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Til BBE@frederiksberg.dk, Birgit Garval og Helene Knudsen.
 
Hermed sendes revideret skema A-ansøgning vedrørende etablering af Venligbolig Plus-bebyggelsen på Roskildevej. Der er vedhæftet revideret
skema A-budget, revideret projektmateriale og revideret tidsplan.
 
Status og historik.
 
Projektet blev i februar 2017 udbudt i totalentreprise i den form, som fremgår af den tidligere indsendte skema A-ansøgning af 26.10.2017. Desværre
hjemkom der ved licitationen priser, der var min. 34% højere end budgetsat i skema A.
Årsagen til de høje priser er svær entydigt at udpege, men en væsentlig del af det må tilskrives det høje aktivitetsniveau i byggebranchen med deraf
følgende prisstigninger.
 
Kortfattet beskrivelse af projektet.
 
Venligbolig Plus-bebyggelsen på Roskildevej er blevet til som et pilotprojekt i et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, FFB/KAB,
arkitekttegnestuen ONV og Fonden Venligbolig ved 2+1.
 
Bebyggelsen skal huse flygtninge og studerende og er udformet med udgangspunkt i Venligbolig Plus integrationskonceptet, som har det
overordnede sigte at løse integrationsudfordringer for flygtninge, samtidig med at det skaber et alternativt botilbud for unge studerende i byen.
 
Det er vigtigt, at den nye boligafdeling kommer godt i gang og har de bedste forudsætninger for at blive en velfungerende boligafdeling, der
samtidig kan sikre en vellykket integration. Derfor er 2+1 involveret i opstarten af Venligbolig Plus afdelingen og leverer i den forbindelse en række
ydelser, produkter, vejledninger, procesbeskrivelser mv. FFB vil med udgangspunkt i integrationskonceptet stå for den efterfølgende drift af
afdelingen.
 
Bebyggelsens 41 venligboliger fordeles på 3 boligklynger, der i bebyggelsens midten skaber et fælles gårdrum, der også fungerer som adkomstareal.
Bebyggelsen vil være i op til 4 etager.
I hver boligklynge vil fællesrummet være placeret i stueetagen og hver boligklynge vil have en fælles tagterrasse.
 
Boligerne indrettes med køkken/opholdsrum og med 2 tilhørende værelser. Der vil fra alle boliger være udgang til terrasse eller altan.
 
Bebyggelsen vil blive opført i totalentreprise med FFB som bygherre og ONV-arkitekter som totalrådgiver.
 
Justeringer og besparelser i projektet.
 
Siden licitationen har der i samarbejde med Frederiksberg Kommune været arbejdet med at finde ændringer og besparelser i projektet, der ville
muliggøre en gennemførelse af projektet. Der er aftalt følgende ændringer i forhold til det tidligere indsendte projekt:
 

1. Ændring af facadebeklædning til anden pladebeklædning. Denne ændring er godkendt af stadsarkitekten. Desuden er der lavet ændringer der
muliggør at størstedelen af facadebeklædningen monteres på fabrik og medfører lavere stilladsudgifter på byggepladsen.

2. Depoter i terræn og  indeliggende depoter udgår helt. I stedet lægges det ind i boligerne som 60x80x200 cm. skab. Det sparede areal udnyttes
i stedet til at etablere 3 ekstra boliger, således at der nu er 41 boliger.

3. BD 30 krav til adgangsdøre udgår.
4. Ovenlys udgår.

 
Ændringer i budgetgrundlaget.
 
Der er aftalt følgende ændringer i det vedhæftede skema-A budget i forhold til det til tidligere fremsendte skema A-budget:
 

1.       Ved skema A-ansøgningen af 26.10.2017 forudsattes det, at 50% af boligerne havde status som ungdomsboliger og 50% havde status som
familieboliger. Det er aftalt at ændre dette til at alle boliger skal have status som ungdomsboliger.

2.       Det samlede areal er ændret fra 1.870 m2 i det tidligere fremsendte skema A til nu 1.970 m2.
3.       Det samlede antal boliger er ændret fra 38 til 41 boliger.
4.       Det er forudsat i budgettet, at der tildeles rammebeløb som reguleres til 2018-niveau.
5.       Frederiksberg Kommune har indvilget i at betale tilslutningsudgifter og udgift til jordhåndtering. Denne udgift er altså løftet ud af budgettet.
6.       Udgiften til integrationsprocessen er modregnet i grundkøbsprisen og er dermed stadig indeholdt i budgettet (700.000 kr.).
7.       Desuden er der i grundkøbsprisen modregnet en udgift til entrepriseudgifter, som det ikke har været muligt at få dækket ved ændringer

eller besparelser (2.250.000 kr.).
 
Nyt udbud.
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På grund af de mange ændringer er det nødvendigt at genudbyde projektet i totalentreprise (udsendes 3. maj). 3 entreprenørselskaber har denne
gang meldt sig klar til at afgive pris.
 
Med venlig hilsen

Morten Mandrup Hylleberg
Projektleder
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mmh@kab-bolig.dk
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