisterende ejendomme har. Dette er med til at sikre en spejling af det samlede gade- og 
haveprofil. 
 
I helhedsplanlægningen indgår endvidere en øst-vestgående sti i et grønt strøg langs Carlsberg-områdets 
afgrænsning mod nord. Stiforløbet fortsættes ad Kammasvej, og det foreslås, at Kammasvej afsluttes med en 
pladsdannelse omkring vejens udmunding i Pile Allé.  
Pladsdannelsen skal have sammenhæng til projektet for en sikker krydsning af Pile Allé til Søndermarken. 
 
Syd for Kammasvej er pladsdannelsen tilbudt finansieret af Carlsberg  (ligger overvejende i Københavns 
Kommune) men skal koordineres med en evt. afslutning af pladsen nord for Kammasvej.  
De foreslåede projekter skal i det hele taget ses i sammenhæng med byudviklingen af Carlsbergs ejendomme 
på Frederiksberg, og mulighederne for Carlsbergs finansiering af dele af projekterne skal afklares.  
 
Det foreslås derfor, at der afsættes i alt 16.000.000 kr. fordelt over 2 år - til ændringen af Rahbeks Allé og 

Kammasvej samt etablering af et grønt anlæg "Rahbeks anlæg". Anlægsoverslaget er baseret på en pris pr. kvm. 

på ca. 3.000 kr. og et anslået areal  på ca. 5.300 kvm. I overslaget indgår rådgiverhonorar på ca. 10% og 

uforudsete udgifter på ca. 10%. 

 

Økonomi 

Hovedentreprise     13.000.000  

Uforudsete udgifter       1.500.000  

Ekstern rådgivning       1.500.000  

I alt     16.000.000  
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Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Projektet vil betyde en markant overgang mellem Frederiksberg og Københavns Kommune, og samtidig 

understrege kvarterets særlige Frederiksbergske identitet. Projektet medvirker derfor til at understøtte visionen 

om, at Frederiksberg er en destination i hovedstaden. 
 

Samtidig vil en generel opdatering af kvarteret, med reetablering af alléer, mulighed for lommeparker og et roligt 

opholdsareal bag Rahbeks Allé nr. 17, betyde bedre forhold for kvarterets beboere, og dermed understøtte en 

øget livskvalitet i hverdagen. 
 

Derudover er det en mulighed, at LAR-løsninger i projektet, eksempelvis ved dannelse af sø i det grønne anlæg 

bag Rahbeks Allé nr. 17 eller i forbindelse med vanding af alléens træplantninger. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.23  

 
 

Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé 
 

Adresse: Frederiksberg Allé 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 500 1.500 3.000 3.000 2.000   10.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

          

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
 

1.500 3.000 
 

3.000 
 

  
10.000 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter       +2.000    

Anlægsindtægter            
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 93  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Belysningen på Frederiksberg Allé fremstår i dag meget nedslidt og uensartet med mange forskellige former for 

lamper og gadelygter. Frederiksberg Allé indeholder samtidig Nordens flotteste og mest markante vejprofil, og 

for at leve op til stedets historiske og æstetiske værdier, er det vigtigt, at der planlægges og udformes et 

belysningsanlæg, der fremhæver og underbygger de karakteristika, der kendetegner alléen.  

 

Opdateringen af belysningen bør samtænkes med øvrige ønsker og planer for alléen, herunder den nye 

Metrostation og klimatilpasningsaktiviteter. Derfor forslås det, at arbejdet kobles sammen med færdiggørelsen af 

Metro stationen i 2017/2018. 

 

Den fremtidige belysnings overordnede målsætning bør være at skabe et indbydende og stemningsfyldt 

vejtracé, hvor muligheden for brug af området i mørketimerne forøges betydeligt. Belysningen bør udformes, så 

den sikrer fremkommelighed og tryghed for brugerne samtidigt med, at belysningen skal understrege alléens 

unikke karakter. Et vigtigt element i belysningsanlægget vil være at belyse alléens trækroner, så der skabes et 

smukt oplyst rum i gangtracéet, med skiftende årstidsoplevelser af lys og skygge gennem grene og blade. Ved 

udformning af anlægget bør der desuden lægges vægt på, at belysningsanlægget også i dagslys fremtræder 

diskret og veltilpasset i området. 

 

Gennemføres et særskilt belysningsprojekt for ny belysning på alléen, som senere kan kobles sammen med 

belysningen på den nye metrostation, vil dette kunne gøres for overslagsmæssigt 10 mio. kr. I overslagsprisen er 

forudsat anvendelse af kendte belysningsarmaturer. 

 

Dette projekt indgår som led i et fælles projekt for forskønnelse og renovering af Frederiksberg Allé, omfattende 

udskiftning af belysning, anlæg af cykelstier, efterplantning af kandelaberklippede lindetræer og klimatilpasning. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Klimabyen for fremtiden: En udskiftning af belysningen på Frederiksberg Allé vil give mulighed for at opsætte 

nye og moderne lysarmaturer, der lever op til energieffektivitetskravene. En opgradering af belysningen vil 

hermed mindske CO2-udledningen. 

 

Destination i Hovedstaden: En opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé vil understøtte alléens særlige 

identitet og løfte den æstetiske kvalitet af byrummet. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.23 

 
 

Supercykelstien Fasanvejsruten 
 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 1.000 4.100    5.100 

Anlægsindtægter  - 1.920     - 1.920 

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

    45 45 45 45   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
  

4.100 
   

  
5.100 

Anlægsindtægter  - 1.920          -1.920 

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        

Anlægsindtægter        
 

      

 
 
 
 

Projekt nr.: 94  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Frederiksberg Kommune har sammen med Københavns Kommune og Supercykelstisekretariatet fået støtte af 

Transportministeriets supercykelstipulje til etablering af supercykelstien Fasanvejsruten. Budgettet for etablering 

af Fasanvejsruten i Frederiksberg Kommune er på i alt 5,1 mio. kr. hvoraf 4,8 mio. kr. er til anlæg og 300.000 kr. 

er til kampagner, markedsføring og evaluering. Der er givet meddelelse om støtte på 1,92 mio. kr., og den 

kommunale andel er således 3,2 mio. kr. 

Det er målet med Fasanvejsruten som ringforbindelse, at skabe en sammenhængende og højklasset 

cykelinfrastruktur på tværs af såvel brokvarterer som andre supercykelstier fra centrum og ud i oplandet. 

Fasanvejsruten forbinder Valby og Nørrebro/Nordvest i Københavns Kommune gennem Frederiksberg 

Kommune. På Frederiksberg forløber ruten ad eksisterende cykelstier/baner langs henholdsvis Søndre og 

Nordre Fasanvej, i alt 3,5 km. 

 
Forslag til anvendelsen af midlerne i 2017 forelægges BMU med fremlæggelsen af bevillingssagen. 
 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Frederiksbergstrategien - Klimabyen: 
Udbygning af cykelstinettet fremmer et bæredygtigt trafiksystem. Samtidig er nye cykelstier med til at øge 

trafiksikkerheden og trygheden for cyklister samt bidrage til at fastholde Frederiksberg som én af Danmarks mest 

cyklende kommuner.  

 

Samarbejdsprojektet ”Supercykelstier i Hovedstadsregionen”: 

Projektets formål er en integreret del af samarbejdsprojektet "Supercykelstier i 
hovedstadsregionen", der som vision har at, "Hovedstadsområdet skal være verdens bedste cykelregion med et 
højklasset net af cykelpendlerruter". Visionen for samarbejdsprojektet er udmøntet i et overordnet mål om at øge 
antallet af cykelpendlere i hovedstadsregionen. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N  45 45 45 

Afledte driftsudgifter, (BMU) U  45 45 45 

Øget CO2-udledning, 1.000 Kg.   - 180 - 180 - 180 

Link til CO2 vejledning 
 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 
       

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb, beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette stade 
endnu ikke er beskrevet i detaljer. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete projekt/delprojekterne 
kendes, vil afledt drift blive konkretiseret og specificeret ud på enkeltelementer. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  02.28.23 

 
 

Offentligt handicaptoilet ved Forum Station 
 

Adresse: Rosenørns Alle 17 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  1.000    1.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
  

 
1.100 

  

  
1.100 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  -100         -100 

Anlægsindtægter            
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Handicaprådet har ønsket, at der bliver etableret et handicaptoilet ved Forum Station. Med vedtagelsen af 
budget 2016 blev der afsat 1,1 mio. kr. hertil, til udmøntning i 2017. Det vurderes nu, at projektet kan 
gennemføres for 1,0 mio. kr.  
 
Handicaptoilettet bliver en af AFA JCDecaux’ modeller, som er anvendt andre steder på Frederiksberg, og med 
brugerbetaling. Den nærmere placering vil skulle tage højde for de særlige udfordringer ved metrostationen 
(flugtveje, begrænsninger på undergrundsarbejder m.v.). 
 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Understøttelse af mobilitet og bevægelighed i bylivet for ældre og handicappede 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  03.38.70 

 
 

Forskønnelsespulje vedr. bunkers * 
 

Adresse:Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  200 200 200 200 200  

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

  200            

Afledte 
driftsudgifter, netto 

   20 30 40 50    

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

   
800 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter        +200   200 

Anlægsindtægter            
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Der har været knap 150 bunkers på Frederiksberg, hvoraf 17 bunkers er kommunalt ejede. Et antal af disse 

bunkers er i dag nedlagt. 

 

Ved vedtagelsen af Budget 2013 blev der afsat en årlig pulje på 280.000 kr. til nyttiggørelse af de mange 

kommunalt ejede bunkers på Frederiksberg til kulturelle formål. Puljen blev i 2014 anvendt til at indrette to bunkers 

til musikformål: hhv. bunkeren på Franckesvej og Philip Schous Vej, der nu stilles til rådighed for lokale foreninger 

som øvelokale. 

 

De resterende bunkers er generelt vurderet velegnede til grønne formål, og puljen er derfor ændret fra budget 

2015 både i forhold til størrelse og formål. Der var således fra 2015 afsat 200.000 kr. årligt til forskønnelse af 

bunkernes ydre, således at de kan anvendes til rekreative formål, så som legepladser, mobile idrætsanlæg og/eller 

grønne byrum for byens borgere. 

 

Anvendelsen af midlerne i 2017 disponeres i forbindelse med fremlæggelse af sag for By- og Miljøudvalget. 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Forslagets gennemførelse vil medvirke til at realisere Frederiksbergstrategiens vision om Frederiksberg som en 

smuk, grøn oplevelsesrig by i byen, ved at fremme åndehuller i bybilledet. 

 
Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N  20 30 40 50 

Afledte driftsudgifter, (udvalg) U  20 30 40 50 

 
 
Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 
       

Bemærkninger vedr. afledt drift 

Detaljerne i projekterne kendes ikke endnu, derfor er den afsatte afledte drift et rammebeløb. Beløbet vedr. afledt 

drift konkretiseres i den bevillingssag, der forelægges vedr. de konkrete projekter. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  Flere 

 
 

NY - Udvikling af Frederiksberg Hospitalsgrund 
 

Adresse: Nordre Fasanvej 57 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

KB2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  1.000 1.000 1.000   3.000 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

              

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
  
      

 

 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter 
     

  
 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter    +1.000  +1.000  +1.000   +3.000 

Anlægsindtægter            
 

 

 
 

Projekt nr.: 97  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

 

 

Baggrund og beskrivelse: 

 

Frederiksberg Hospitals funktioner overgår til andre hospitaler i Region H i løbet af en årrække frem mod 2025. 

Dermed frigives et stort centralt beliggende byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner.  

 

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde er en unik mulighed for byen - det er et byudviklingsprojekt i storskala, 

der vil påvirke hele Frederiksberg og også kan få regional betydning. Udviklingen har på den måde strategiske 

dimensioner, og her kan alle Frederiksbergstrategiens arbejdsprincipper og  visioner og målsætninger indenfor de 

fire temaer - Byen i byen,  Livskvalitet i hverdagen, Vidensbyen og Klimabyen – sættes i spil. 

 

For at sikre en sammenhængende og gennemtænkt udvikling af området afsættes i dette anlægsforslag midler 

projektledelse, proces og ekstern rådgivning. Selve omdannelsesprocessen vil involvere mange aktører. Derfor 

vurderes det hensigtsmæssigt, at Frederiksberg Kommune går aktivt ind i arbejdet med at koordinere og styre 

udviklingen af området.  

 

Midlerne anvendes til: 

 At indsamle læring af tidligere lignende byudviklingsområder 

 At inddrage ekstern byudviklingsfaglig rådgivning 

 At koordinere en dialog med borgere og andre aktører om områdets udviklingsmuligheder 

 At sikre udarbejdelsen af en samlet hensigtsmæssig byudviklingsplan for området 
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På nuværende tidspunkt vides ikke præcis, hvilke af ovenstående opgaver som vil blive løst af eksterne rådgivere, 

og hvilke som vil kunne løses af en intern projektleder. Der vil blive forelagt en detaljeret beskrivelse af anvendelse 

af midlerne følger med bevillingssagen. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  00.52.89 

 
 

Klimatilpasningsprojekter sammen med FF*  
(Skattefinansieret) 

 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  6.000 10.200 16.800 16.000 16.000 
 

65.000 
 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

 24 24 24 24 24   

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt. 

              

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
  

1.400 
 

10.200 
 

16.800 
 

  
28.400 

Anlægsindtægter             

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +4.600   +16.000 
 

+16.000 
 

+42.600 

Anlægsindtægter            
 

      

Projekt nr.: 98  
  

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=55481&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=53952&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
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Beskrivelse af anlægsprojektet  

 

Opsummering 

Formålet med puljen er, at sikre at der i forbindelse med implementering af skybrudsprojekterne bliver mulighed 
for at skabe en byrumsmæssig merværdi i projekterne, udover det som er hydraulisk nødvendigt. De 
takstfinansierede midler (jævnfør Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF takstfinansierede*), kan kun 
anvendes til den del af skybrudsprojekterne som har en hydraulisk effekt. Ved at  tilføre kommunale midler til de 
enkelte skybrudsprojekter sikres det, at der opnås en højere kvalitet i overfladeløsningerne, hvilket vil øge 
kvaliteten og anvendeligheden af de enkelte byrum. 
 
Puljen er en del af de tiltag, som gøres for at klimatilpasse og skybrudssikre Frederiksberg. Det forventes, at det 
vil ske ved at realisere flere 100 skybrudsprojekter på overfladen sammenflettet med traditionelle løsninger i 
jorden over de næste 20 år. Den fælles indsats med Frederiksberg Forsyning vil støt accelerere og blive 
markant mere omfattende og kompleks i takt med årlige politiske beslutninger om at igangsætte flere og flere 
skybrudsprojekter.  
 

Anlægsforslaget er en opfølgning på kommunens Klimatilpasningsplan 2012 og Skybruds konkretiseringsplanen 

2013, samt rammeansøgningen for finansiering af skybrudsprojekter 2016. 

 
I nærværende anlægsforslag Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (skatte finansierede)* er det 
angivet forslag til  økonomi og projekter for den kommunale indsats, som bør prioriteres de næste fire år. 
 
Dette anlægsforslag skal ses i sammenhæng med anlægsforslaget: Pulje til implementering af 
klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (takstfinansierede), som beskriver de midler og prioriteringer 
som foreslås for den del af anlægges budgetterne, som er finansierede over vandtaksterne. 
 
Den specifikke økonomi for de enkelte projekter vil blive fremlagt for BMU, i forbindelse med at de konkrete 
disponeringssager fremlægges til godkendelse. 
 
Med vedtagelsen af dette anlægsforslag, udgår de tidligere anlægsforslag: 999001 Klimatilpasningsprojekter i 

samarbejde med FF, 999300 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF, Skolen ved Duevej og 999400 

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Egernvej  anlægget. De vil fremadrettet indgå som en del af dette 

anlægsforslag. 

 

Nedenfor beskrives de midler som Frederiksberg kommune forventes at afsætte til implementering af 
skybrudsprojekter i 2017: 
 

Projektnavn Skattefinansieret 

Skolen på Duevej 1.600 

Maglekildevej 1.000 

Pulje til grønne veje øst 2.650 

Pulje til grønne veje vest 750 

I alt 6.000 

 

 

Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Anlægsforslaget er centralt ift. Frederiksbergstrategiens tema ”Klimabyen for fremtiden”, hvor klimatilpasning 

indgår som det ene af de tre hovedindsatsområder, ” Arbejde målrettet med klimatilpasning”. 
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Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 
 

1.000 kr., 2017 p/l  2017 2018 2019 2020 

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) N 24 24 24 24 

Afledte driftsudgifter, (BMU) U 24 24 24 24 

 

Beskrivelse af afledt drift og effektivisering         

            

Afledte driftsudgifter 

Afledt drift er fastsat som et rammebeløb beregnet ud fra erfaringstal, da projektet/delprojekterne på dette 

stade endnu ikke er beskrevet i detaljer. Udgifterne til drift af klimaprojekterne skønnes foreløbig at koste 24 

t.kr. årligt fra 2020 og frem. I forbindelse med bevillingssagen, hvor det konkrete projekt/delprojekterne kendes, 

vil afledt drift blive konkretiseret, specificeret ud på enkeltelementer. 
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Fagudvalg: BMU 

Funktion:  01.22.46 

 
 

Klimatilpasningsprojekter sammen med FF 
(Takstfinansieret)*

 

Adresse: Frederiksberg 

 
 

 

1.000 kr. 
2017 p/l 

Afholdt 
før 

 2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  23.700 50.000 63.000 63.000 63.000 
 

262.700 

Anlægsindtægter        

Bevilges ved 
budgetvedtagelse 

               

Afledte 
driftsudgifter, netto 

          

Lånefinansiering  -23.700 -50.000 -63.000 -63.000 -63.000    

Deponering        

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang 
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen 
 
 
Projektet indgår i B2016 med følgende beløb 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

 
Anlægsudgifter 
  

15.700 
 

50.000 
 

61.700 
 

  
127.400 

Anlægsindtægter  -50.000 -50.000    +100.000 

 
Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse) 
 

1.000 kr. 
2017 p/l 

2016  2017 2018 2019 2020 
Efterføl-
gende år 

Samlet 
overslag 

Anlægsudgifter  +8.000  +1.300 +63.000 
 

+63.000 
 

+135.300  

Anlægsindtægter  +50.000 +50.000       
 

      

Projekt nr.:99  
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Beskrivelse af anlægsprojektet  
 

Opsummering 

Anlægsforslaget er en opfølgning på kommunens Klimatilpasningsplan 2012 og Skybruds konkretiseringsplanen 

2013, samt rammeansøgningen for finansiering af skybrudsprojekter 2016. 

 

I nærværende anlægsforslag Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (takst finansierede)*  er det angivet 
forslag til  økonomi og projekter som finansernes over vandtaksten som bør prioriteres de næste fire år. 
 
Dette anlægsforslag skal ses i sammenhæng med anlægsforslaget: Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med 
FF (skattefinansierede)*, som beskriver de midler og prioriteringer som foreslås for den del af anlægges 
budgetterne, som er finansierede over skatten og dermed påvirker anlægsloftet. 
 
Den specifikke økonomi for de enkelte projekter vil blive fremlagt for BMU, i forbindelse med at de konkrete 
disponeringssager fremlægges til godkendelse. Heri vil en beregning af den afledte drift tillige indgå. 
 
Med vedtagelsen af dette anlægsforslag, udgår de tidligere anlægsforslag: 999001 Klimatilpasningsprojekter i 

samarbejde med FF, 999300 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF, Skolen ved Duevej og 999400 

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Egernvej  anlægget. De vil fremadrettet indgå som en del af dette 

anlægsforslag. 

 
Henvisning til bevillingssag(er) 

Nedenfor beskrives de midler som Frederiksberg Forsyning forventes at afsætte til implementering af 
skybrudsprojekter via medfinansieringsordningen i 2017: 
 

Projektnavn Takstfinansieret

FØ10 Langelands Plads 3.000

FØ23 Maglekildevej 3.100

*FØ27 Grønne veje øst 10.200

*FV27 Grønne veje vest 6.900

Frederiksberg Allé forundersøgelser for skybrudsprojekt 500

I alt  23.700

 
Sammenhæng med Frederiksbergstrategien 

Anlægsforslaget er centralt ift. Frederiksbergstrategiens tema ”Klimabyen for fremtiden”, hvor klimatilpasning 

indgår som det ene af de tre hovedindsatsområder, ” Arbejde målrettet med klimatilpasning”. 
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