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INDLEDNING 

Moderniseringen af plejehjemmet Søndervang udgør 
i lille form et billede af Frederiksbergs udfordringer i 
dag. 

For hvordan udvider, udvikler og fornyer man et vel-
fungerende sted, når grunden allerede er bebygget én 
gang? Hvordan kan man både fortætte bebyggelsen 
og sikre de grønne værdier, der kendetegner området?

Der gives ingen nemme svar. Til gengæld er der et 
behov for at tænke anderledes, for at kunne udpege 
de nødvendige kompromis’er og - som vi har lært det 
i løbet af arbejdet med idéoplægget - for at kunne 
se ud over sin egen grundgrænse og tænke i større 
sammenhænge.

Den slags kræver godt naboskab, og modernisering af 
Søndervang giver muligheden for et tættere forhold til 
væsentlige naboer som Skolen på La Cours Vej, Børne-
institutionen Nykløveret, Kedelhallen og Frederiksberg 
Forsyning.

Men især kommer modernisering  borgerne på Søn-
dervang til gode. Nye og tidssvarende fællesfaciliteter, 
bedre integration med byen og et mere rationelt byg-
ningsanlæg vil kunne mærkes i hverdagen.

Kortet til højre udpeger med en hvid kontur det nuvæ-
rende plejecenter, og med sort det nærområdet som 
plejecentret er en del af, og som bl.a. omfatter Fre-
deriksberg Forsyning. Mod nord ligger Frederiksberg 
Hospital, mod vest og nordvest et større villaområde 
samt skolen på La Cours vej. Mod syd og sydvest lig-
ger uddannelsesinstitutionerne CBS og TEC, mens en 
klassisk, tæt karréby folder sig ud mod øst.

Kommende Start 
Up City

TEC

Til CBS

Frederiksberg
Forsyning

La Cours Vej

Folkeskole

Boligområde

Søndervang, 
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Daginstitution
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Boliger
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DET EKSISTERENDE SØNDERVANG
OG DETS NABOER

Søndervang Plejehjem, Nyelandsvej 87, består i dag af 
den Selvejende institution Søndervang. som blev op-
ført i 1972 og af ejendommen Emil Christians Hansens 
Vej 1, som ejes af Frederiksberg kommune og som i 
1985 blev bygget til og integreret i Søndervang. Pleje-
hjemmet består af 108 plejeboliger og er drevet af en 
selvejende institution. 

Den kommunale bygning rummer 45 boliger, mens 
den selvejende institution rummer 63.

Husene er præget af deres alder og et betragteligt 
slid. De var fuldt tidssvarende, da de blev bygget, men 
ligger i dag betragteligt under den standard Frederiks-
berg Kommune ellers tilbyder sine medborgere.

Stueetagen i begge huse fremtræder noget afvisende. 
Særligt er den nordlige bygning præget af at have 
parkering i stuen.

Plejecenteret har en grøn zone ud mod både Ny-
elandsvej og Emil Chr. Hansens Vej, men den fremtræ-
der noget tilfældig og står ikke mål med sine omgivel-
ser.

Mod gården har Søndervang en fin have, der bliver be-
nyttet meget i de gode måneder. Der er græsarealer, 
belægning og som ryg mod Keddelhallen er store trær, 
buske og en lille sti, der benyttes i undervisningen af 
eleverne på Skolen på La Cours Vej.

Søndervangs udearealer bruges også af børnene på 
den relativt nyopførte børneinstitutionen Nykløveret 
på Nyelandsvej. 

03 HISTORIK: OMRÅDETS ANVENDELSE

Matr. nr. 6ae har tidligere været benyttet som lager-
plads af Frederiksberg Kommune. I 1940’erne blev 
der opført en spejderhytte på området. Matr. nr. 6ra 
blev tidligere benyttet af Stadsgartnerne som vedli-
geholdelsesområde, med lagerfaciliteter, værksted og 
kontor. Der har siden 1972 ligget plejehjem på begge 
matrikler.

Plejehjemmets naboejendom huser Frederiksberg 
Forsyning, der har haft aktiviteter på området siden 
starten af 1900-tallet. I 1903 blev der på bygget en 
affaldsforbrændingsanstalt på grunden, som funge-
rede som Danmarks første fjernvarmeværk. Forbræn-
dingsanstalten var placeret  på det, der i dag hedder 
matr.nr. 26ep, øst for matr.nr. 26c.  På forbrændings-
anstalten blev der afbrændt affald samt kul. Slagger 
fra afbrændingen blev opbevaret i depot på området 
sydvest for den gamle kedelbygning, svarende til den 
sydvestlige del af matr.nr. 26c.

I 1930’erne blev det oprindelige forbrændingsanlæg 
udskiftet med et nyere affaldsforbrændingsanlæg med 
tilhørende dampanlæg. Den nye forbrændingsanstalt 
blev placeret vest for det gamle forbrændingsanlæg, 
i den nordvestlige del af matr.nr. 26c. Der blev tilført 
olie til anlægget via en ledning, der løb nord for for-
brændingsanlægget. 

Slagger fra det nye forbrændingsanlæg blev opbeva-
ret i depot, der var afgrænset af mure samt en støbt 
bund på samme sted som det gamle slaggedepot. . 
Forbrændingsanlægget blev revet ned i 1988.  Der har 
igennem Forsyningens historie ligget olietanke flere 
steder på området. 

Kedelhallen, der er et Kultur- og Idrætshus, er placeret 
bag ved Søndervangs Plejecenter, og imellem de to 
matrikler ligger en række af grønt og store træer, som 
i dag er ejet af Frederiksberg Forsyning.

Turen mellem børnehave, skole, plejecenter og Kedel-
hallen sker via fortovet, da der ikke er stiforbindelse 
gennem den storkarré, de ellers ligger omkring.

Skolen på La Cours Vej som set fra Søndervang
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PROCES  

Til udarbejdelse af idéoplægget har der, ud over pro-
jektgruppemøder, samt styregruppemøder også været 
og været afholdt en workshop med medarbejdere fra 
Søndervang, en studietur med projektgruppen samt et 
beboer- og pårørendemøde. 

Medarbejderworkshop blev afholdt på Søndervang, 
hvor der deltog ca. 15 repræsentanter for nat- dagvag-
ter, samt drift, køkken og afdelingssygeplejersker samt 
projektgruppen.

Undervejs i workshoppen delte de ansatte både 
erfaringer fra hverdagen, men også de drømme og 
ambitioner, der var blevet formuleret i et nyligt works-
hopforløb.

Ved orientering til beboer- og pårørendemøde blev 
der spurgt ind til dels til anvendelse af bygningen på 
Nyelandsvej 87, samt til hvor meget af haven og de 
grønne træer der fjernes. 

Studieturen gik til Jægersborghave i Gentofte, der er 
et nyopført plejecenter, som også står overfor at skulle 
udvides inden for de næste par år. Jægersborghave 
blev ét af en række referenceprojekter, der gennem 
projektets første faser kan tjene til at formulere både, 
hvad man ønsker sig og hvad man ikke ønsker sig af 
det nye plejecenter.

Der er endvidere holdt møder med CTR og Frederiks-
berg Forsyning, og dialogen fortsætter i det videre 
arbejde.

VÆRDIER

Det ny Søndervangs kombination af eksisterende og 
nybyggeri har også en organisatorisk betydning. 

Plejecentret skal danne rammen om et godt og trygt 
ældreliv for Frederiksbergs borgere, ligesom byg-
ningen skal sikre effektive arbejdsgange for personalet 
med særlig fokus på, at plejepersonalet tilbringer mest 
mulig af deres arbejdstid hos borgerne.

Det nye Søndervang skal være en sammenhængende 
arbejdsplads på tværs af nyt og gammelt, hvor der 
bliver delt viden og faglighed på tværs af etagerne. 
Det er et udtrykt ønske fra personalet, at i alle arbejds-
gange skal det handle om - og være fysisk muligt -  at 
være så tæt på beboerne som muligt. Der skal være 
et tryghedsskabende miljø, med mulighed for at lave 
mindre kroge, da mange af beboerne lider af demens 
og har stort behov for overskuelighed. 

Beboerne skal kunne ’favnes’ og mærke tryghed i 
hverdagen, og de pårørende skal føle sig trygge i, at 
deres familiemedlem er i de bedste hænder i det dag-
lige liv på Søndervang.

Men livet på Søndervang må ikke begrænse sig til en 
enkelt etage. Med erfaringer fra det eksisterende an-
læg skal det nye hus også kunne samle folk på tværs. 
Både beboere og ansatte skal opleve at være del af et 
større og levende hele.

I dag benytter børn fra skolen på La Cours Vej og fra 
børneinstitutionen Nykløver Søndervangs udearealer. 
Denne integration med naboerne skal bæres med over 
i det nye Søndervang og udvides til arealer inden for. 

Fra Søndervang i dag
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VISION

Frederiksberg kommune ønsker med udvidelsen af 
Søndervang plejehjem at udvide kommunens samlede 
kapacitet. Udvidelsen af det eksisterende plejehjem 
med 8000 m2 er fordelt på 60 plejeboliger samt yder-
ligere 24 fleksible boliger, der kan benyttes enten som 
plejeboliger for ældre eller til andet bo-tilbud.

Udbygningen af Søndervang Plejecenter er en del af 
kommunens moderniseringsplan, der blev iværksat 
december 2006. Moderniseringen af plejeboligerne 
i kommunen gennemføres på den baggrund efter en 
politisk vedtaget masterplan - ”Masterplan for mo-
dernisering af plejeboliger 2018” - der siden 2006 er 
blevet revideret ca. én gang årligt.

HVAD OPLEVER BORGERNE PÅ SØNDERVANG?

Ønsket er gode tidssvarende boliger i trygge omgi-
velser og med nye fællesfaciliteter af høj standard, 
hvor især køkken og spisefunktion skal have en central 
placering i en ny og åben stueetage. 
Hvor kokkene spreder liv, lyd, dufte og sanseindtryk. 
Hvor man kan give en hånd med efter evne i en del af 
køkkenet, der er indrettet til det. Hvor der dyrkes urter 
uden for døren. Hvor der er plads til en samtale.

HVAD OPLEVER NABOERNE TIL SØNDERVANG?

Det fremtidige Søndervang Plejecenter skal bidrage 
til området ved at være et åbent hus, der interage-
rer med de nærliggende institutioner og det øvrige, 
omkringliggende byområde. Særligt samarbejdet med 
Skolen på La Cours Vej og børnehaven Nykløveret, 
der i dag benytter plejecenterets udearealer, vil kunne 
udvides. Med en mere åben og aktiv stueetage kan 

børn og naboer inviteres indenfor til både kakao og 
kulturarrangementer.

Ikke mindst vil naboerne opleve, at der tages hul på 
fornyelsen af et lidt forsømt hjørne af Frederiksberg 
- et hjørne, der måske en gang har været en bagsi-
de i byen, men som forlængst er indhentet af byens 
udvikling.

HVAD OPLEVER PERSONALET?

Søndervang skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads 
med en organisering der understøtter fagligheden. Med 
en kompakt og velplanlagt udvidelse kan der skabes 
bedre mulighed for kontakt mellem medarbejderne og 
mere rationelle arbejdsgange. Dette vil kunne mærkes i 
hverdagen af alle, der har sin gang på plejecenteret.

Et ord, der er gået igen flere gange undervejs i proces-
sen , er ”hjerterum”. Ordet har forskellige betydninger 
for forskellige mennesker, men det er i høj grad værd, 
at tage med som udtryk for observationer og ønsker fra 
de mennesker, der måske kender stedet bedst.

Hjerterum er noget, der opstår mellem medarbejdere, 
der har plads til at tale sammen, overgive eller fordele 
opgaver og hjælpe hinanden Hjerterum er at nattevag-
terne ikke er alene hele vagten, men ser hinanden og 
både aften- og dagholdet. Hjerterum er det beboerne 
oplever, når gode arbejdsforhold giver personalet mere 
overskud og overblik. Og hjerterum er ikke mindst, 
at Søndervangs lukkede køkken flytter fra sit skjul på 
første sal ned til en ny og åben stueetage, der står i 
et tættere forhold til både beboere og omgivelser, og 
giver et levende og aktivt hus.

Fra Søndervang i dag
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Tegnestuen Tredje Natur udarbejdede i januar 2018 et 
volumenstudie for en udvidelse på 8000 m2 på grun-
den. Opgaven var at demonstrere, at der kan findes 
en placering af de nye kvadratmeter arrangeret tæt 
omkring Søndervangs eksisterende bygninger.

Undersøgelsens mange modeller viser i første om-
gang, hvor svær opgaven er.

Modellerne 2A og 5 bygger i højden, hvilket ikke bare 
isolerer beboerne, men også bryder Frederiksbergs 
fine vekselvirkning mellem karréby og villaveje.

Modellerne 1, 2A, 3A og B, 4A og B samt 5 griber ind 
i den selvejende del af Søndervang og skaber på den 
måde vanskeligheder uden at tilføje oplagte kvaliteter.

Modellerne 4A og B samt 5 og 6 deler anlægget op i 
flere, individuelle bygninger, hvorved behovet for ratio-
nel drift af det fremtidige anlæg besværliggøres.

Model 7 skiller sig ud sammen med den beslægtede 
2B. Ved at spejle og forskyde de eksisterende byg-
ningers U-formede plan dannes en tæt karréstruktur, 
der passer naturligt ind i Frederiksbergs bybillede, 
mens det kompakte anlæg muliggør korte gangafstan-
de og rationel drift.

Model 7 blev udvalgt som den anbefalede løsning, 
men det er væsentligt at understrege, at denne model 
ikke må forstås som et billede af det kommende hus.

I stedet skal modellen vise - ligesom nærværende 
idéoplæg - om der er plads på grunden til de nødven-
dige arealer, samt hvilke udfordringer kommunen og 
dens rådgivere kommer til at stå over for i det videre 
arbejde.

Volumenundersøgelsen fra Tegnestuen Tredje Natur 
viste, at det er muligt at lave et kompakt plejecenter 
langs Emil Chr. Hansens Vej, men at den ønskede stør-
relse ikke kan ligge inden for de eksisterende grund-
grænser. Der er hverken plads til bygninger, friarealer 
eller parkering, og det er nødvendigt at gå i forhand-
ling med den store nabo, Frederiksberg Forsyning, om 
at købe en del af deres arealer.

VOLUMENUNDERSØGELSE
VED TEGNESTUEN TREDJE NATUR



10

Sagen involverer fire matrikler:

Matrikel 6ra, vist med mørkerød, hvor den selvejende 
del af Søndervang ligger. Matrikel 6ra skilles fra pleje-
centeret, når byggeriet er afsluttet.

Matrikel 6ae, vist med rødt, hvor den kommunalt ejede 
del af Søndervang ligger. Dette forbliver kernen i det 
nye Søndervang.

De to matrikler 26c og  26en, vist med blåt, som tilhø-
rer Frederiksberg Forsyning.

Af matrikel 26en skal erhverves et stykke som marke-
ret med den stiplede linie til bebyggelse, friareal og 
parkering

Af matrikel 26c skal erhverves et stykke som marke-
ret med den stiplede linie for at sikre den nødvendige 
brandafstand mellem de nye plejecenter og Frederiks-
berg Forsynings bygninger samt for at sikre en grøn 
forbindelse langs plejecenteret og over til Kedelhallen 
og til børnehaven Nykløveret.

GRUNDOPLYSNINGER 

6ra

6ae

26en
26c

Nuværende Plejecenter
Matrikel nr.: 6ae 
Adresse: Emil Christian Hansens Vej 1, Frederiksberg
Areal: 4217 m2

Ved udvidelse af plejecentret skal der tilkøbes areal på 
samlet ca. 3210m2  fra matrikel nr. 26en og 26c  
Areal efter udvidelse samlet ca. 7427 m2   

Stiplingen viser den foreslåede fremtidige grund.
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De væsentligste eksisterende deklarationer på grun-
den hidrører en lokal vandboring samt hovedledningen 
for fjernvarme.

Vandboringens beskyttelseszone udgøres af det grøn-
ne område, det ligger i, og som vi foreslår bevaret som 
en grøn forbindelse gennem området.

Selve boringen skal dog beskyttes yderligere, når den 
ikke længere ligger bag Frederiksberg Forsynings 
trådhegn.

Hovedledningen for fjernvarme behandles for sig på 
side 14-17

Endvidere er indtegnet en nedgravet rentvandsbehol-
der, der ligger i skellinien til den foreslåede grund for 
det nye Søndervang, samt et fremtidigt deklarations-
område, der skal sikre gode lysforhold mod en eventu-
el fremtidig byggegrund mod syd. 

Se også side 20, diagrammet for mulige, fremtidige 
byggefelter langs Emil Chr. Hansens Vej.

Mod nord er indtegnet en brandmur ind til nabogår-
den. Her bliver det ikke muligt at placere vinduer.

Se også s. 29 vedr. brandforhold.

DEKLARATIONER

tracé for fjernvarmens hovedledning

eksisterende, nedgravet rentvandstank

vandboring

beskyttelseszone for vandboring

brandmur mod nabogård

lysafstand til nabogrund samt mulig 
adgang til storkarréen
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A den selvejende del af Søndervang fra halvfjerd-
serne. Bygning A rummer utidssvarende små bol-
iger, har lave etagehøjder og har brug for en gen-
nemgribende istandsættelse. Den rummer flere af 
Søndervangs fællesfaciliteter, som skal genopføres i 
nybyggeriet.

Beboerne bliver boende i bygning A under byggepro-
cessen. Ved afslutningen af byggesagen, skilles denne 
bygning fra Søndervang Plejecenter, og beboerne 
flytter over i det nye hus.

B den lille forbindelsesbygning i to etager mellem de 
to eksisterende fløje af Søndervang rummer væsent-
lige fællesfaciliteter, der skal indtænkes i den etape-
plan, der muliggør, at borgene på Søndervang bliver 
boende under byggeriet.

C den kommunalt ejede bygning i hvide betonele-
menter har et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. 
Der forestår en gennemgang af bygningens stand, 
som skal danne grundlag for vurdering af, om det 
byggeteknisk og økomomisk, bedst kan betale sig at 
nedrive bygningen, og bygget nyt. 

D disse garager tilhørende Frederiksberg Forsyning 
skal nedrives i den markerede længde for at give plads 
til udvidelsen af Søndervang.

E der skal i næste fase, tages stilling til skuret som 
i dag benyttes til undervisningsformål for folke-
skoleelever, på bagsiden af Frederiksberg Forsynings 
store et-plansbygning. Skuret kan bevares, eller få en 
mere hensigtmæssig placering, evt. sammenbygget 
med plejehjemmet, efter nærmere aftale med Fred-
eriksberg Forsyning.  

EKSISTERENDE BYGNINGER

A
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C

D
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kt. FG. 12.55

kt. FG. 16.05

kt. FG. 18.67

kt. FG. 21.29

kt. FG. 23.91

SAMMENBYGNING

1. Den eksisterende bygning C vil indgå i det nye Søn-
dervang. Sammenbygningen mellem nyt og gammelt 
udgør en betragtelig komplikation af byggesagen, 
men er nødvendig for at skabe et rationelt anlæg og 
for at give god adgang til de nye fællesfaciliteter. Den 
største udfordring ved sammenbygningen bliver byg-
ning C’s ringe etagehøjde, og den kræver et grundi-
gere studium i sagens kommende faser. Der fremstår 
principielt to forskellige løsninger:

I den ene føres etagehøjderne igennem til det nye 
byggeri. Dette skaber den størst mulige funktionelle 
og tilgængelighedsmæssige sammenhæng i det sam-
lede byggeri, men fastholder også en negativ arv, som 
særligt kan give problemer, når det gælder pladskra-
vene til et tidssvarende ventilationsanlæg.

I den anden løsning bygges der nyt med etagehøjder, 
der modsvarer moderne krav og forventninger, men 
som ikke ligger i forlængelse af etagerne i den eksiste-
rende bygning. Mens denne løsning ikke er funktionelt 
optimalt, kan der kompenseres ved at placere trapper 
og elevatorer i overgang mellem nyt og gammelt.

2. Huset er i dag over 30 år gammelt, og er aldrig ble-
vet renoveret. Det nye hus vil udstille den eksisterende 
bygnings stand, både i drift, installationsmæssigt og i 
hverdagen for beboerne.

I forlængelse af arbejdet med idéoplægget er der 
planlagt en undersøgelse af husets stand. Der vil 
blive foretaget en samlet vurdering af, hvorvidt det i 
et totaløkonomisk perspektiv, bedst kan betale sig at 
renovere bygningen inden for de nuværende rammer, 
eller nedrive og bygge nyt.

snit gennem eksisterende bygning C, der viser 
gang med glasfacade mod gård (her markeret 
med rødt) samt bolig med altan til gaden.

bygning C er et rationelt og ganske køligt beton-
byggeri, der rummer store boliger med fornufti-
ge planer, men meget beskedne rumhøjder.

bolig privat altanganggård gade
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FJERNVARMENS HOVEDLEDNING

Bebyggelsens største binding ligger under jorden: 
Fjernvarmeværkets Hovedledning, som ejes og drives 
af CTR, Centralkommuners Transmissionsselskab, pas-
serer under den sydlige del af grunden og fortsætter 
mod vest under La Cour Vej.

Hovedledningen er her markeret med rødt.
La Cour Vej er markeret med blåt.
Det nye Søndervang er vist med en lys tone. 

Normalt ville en sådan placering udelukke enhver 
bebyggelse inden for en given respektafstand, men 
CTR har åbnet for at et kommenende plejecenter kan 
passere hen over røret med en frihøjde på ca. 4 meter.

Man må forestille sig, at der udføres en bred og høj 
port i huset, hvor ledningen passerer, så installationen 
efterfølgende kan tilgås for kontrol og vedligehold 
med kort varsel.

En sådan port ville kunne anvendes til at give bilad-
gang til grunden. Biladgang inkluderer minibusser, 
gæster, ambulancer, leverancer og rustvogn, der alle 
har uafklarede forhold i dag.

CTR har imidlertid også åbnet for at portåbningen kan 
lukkes med glasfacader, der kan afmonteres i tilfælde 
af vedligeholdelsesarbejde. Denne løsning er baseret 
på erfaringer fra udarbejdelsen af den kommende 
udvidelse af CBS på Fasanvej.
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FJERNVARMENS HOVEDLEDNING

For enden af den ellers smukke La Cours Vej, præ-
get af byggeri i høj kvalitet og ikke mindst af mange 
og store træer, ligger i dag en oplagsplads bag et 
trådhegn, en parkeringsplads samt en noget blandet 
beplantning. 

Det er ikke en værdig afslutning på vejen.

Men under La Cours Vej løber fjernvarmens hovedled-
ning, og den fortsætter i vejens retning ind på grunden 
for det fremtidige Søndervang.

Her kommer afstandskravene til ledningstracéet til at 
definere bygningens form. Til gengæld kan den port, 
afstandskravene dikterer, blive en værdig afslutning af 
La Cours aksen.

Om den skal markere hovedindgangen til Søndervang, 
indgangen til et større gårdrum, der kan tage imod 
gæster, porten til et overdækket gårdrum, eller om det 
skal være et dobbelthøjt rum til gavn for hele byen, 
den beslutning hører til senere i forløbet.

Det helt centrale er, at bindinger som dem hovedled-
ningen medfører, bruges til at skabe kvaliteter, man 
ellers ikke havde lagt ind i et nøgternt byggeri som et 
plejecenter bygget inden for det almene rammebeløb.

Set fra La Cours Vej
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FJERNVARMENS HOVEDLEDNING

ledningstracé

bygning C

eksempel på port henover 

ledningstracéet, der giver 

adgang til et indre gårdrum

eksempel på et åbent, 

dobbelthøjt rum henover 

ledningstracéet, en daglig-

stue for kvarteret

gårdrum

indgang

Hvordan en forhindring som ledningstracéet kan skabe 
nye kvaliteter - EKSEMPEL 1 

Snittegningen viser et tænkt eksempel på, hvordan 
Søndervang kan krydse hovedledningen, og hvilke 
kvaliteter, det kan bringe med sig.

Snittet ligger i forlængelse af La Cours Vej, og ledning-

stracéet er vist som en rød pil i bunden af billedet.

Hvor Søndervang krydser ledningstracéet længst til 
venstre, er der vist en port, der giver adgang til et 
større gårdrum. Tegningen viser et gårdrum uden 
trafik, men det kunne også indrettes med adgang for 
den trafik, der er særlig for et plejecenter: minibussen, 
ambulancer og rustvogn. 

Hvor Søndervang krydser tracéet længst til højre er 
porten lukket med glas, og der opstår en dobbelthøj 
foyer eller en spisesal med åbent køkken, der kan 
fungere som en dagligstue i kvarteret: et sted, hvor 
skolebørn og børnehavebørn kan slå sig ned, et åbent 
rum til byen.             
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FJERNVARMENS HOVEDLEDNING

ledningstracé

bygning C

overdækket
gårdrum

indgang

Hvordan en forhindring som ledningstracéet kan skabe 
nye kvaliteter - EKSEMPEL 2 

idéen om at Søndervang tilbyder en dagligstue til 
kvarteret kan yderligere understreges ved at overdæk-
ke et større areal i forbindelse med at bygningerne 
krydser ledningstracéet - en dyrere løsning, naturligvis, 
men også en understregning af Søndervangs poten-
tiale.
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GRØNNE KVALITETER 
OG FORBINDELSER
 
Byggefeltet for det nye Søndervang er for en stor dels 
vedkommende sammenfaldende med haven bag det 
eksisterende Søndervang. Her findes også den største 
koncentration af træer. Dette udgør projektets største 
grønne udfordring.

Flere træer i området er over 25 år gamle, og derfor 
som udgangspunkt bevaringsværdige iht. kommune-
planen. 

Der er mulighed for at tilkøbe et grønt areal fra Fre-
deriksberg Forsyning, og dermed etablere en grøn 
passage ned mod Kedelhallen (en grøn lund) til gavn 
for plejecentrets beboere. 

Der er et stort potentiale i at anlægge en helhedsbe-
tragtning omring det grønne og rekreative, der rækker 
udover matrikelskel, samt i at åbne området mere op 
til gavn for både plejecentrets beboere og byen.

Det bør være ambitionen fremover, at forbedre om-
rådets grønne og rekreative kvaliteter, til glæde for 
borgerne. 

Der kan i det fremtidige arbejde med fordel lægges 
vægt på:
 
• Rekreative kvaliteteter til plejecentret
• Kvaliteter til skole og børnehave
• Grønne strukturer, stiforbindelser.
• Nye træer, herunder variation i sorter
• Understøtte biodiversitet, herunder et rigere in-

sekt- og fugleliv lokalt
• Et integreret LAR-projekt

Eksisterende træer, grund og byggefelt

Eksisterende træer
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PARKERING

Med til en helhedsbetragtning hører også stiforbin-
delser gennem storkarréen, så plejecenter, børneha-
ve, skole og Kedelhallen kan bringes tættest muligt 
sammen.

Det estimeres, at der vil være behov for ca. 25 parke-
ringspladser til biler, svarende til antallet på Frederiks-
berg Kommunes øvrige nyere plejecentre (Ingeborg-
gården, Betty III, Akaciegården m.v.), hvis de anlægges 
og afmærkes, så udefrakommende bilister uden 
ærinde på plejehjemmet, ikke benytter dem. Minimum 
en parkeringsplads skal reserveres til plejehjemmets 
minibus.
Det endelige myndighedskrav vil blive fastsat i forbin-
delse med lokalplanen udarbejdelse.

Der skal ligeledes etableres parkeringspladser til cyk-
ler iht kommuneplanens retningslinjer, svarende til ca. 
120 cykelparkeringspladser.

Der skal ud over almindelig parkering lægges særlig 
vægt på tilkørselsforhold og kortidsparkering i forbin-
delse med leverancer, ambulancer og rustvogn. Den 
særlige trafik, der hører til et plejecenter skal kunne 
afvikles sikkert og med værdighed.

Mulige stiforbindelser henover det nye Søn-
dervangs grund

Nykløveret
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La Cours Vej

Nyelandsvej

Stæhr Johansens Vej                       

Kedelhallen

Frederiksberg Forsyning

Skolen på La Cours Vej
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HELHEDSBETRAGTNING

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning 
har et fælles ønske om, at anlægge en helhedsbetrag-
ning for området, i forbindelse med den fremtidige 
udvikling og planlægning.

Det tjener flere formål, hvoraf et er, at Forsyningen 
trods udvidelsen af Søndervang sikres de bedste 

vilkår, både når det gælder daglig drift og fremtidige 
planer.

Derudover skal de kommende byggepladser koordine-
res. Her tænkes specifikt på modernisering af Sønder-
vang og opførelsen af det nye blødgøringsanlæg på 
Forsyningens grund.

Moderniseringen af Søndervang står også til at blive 
første trin i en byudvikling på Forsyningens nuværen-
de arealer langs Emil Chr. Hansens Vej. 

Derudover kan der etableres en grøn forbindelse over 
Forsyningens grund via plejecentret til Kedelhallen, så 
området lukkes yderligere op til gavn for byen.
 

Sikring af Forsyningens kørevej til store 
biler

Mulige, fremtidige byggefelter langs 
Emil Chr. Hansens Vej
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Der er også en oplagt mulighed for en fælles blå-grøn 
plan, der ser på sammenhængende grønne rum og træk 
samt en overordnet plan for LAR, lokal afledning af 
regnvand. 

Evt. bygningsændringer hos Frederiks-
berg Forsyning Muligt fælles LAR projekt

eksisterende vandværk

kommende vandbehandlings-
anlæg
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BYGGEPLADS UDEN GENHUSNING

MODEL TIL AREALBEREGNING

Som model for arealberegningen er der skitseret et 
enkelt og kompakt Søndervang, formet som et ottetal 
i plan, ligesom Frederiksberg Rådhus. 

Dette er IKKE et bud på udformningen af det endelige 
anlæg, men alene en demonstration af, at det er muligt 
at få plads til de nødvendige bolig- og fællesarealer 
inde, samt de krævede opholdsarealer og parkerings-
pladser ude.

Det er forudsætning, at plejecenteret kan udvides 
uden genhusning. Det stiller krav til en etapedeling 
af byggesagen, der muliggør, at beboerne hele tiden 
kan blive boende i eksisterende bygninger, og gradvist 
flyttes over i det moderniserede plejecenter.

“OTTETALLET”, vores beregningsmodel 
med en fireetages tilbygning, bygnings-
dybde 10,5 m
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MODEL FOR AREALBEREGNING

Øvelser i snit i forbindelse med modellen til arealbe-
regning

I beregningsmodellen er der taget udgangspunkt 
i en tilbygning i fire etager med en bygningsdyb-
de på 10,5 meter.

Konkret betyder dette, at bygningen har gang til 
den ene side og bolig til den anden, og at begge 
rum har dagslys. Boligerne er vist med en fransk 
altan.

Modellen kan naturligvis varieres som her, hvor gan-
gen i stueetagen udvides med et opholdsrum til en 
lokal bygningsdybde på 16 meter..

Snittet her viser fælles tagterrasse over stueetagen 
samt fællesaltaner med adgang fra gangarealerne.

I den oprindelige volumenøvelse var der regnet 
med en husdybde på 16 meter - med boliger på 
hver side af en indeliggende korridor. 

Dette meget økonomiske snit er standard i Køben-
havns Kommune, men i vores referenceprojekter på 
Frederiksberg og i Gentofte bruges til hovedsage-
ligt til at skabe variation.
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AREALER 

Søndervang plejecenter udbygges med 84 nye boliger 
samtidig med at de små og ikke tidsvarende plejebo-
liger i den selvejende del nedlægges. Dette medfører, 
at der efter opførelse vil være samlet 129 plejeboliger i 
Søndervang.    

Forudsætninger for arealer og antal
Opholdsarealer (udearealer) skal ifølge rammerne i 
Kommuneplan 2017 være på 30% af det samlede brut-
to etageareal. 

Det bemærkes at idéoplægget har lagt til grund, at 5% 
af opholdsarealet udgøres af altaner, fællesaltaner og 
evt. tagterrasse. Dette har betydning for beregningen 
af størrelsen på det supplerende grundareal, som skal 
tilkøbes af Frederiksberg Forsyning. 

De nye boliger fordels på boliger mellem 60 m2 og 70 
m2 med et gennemsnit på 65 m2.

Der opføres samlet 84 nye boliger. Heraf med mu-
lighed for at etablere 16-32 (som udgangspunkt 24) 
med ca. 8 boliger pr. gruppe, i en fleksibel inddeling. 
Enheden skal kunne fungere som selvstændigt afsnit 
med egen opgang og servicearealer. 
Dette giver mulighed for, at boligerne kan anvendes 
enten som en del af plejecentret eller til et andet 
bo-formål end plejeboliger for ældre. 

70% af det samlet bygningsareal (brutto etageareal) i 
den nye bygning, udføres som boliger inkl. tilhørende 
arealer gangareal, ophold ved boenheden, depotrum 
mv. 

foreslået grund inkl stiforbindelser,
fem meters brandzone mod nabo, lysafstand 
til fremtidigt byggefelt mod syd

foreslået byggefelt
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Arealopgørelse:
Forudsætninger for areal og antal efter opførelse Gennemsnit Gennemsnit
af de nye plejeboliger: m² pr. bolig Antal m² i alt m² pr. bolig Antal m² i alt Antal m² i alt
P-arealer/pladser 32 25 625 25 625
Inkørsel, trafik, cykel P mv. areal 450 450
Opholdsarealer 30% af samlet bruttoetage areal 3.581
Bebygget areal samlet 821 1.950 2.771
Grund 4.217 3.210 7.427
Etager 5 4
Boliger (brutto etageareal) 72 45 3.240 65 84 5.460 129 8.700
Servicearealer 897 2.340 3.237
Samlet bygning  (i alt boliger og service) 4.137 7.800 11.937

I dag Nye plejeboliger
Samlet efter opførelse af

 de nye plejeboliger 

30% af det samlet bygningsareal udlægges som ser-
viceareal for plejecentret inkl. køkken, mindre butik, 
frisør, træning, terapi mv. 

Såfremt det besluttes at nedrive den kommunale byg-
ning vil de 30 % serviceareal blive fordelt således, at 
plejecentret samlet set får et serviceareal, der svarer til 
det niveauet for kommunens andre sammenlignelige 
plejecentre (ca. 20-22 %). 

For at kunne opfylde areal krav til den nye bygning 
og eksisterende, til trafik og p-arealer samt udvendige 
opholdsarealer skal der købes ca. 3210 m2 af nabog-
runden.
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Tilbygningen til det eksisterende Søndervang, skal for-
bedre de eksisterende funktioner for beboere og per-
sonale, og sikre at den varme og imødekommenhed 
Søndervang har i dag, bliver forstærket og tydeliggjort 
og kan mærkes ud i gadebilledet og ikke mindst inde i 
huset. 

Husets hjerte skal være med køkkenet som omdrej-
ningspunkt til glæde for beboerne og de besøgende 
– alle servicefunktioner skal placeres i det nye hus. 
Den enkelte beboer skal opleve, at bo et sted hvor 
der nærvær, værdighed, tryghed, og plads og tid til 
det gode liv med aktiviteter, fester, underholdning og 
hverdag. Funktioner skal understøtte, at beboerne kan 
se personalet, det skaber tryghed og nærvær - og at 
personalet er synligt, er også det, der ’sælger’ hos de 
pårørende. 

For personale – drift såvel som sundhedspersonale 
-  skal faglighed understøttes i funktioner, der gør ar-
bejdsdagen nem, uden for lange og unødige arbejds-
gange.

Nedenfor ses input til et kommende samlet Sønder-
vang fra den afholdte workshop medarbejderne.  

Udearealer
• Muligehed for større køkkenhave
• Udekøkken/mulighed for at grille
• Udeområder skal være afskærmet for lys og vind, 

samt være let overskuelige for de ældre
• Orangeri
• Overblik for personalet
• 20% af beboerne kan selv gå ned til udearealerne 

Fællesfaciliteter
• Hyggekroge (for dem der er demente), spise/gå/

kigge
• Mulighed for at kunne lave mindre enheder/tryg-

hedsskabende miljø
• Centralisering af køkkenet og fællesaktiviteter
• Stuer/opholdsarealer af varierende størrelse 
• Visuelt synlige fællesområder fra boligerne
• Spise sammen i spisestuen 
• Hellere et rum der kan deles op og bruges forskel-

ligt end ét stort rum

Organisation
• Små enheder

Køkken
• Mange stikkontakter
• I nuværende organisation er der i køkkent 6 perso-

nale, samt 2 der ude ved spisestuerne
• Centralt placeret - integrering af køkkenet med 

cafe og kiosk 
• Vil gerne have meget dialog med beboerne/være 

husets hjerte 

Arbejdsgange
• Omklædning skal være samme sted som man 

arbejder 
• Medicinrum skal være afkølet 
• Affaldsskakte i skyllerum, som har betydning ift 

lugtgener på plejecentret.
• Et fælles (stort) sygeplejerum med plads til medi-

cinartikler
• Flere mindre og en stor personalestue/-område 

for hver etage

• Medicinopmagasinering, depoter og sygeplejerla-
ger for hver etage

• Større samarbejde end der er nu - på tværs af 
afdelinger/etager

• Samlet servicedel
• Plads til at kunne have fælles personalemøder
 
Boligerne
• Fleksible boligstørrelser
• Opbevaring til bleer mv? 
• Sygeplejerlager for hver bolig
• Fleksibel afskærmning i boliger
• Integreret loftlifte 

Værdier
• Beboerne skal kunne ’favnes’ og mærke tryghed
• Personalet ønsker at være tæt på beboerne 
• Åbne plejecenteret mere op for området 
• Der skal være et tryghedsskabende miljø med 

mulighed for at lave mindre kroge
• Tryghed og inviterede
• Identitet i nuværende er bl.a. haven – man skal 

huske (fremtidigt) på identitet for medarbejdere, 
personale og pårørende

• Plejecentret skal danne rammen om et godt og 
trygt ældreliv, ligesom bygningen skal sikre effek-
tive arbejdsgange for personalet med særlig fokus 
på, at plejepersonalet tilbringer mest mulig af 
deres arbejdstid hos borgerne.

Bekymringer
• At komme for langt væk fra beboerne
• Der er skal ikke være et stort festlokale, der er på 

’bekostning’ af hverdagen (tage pladsen fra noget 
andet)

ØNSKER TIL FREMTIDIGE FUNKTIONER
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MILJØUNDERSØGELSER

Jordbundsforhold
Rambøll har udført;  ’Søndervang Plejehjem oriente-
rende miljøundersøgelse’ i juli 2018

Sammendrag:
Jordanalyserne viser, at jorden i en del af plejehjem-
mets nuværende gårdhave er forurenet. Der er ikke 
fundet jordforurening over Miljøstyrelsens jordkvali-
tetskriterier i hverken den nordlige del af gårdhaven, 
under parkeringspladsen syd for plejehjemmet, eller 
på Frederiksberg Forsynings område.

Området i den sydlige del af plejehjemmets område 
vil, efter udvidelsen af plejehjemmet, med en fremti-
dig følsom arealanvendelse være risiko for at komme i 
kontakt med forurenet jord. hvor der i den øverste 0,5 
m af jorden er påvist indhold af forureningskomponen-
ter i koncentrationer over jordkvalitetskriteriet.

Det skal bemærkes, at der ikke er påtruffet grundvand 
i nogen af de 5 dybere boringer, der blev ført til 6 m 
u.t. (B5 dog til ca. 7 m.u.t.). Der har derfor ikke været 
muligt at udtage prøver af grundvand ved undersøgel-
sen.

Der skal i forbindelse med gravearbejde på ejendom-
men tages de nødvendige foranstaltninger i forhold til 
den påviste jordforurening, herunder at opgravet jord 
til bortskaffelse skal håndteres i henhold til Frederiks-
berg Kommunes regulativ for jord samt jordflytnings-
bekendtgørelsen. Den gennemførte undersøgelse er af 
orienterende karakter, og kan derfor ikke forventes at 
kunne udgøre et tilstrækkeligt grundlag for dokumen-

tation af jorden i forbindelse med jordflytning.

Luftforhold
Rambøll har udført;  ’Notat – Vedr. Luftforurening’ i juli 
2018

Sammendrag:
I miljøgodkendelsen til spidslastcentralen er anført en 
årlig driftstid på omkring 500 timer. I DGC’s rapport 
er anført driftstimer på op til omkring 1.600 timer på 
en enkelt kedel. Det er på den baggrund vurderingen, 
at der, selv med en udvidelse af driften på spidslast-
centralen, ikke vil være konflikter med den påtænkte 
planlægning for følsom arealanvendelse (plejehjem). 
Også såfremt emissionen af NOx sættes til grænse-
værdien i miljøgodkendelsen. 

Da der ikke er fundet andre produktionsvirksomheder 
i den umiddelbare nærhed til den påtænkte plan-
lægning for Søndervang Plejehjem, er det Rambølls 
vurdering, at der ikke er behov for afværgende foran-
staltninger.

Støjforhold
Rambøll har udført;  ’Notat – Vedr. støjforhold’ i juni 
2018

Sammendrag:
Rambøll har, baseret på støjmålinger af tekniske instal-
lationer og oplysninger fra Frederiksberg Forsyning, 
udført beregninger af ekstern støj fra Frederiksberg 
Forsyning, beliggende i lokalplanområde 120, til nabo-
områder.

De beregnede støjniveauer til omkringliggende områ-
der overholder Miljøstyrelsens vejledende grænsevær-
dier for ekstern støj fra virksomheder.

Der er ikke foretaget støjundersøgelser ift. spidsbe-
lastningsperioder, som forekommer i tidspunkter hvor 
det er meget koldt og der er ekstra tung tilkørsel til 
Frederiksberg Forsyning. 

Midlertidig støjbelastning på facaderne som denne kan 
løses med såkaldte russervinduer, der tillader naturlig 
ventilation uden transmission af støj. 

Ovenstående skal afklares skal afklares med i de kom-
mende faser. 
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TEKNISKE KRAV 

Byggeteknik
Løsningerne skal være fleksible, robuste, velfungeren-
de og lette at drifte – både i bygning og pleje.

Installationer
Mulighederne for udvidelse af de eksisterende tekniske 
anlæg, skal undersøges. Det må være forventeligt, at 
der skal opføres helt nye anlæg lokaliseret i den nye 
bebyggelse. Der er også det hensyn, at den eksiste-
rende bebyggelse skal være beboet og i drift under 
opførelsen af den nye bygning.

Da ventilationskravene er ændret i forhold til tidspunk-
tet for opførelsen af den eksisterende bygning kan 
forventes, at der skal føres større luftmængder rundt 
i den nye bebyggelse, hvilket kan kræve ekstra loft 
højde i forhold til de eksisterende etagehøjder. Instal-
lationerne skal placeres så de er nemt tilgængelige for 
inspektion og udskiftning. 

Udover ventilationsledninger skal der afsættes plads til 
ventilationsaggregater.  Anlæggene opdeles så det er 
praktisk i f.t. driften. Bl.a. bør det overvejes at opdele 
varmeanlægget efter facadeorientering. Mulighed for 
forceret ventilation i de enkelte boliger. Køkken skal 
have sit eget ventilationsanlæg. 

Øvrige punkter til afklaring vedr. instalaltioner i tidlig 
fase;

• CTS – styring, drift og vedligehold
• Brand – sprinkling
• Måling – vand, el, varme

Energi
Bygningen skal overholde BR18. For at klare dette 
bør der allerede i disponeringen af bygningen tænkes 
energirigtigt – se også ”indeklima”. Installationer bør 
placeres indenfor klimaskærmen. Solceller – gerne 
bygningsintegrerede - kan indgå i løsningen. 

Indeklima
Overholdelse af kravene til indeklima skal kunne doku-
menteres for udvalgte rum med kritisk beliggenhed/
udformning. Det bør tilstræbes at undgå behov for 
aktiv køling – natkøling, akkumulerende bygningsdele 
og effektiv solafskærmning medvirker til at skabe et 
godt indeklima på en energieffektiv måde. 

Øvrige punkter til afklaring vedr. indeklima i tidlig fase;
• Dagslys – udsyn
• Akustikforhold
• Affaldshåndtering og lugtgener

Konstruktioner
I det der bygges direkte op ad den eksisterende 
bebyggelse, kræver det særlige hensyn under udførel-
sen. Det vil medføre ekstra udgifter i forbindelse med 
grave- og funderingsarbejderne. Sammenbygning med 
den eksisterende bebyggelse kræver byggetekniske 
løsninger, der skal løses på et tidligt grundlag. Der vil 
dog ikke kunne undgås gener for beboerne, som vil få 
udsigt til en større byggeplads i en længere periode, 
med tilhørende støv og støj.

LAR
I forbindelse med etabering af de nye bygninger skal 
der indtænkes afledning af regnvand på grunden. Det-
te punkt indgår også i helhedsplanen for storkarréen.

ØVRIGE GRUNDFORHOLD

Radius
EL-kabler: Der ligger EL-kabler i fortov på Emil Chr. 
Hansens Vej. På grunden findes 3 blokprojekter lagt af 
privat installatør.

Fiberkabler: Der findes gamle fiberkabler på grunden, 
men de er alle ude afdrift. Ovenstående bekræftet 
d. 20. november pr. mail af Jesper Sejer Andersen, 
Radius.

Kloak
Der er ingen hovedkloak på grunden.

Vand - gas
Der ligger en råvandsledning PE280 i skellet nabo 
mod øst og langs skel på grunden mod nord.

Der går 2 vand stikledninger ind til bygningen fra Emil 
Chr. Hansens Vej.

Der ligger en gas hovedledning i både Nyelandsvej og 
Emil Chr. Hansens Vej.

Fjernvarme
Bygningen tilsluttes fjernvarme fra Emil Chr. Hansens 
Vej, nær ved hovedindgangen.
I skellet nabo mod øst ligger der en ’død’ fjv. damp-
kanal samt to hovedforsynings fjernvarmekanaler, 
355/500 Tarco.

Nianet
Kabel fra Nianet ligger i modsatte fortov på Emil Chr. 
Hansens Vej.
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ØVRIGE GRUNDFORHOLD BRAND

Bygningen brandsikres iht. BR18 til brandklasse 4 (me-
get komplekst byggeri) under hensyntagen til antallet 
af etager og brugen som plejecenter med tilhørende 
fællessunktioner og offentlige funktioner.

Bygningen indrettes som en hidtil traditionel byg ning 
henført til anvendelseskategori 6.

Der etableres aktive brandsikringsanlæg som; ABA-an-
læg, sprinkling, personalevarsling, flugtvejs - og panik-
belysning, automatisk branddørlukningssy stem samt 
vandfyldte slangevindere. Alle aktive brandsikringsan-
læg systemintegreres og underlægges anlægsspecifik-
ke inspektioner og sikres såle des fuldt funktionsdue-
lighed efter den udarbejdede brandstrategi.

Evakueringsstrategien er baseret på vandret evaku-
ering til sikre områder i nabosektion, og gangarealer 
pa etagerne er såedes inddelt i røgzoner pr. max 25m 
og brandsektioner pr.  max 50m. Bygningens inddeling 
i brandsektioner, der igen underinddeles i brandceller, 
begrænser risikoen for både brand- og røgspredning 
mellem brandmæssige enheder.

Brandsikring er af højeste vigtighed ifm. etablering af 
tryghed på et plejecenter, men det kan erfaringsmæs-
sigt bidrage til et institutionelt præg. Derfor skal der 
udarbejdes en gennemtænkt brandstrategi, hvor en 
oplevelse af åbenhed og forbindelse mellem husets 
forskellige funktioner fastholdes.

Dette arbejde skal forfølges ned i projektets detaljer, 
hvor f.eks. træfinér på branddørene kan give et varme-
re og hjemligt præg. eksempel på branddøre udført med egefinér

foreslået byggefelt

brandmur mod nord

fem meters brandzone

adgang til alle facader fra egen grund
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BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed – i bygning/udearealer
Frederiksberg kommune ønsker tilbygningen til Søn-
dervang udført til en kategorisering DGNB ’SØLV’, 
med en option i byggeprogrammet på GULD.

DGNB har ændret den diffuse forståelse af bære-
dygtighed ved at skabe rammer for en bæredygtig 
udvikling gennem særligt udviklede kriterier og evalu-
eringsmetoder. Disse er metoder til at identificere og 
mindske omkostninger, som ikke bidrager væsentligt 
til byggeriet eller byområdet – og er med andre ord et 
grundlag for at øge værdien af netop byggeriet eller 
byområdet med brug af færrest mulige ressourcer på 
både kort og lang sigt.

Kvaliteter samt vægtning af disse i DGNB-ordningen 

Kriterier

MILJØ (11 kriterier), f.eks.
• Forsuring
• Materialer
• Drikkevandsforbrug
• Arealbehov

ØKONOMI (2 kriterier)
• Levetidsomkostninger (konstruktion, 

forbrug, renholdelse, vedligehold og 
levetider)

• Fleksibilitet for anden anvendelse

SOCIAL (15 kriterier), f.eks.
• Indeklima (og dermed produktivitet og 

sygefravær)
• Kvalitet af nære udearealer
• Tryghed og sikkerhed
• Tilgængelighed
• Forhold for cyklister
• Design
• Bygningsintegreret kunst

TEKNIK (5 kriterier), f.eks.
• Brandsikkerhed
• Klimaskærmens kvalitet
• Renhold og vedligehold
• Demonterbarhed og genanvendelse

PROCES (9 kriterier), f. eks.
• Kvalitet i projektforberedelse
• Strategi og planlægning
• Bæredygtighed i udbudsfasen
• Kvalitetsikring ved valg af udførende 

virksomheder
• Commissioning (idriftsættelse af byg-

ningen)

OMRÅDE (6 kriterier), f.eks.
• Forhold omkring bygningens lokalise-

ring
• Områdets renommé og sociale forhold
• Miljøvenlig transport
• Serviceudbud

Ambition er at kvaliteten af tilbygningen og de til-
hørende udearealer giver noget tilbage til byen, til 
naboer og lokalområdet. Det nye Søndervang skal 
være åbent og inkluderende i forhold til lokalområdet, 
så det står som et levende hus, der trækker skolebørn, 
pårørende, institutioner på besøg, og så der ud over 
miljø og bæredygtige tiltag også er fokus på social 
bæredygtige tiltag.  
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ORGANSATIONSPLAN 

I forbindelse med den videre proces for opførelse for 
udvidelse af Søndetvang Plejecenter har Frederiksberg 
Kommune nedsat en projektgruppe, samt en styre-
gruppe som følger projektet igennem hele forløbet. 

Styregruppe og projektgruppe skal udvides med 
repræsentanter fra den alemen boligorganisation, hvis 
det vælges at tildele opgaven til en sådan. 
 
Bygherres - kommune samt Søndervang - ønsker og 
krav til projektet, samt hvilken rolle de har i forløbet 
skal indarbejdes i byggeprogrammen for at sikre at de 
kommer med i de følgende faser.   

Styregruppen består af repræsentanter fra:
• Bygge- og projektenheden  
• Social-, sundheds- og arbejdsmarkeds området
• Byudvikling
• Samt evt. fra en almen boligorganisation

Projektgruppen består af repræsentanter fra:
• Bygge- og projektenheden  
• Social-, sundheds- og arbejdsmarkeds området
• Byudvikling
• Ledelse og drift fra Søndervang Plejecenter
• Samt evt. fra en almen boligorganisation

Bygherres 
projektleder

Fælles styregruppe

Frederiksberg 
kommune

Evt. almen 
boligorganisation

Byggesagen

Bygherrerådgiver Projektgruppe 
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UDBUDSSTRATEGI

Salg af grund/projekt til almen boligorganisation
Frederiksberg Kommune overvejer at sælge grunden 
og byggeret (inkl. den eksisterende bygning) til en 
almen boligorganisation og lade denne stå for opfø-
relsen af de nye plejeboligerne samt efterfølgende for 
administration og drift af plejeboligerne mens kommu-
nen lejer fællesfaciliteterne og står for driften af dem 
og plejer af beboerne.  

Hvis denne løsning vælges, skal der tages stilling til 
hvordan grunde og byggeriet tildeles den almene 
boligorganisation skal det ske ved en markedsdialog 
og direkte tildeling, udbud eller ved en projektkonkur-
rence? 

Dette forudsætter en politisk beslutningsproces.   

Såfremt Frederiksberg Kommune vælger at sælge 
grund/projekt til en almen part og lade denne stå for 
opførelsen af de nye plejeboliger skal beslutning om 
valg af entrepriseform og udbudsstrategi træffes sam-
men med den almene part efter idéoplægget.

Principper for valg af entrepriseform og udbudsstrategi
Det er vigtigt indledningsvist at identificere de op-
mærksomhedspunkter og ønsker, der gør sig gæl-
dende for dette projekt – og herved definere nogle 
grundlæggende principper, der har betydning for det 
efterfølgende valg af entrepriseform og udbudsstrate-
gi.

• Indflydelse på udformning af projekt – arkitektur 

og funktionalitet. 
• Budgetsikkerhed – projekt skal indeholdes in-

denfor den almene ramme.
• Sikkerhed for overholdelse af tidsplan
• Kompleksiteten ved sammenbygning af det 

eksisterende plejecenter 
• Det eksisterende plejecenter skal forsat være i 

drift under opførelsen af udvidelsen 
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ØKONOMI  + ALMEN BYGGERI

Budget
Maksimumsbeløb for støttet byggeri pr. 1. januar 2019 
er 29.340 kr. pr. m2 for ældreboliger i hovedstadsregio-
nen inkl. alle omkostninger.

Energi tillæg 2018 etagebyggeri er 1.190 kr. pr.  (for 
etageboliger), til energitiltag som kan der opnås eks-
tra støtte til. (Derudover kan der udføres energitiltag 
som finansieres selvstændigt ud over rammen).

Maksimalbeløb pr. m2 inkl. energitillæg pr. 1. januar 
2019 er 30.530 kr. pr. m2.

Forventet samlet areal  = 7800 m2

Boliger 70% = 5460 m2

Service areal 30% = 2340 m2

Boliger
Boliger ved 5.460 m2 svarer det til samlet (inkl. energi 
tillæg):    166.693.800 kr. inkl. moms

Ved 84 ældreboliger/plejeboliger svare det til:   
   2.020.795 kr. pr. bolig

Finansiering boliger:
10% Kommunal grundkapital.
88% realkreditløb.
2% indskud.

Servicearealer
Budget servicearealer 30% af boligarealet svarende 
2340 m2: 71.440.200 kr. inkl. moms ved samme samle-
de omkostninger pr. m2 som boligerne.

Finansiering servicearealer:
Momsrefusion servicearealer:  14.288.040 kr.

Støtteordning til etablering af servicearealer maks. 
40.000 kr. pr. tilknyttet ældrebolig:

Der forventes at blive opført samlet 84 nye ældre/ple-
je boliger.

Svarende til støtte ved 84 boliger:  3.360.000 kr.
Lån:      53.792.160 kr.

Samlet budget
Grundkøb: Der skal købes 3210 m2 af nabo matriklens 
Frederiksberg Forsynings grund for at der er plads til 
de nye plejeboliger, nødvendige friarealer og p-pladse.
Der vil være omkostninger til nedrivning af eksisteren-
de bygninger og klargøring til opførelse af
bygninger på nabogrunden.

Derudover skal der indregnes grundkapitaltilskud så-
fremt det  besluttes af nedrive eksisterende 45 boliger 
og bygge nyt.

Teknikrum/varmecentral:
Kan eksisterende benyttes og udvides ift. til den nye 

bygning eller skal der opføres et nyt fælles. Dette skal 
afklares i forbindelse med byggeprogram.

Sammenbygning, ombygning eller nedrivning og ny-
byg af eksisterende bygning:
Den nye bygning skal sammen bygges med det eksi-
sterede plejecenter. Dette vil medføre en
tilpasning af de eksisterende forhold samt en mindre/
større ombygning alt efter valg af løsninger.

Køkken:
Der skal etableres nyt køkken som enten skal det ligge 
eksisterende bygning eller i den nye. Dette skal afkla-
res i forbindelse med byggeprogram/projektforslag. 

Andre faciliteter: Erhverv i tilknytning til ældre/pleje-
boligerne:
• Frisør
• Mindre kiosk
• Træning/behandling/terapi
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ØKONOMI  + ALMEN BYGGERI

Samlet budget:  
Forventet entrepriseudgift: på 16.000 kr. pr. m² ekskl. moms. = 20.000 kr. pr. m² inkl. moms  
 
Beløb inkl. moms Forslag 1
Håndværker udgifter: 

Boliger 109.200.000
Service arealer 46.800.000

Køkken inkl
Udearealer inkl

Parkering inkl
Om/sammenbygning af eksisterende bygning inkl

Forhold vedr. forsyningsledninger inkl
Nedrivning inkl.

Uforudselige inkl.
Håndværker udgifter samlet i alt: 156.000.000
Øvrige omkostninger:
Forundersøgelser 
Grundkøb
Tilslutning 
Bygherreomkostnigner
Rådgivning
Låneomkostninger
Buffer
Øvrige omkostninger samlet i alt: 82.134.000
I alt 238.134.000
Inventar mv. 
Samlet i alt  
 
Grundkøb: 
Der skal købes 3210 m² af nabo matriklens Frederiksberg Forsynings grund for at der er plads til de 
nye plejeboliger, nødvendige friarealer og p-pladse.   
 
Der vil være omkostninger til nedrivning af eksisterende bygninger og klargøring til opførelse af 
bygninger på nabogrunden.  
 
Teknikrum/varmecentral: 
Kan eksisterende benyttes og udvides ift. til den nye bygning eller skal der opføres et nyt fælles? 
 
Sammenbygning og ombygning af eksisterende bygning:  
Den nye bygning skal sammen bygges med det eksisterede plejecenter. Dette vil medføre en 
tilpasning af de eksisterende forhold samt en mindre/større ombygning alt efter valg af løsninger.  
 
Køkken:   
Der skal etableres nyt køkken som enten skal det ligge den eksisterende bygning eller i den nye?  
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LOKALPLAN + SERVITUTREDEGØRELSE

LOKALPLAN

Eksisterende lokalplaner for området skal 
fornyes. Gældende lokalplaner for området: 

Lokalplan 46 - Udrag
• Lokalplanens formål er at udlægge området 

til offentlige formål og åbne mulighed for 
placering af institutioner for ældre og hand-
cappede.

• Området kan kun anvendes til offentlige 
formål.

• Bebyggelses procenten må ikke over stige 
110.

• Bebyggelsen må ikke overstige 5 etager.
• 50% af bruttoarealet askal udlægges til op-

holdsareal.
• Afskærmningsbælte, tæt beplantning med 

træer mod øst.

Lokalplan 120 - Udrag
• Lokalplanen skal sikre områdets anvendelse 

til offentlige formål i form af tekniske anlæg, 
driftsbygninger, driftspladser og administra-
tion samt lignende tilknyttede funktioner for 
forsyningsvirksomhed. 

• Byggefelt III må kun anvendes til lager og ga-
rage - herunder dertil hørende administration, 
reception og værkstedsfunktion.

SERVITUTREDEGØRELSE

Matrikel 6ae Plejehjemsgrunden, her ligger der ingen 
særlige servitutter udover de retningslinjer der er 
nævnt i den gældende lokalplan.
Matrikel 26en Garagegrunden, her ligger en del 
servitutter, 6 prioriter, som rækker tilbage til starten 
af 1900-tallet. Det som nævnes af flere omgange er 
vedligehold af hegn og træer.
Matrikel 26c Fjernvarme- og vandforsyningsgrun-
den, her er en hel del servitutter, 12 prioriteter, her-
under også de samme servitutter tilbage fra starten 
af 1900-tallet, som også gælder på gagagegrunden. 
Det væsentligste i disse servitutter er hensyn i forhold 
lejekontrakten med fjernvarmeselskabet og vandforsy-
ningen.

Matrikel 6ae
1. Prioritet 1 - Akt 2_FRB_AE6 (Akt uden indhold)
2. Prioritet 2 - Lokalbplan nr. 46

Matrikel 26en
Prioritet 1  - Akt 2_FRB_A6 
Købekontrakt, dateret: 1900.12.07 (matrikel, 6a)
Købekontrakt, dateret: 1903.11.20  (matrikel, 6a)
Købekontrakt, dateret: 1907.11.26 (matrikel, 6a)
Prioritet 2 - Akt 2_FRB_T1
Skøde, dateret: 1930.10.18 (matrikel, 1i (inkl. 6c))
Skøde, dateret: 1927.01.24 (matrikel, 1t, 1p, 1k, 1b)
Deklerationsrids vedr. affaldsdepot dec. 1993 (matrikel 
26c , mfl)
Aflyst - Affaldsdepot feb. 1995 (matrikel 28eh)
Lokalplan nr. 20 (1985)Deklaration om kabler og trans-
formerst. (2007.06.26)
Prioritet 3 - Akt 2_FRB_C26 - Dok. ang. fjernvarme 

ransmission m.v. (2001)
Prioritet 4- Akt 2_FRB_EN26 - Lokalplan 120 (forelø-
bigt tryk sept. 2001)
Prioritet 5 - Akt 26 C - Dok. ang. etablering og opret-
holdelse af ledninger m.v (2005)
Prioritet 6 Tillægstekst Erhvervslejekontrakt ml.   
Frb. Forsynings (2007)

Matrikel 26c
Prioritet 1 - Akt 2_FRB_A6 (se matrikel 26en)
Prioritet 2 - Akt 2_FRB_T1 (se matrikel 26en)
Prioritet 3 - Akt 2_FRB_BU (se matrikel 26en)
Lejekontrakt, vedr. Fabriksvej 38 på    
matrikel 26c (1988.02.29) OBS: Vedr. varmeværket.
Byplanområde 145 OBS: Vedr. hele arealet som   
ønske bebygget, omhandlende træer mv.
Prioritet 4 - Dok om tilladelse til udstykkning (1996)
Prioritet 5 - Akt 2_FRB_C26 (se matrikel 26en)
Prioritet 6 - Dok vedr. opførelse af carportan-
læg(2002)
Prioritet 7 - Akt 26 C (se matrikel 26en)
Prioritet 8- Akt 2_FRB_C26
Tillægstekst Dok. om kældertrappe og dens benyttelse 
mv. (2006)
Prioritet 9 - Tillægstekst, Lejekontrakt mell. (F&F)
Frbg. forsynings & Ejd. selskb A/S og Frbg. Fjernvar-
me A/S. (2007)
Prioritet 10 - Tillægstekst, Lejekontrakt (F&F)
Lyst på 26C, 26EO ejl. 1 og 26EN (2007)
Prioritet 11 - Tillægstekst, Lejekontrakt (F&F)
Lyst på matr. 26 C og 26 EO ejl. 1 (2007)
Prioritet 12Lejekontrakt mell. Frbg. forsynings & Ejd. 
selskb A/S og  Frederiksberg Vand.
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EKSEMPLER PÅ TIDSPLANER

Der vil ifm valg af entreprise- og udbudsform, blive 
udarbejdet en gennemarbejdet tidsplan for projektet.
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