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Teknik- og Miljøudvalget
06-05-2014
Sag nr. 1

1. Principper for økonomistyring – konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalgets
område

Sagsfremstilling
Forvaltningen har gennemført en revision af det regelsæt, der samler de overordnede
styringsmæssige principper for økonomistyringen i Kommunen. Regelsættet benævnes
"Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune". Der er tale om et lovpligtigt
regelsæt, der består af det sagen vedlagte hoveddokument (bilag) og underliggende
dokumenter.
Baggrunden for revisionen har først og fremmest været, at der var et behov for, at principperne
skulle afspejle den ansvars- og styringsfordeling, der lå bag dannelsen af den nye organisation pr.
1. september 2012, dernæst at der var et ønske om at modernisere regelsættet.
Det er vigtigt, at der er kendskab til rollefordelingen mellem kommunalbestyrelsen,
Økonomiudvalget og fagudvalgene, samt at det enkelte fagudvalg er fortrolig med
arbejdsdelingen mellem det politiske og det administrative niveau.
I hoveddokumentet er det i afsnit 3 fastlagt, at hvert fagudvalg har én driftsramme, og at
fagudvalget har kompetence til at "flytte rundt" på budgetbeløbene inden for den samlede
driftsramme.
Det er Kommunalbestyrelsen, der ved budgetvedtagelsen fastlægger de overordnede mål og den
økonomiske ramme for kommunen som helhed og for de enkelte fagudvalg, og det er alene
Kommunalbestyrelsen, der efter budgetvedtagelsen kan beslutte at forhøje eller reducere den
samlede budgetramme for kommunen. Økonomiudvalget kan dog godkende en flytning mellem
fagudvalgenes rammer sålænge, der er tale om en udgiftsneutral ændring.
Det enkelte fagudvalgs driftsramme er fastsat, således at det svarer til den opgavefordeling, der
er fastlagt i styrelsesvedtægten, senest vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 2. december
2013.
I praksis er det enkelte fagudvalgs driftsramme i kommunens budget opdelt i en række
aktivitetsområder, og budgetopfølgningen sker i forhold til de enkelte aktivitetsrammer.
Det er fagudvalgets ansvar at overholde driftsrammen, og fagudvalget skal føre kontrol med, at
bevillingen bliver overholdt. Det indebærer, at fagudvalget skal finde kompenserende besparelser,
hvis budgetkontrollen udviser merudgifter i forhold til bevillingen.
Fagudvalget kan budgetomplacere mellem de enkelte aktivitetsområder, så længe det ikke
strider mod de fastlagte budgetforudsætninger i budgettet eller mod indholdet af budgetaftalen
mellem de politiske grupper i kommunalbestyrelsen, og så længe, der ikke er tale om at initiere
nye aktiviteter, der ikke er budgetlagt.
I praksis er det daglige budgetansvar delegeret til administrationen. Arbejdsdelingen mellem
direktion og centerchef samt øvrige ledere er fastlagt i afsnit 4 samt i notat om Økonomiske
styringsregler (bilag).
Direktionen har det overordnede økonomiansvar for koncernen, herunder den tværgående
prioritering og ansvaret for at udarbejde forslag i forhold til den samlede budgetoverholdelse i
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Kommunen. Derudover varetager den enkelte direktør det overordnede økonomiansvar for de
områder, hvor vedkommende er direktøransvarlig.
Den enkelte centerchef har det økonomiske ansvar for de aktivitetsområder og konti i budgettet,
der er knyttet til centret, herunder det samlede ansvar for de kontoområder, hvor de decentrale
institutioners budgetter er placeret. Centerchefen har initiativpligt til at overholde budgetrammen
og foretage de nødvendige tilpasninger.
Centerchefen kan delegere det daglige budgetansvar til afdelingschefer/-ledere og
institutionsledere.
Alle ledere, der er udpeget som budgetansvarlige, er forpligtet til at udføre et aktivt ledelsestilsyn,
dvs. at foretage løbende budgetkontrol og afprøve rigtigheden af bogføringen. Ledelsestilsynet
skal udføres kontinuerlig, således at der til stadighed er overblik over den økonomiske udvikling
inden for ansvarsområdet, og ledelsestilsynet skal dokumenteres.
På baggrund af den løbende budgetopfølgning hos alle budgetansvarlige, foretages der mindst 3
gange om året en samlet bevillingskontrol (anslået regnskab), der forelægges for henholdsvis
fagudvalg og Økonomiudvalg og for kommunalbestyrelsen, hvis der er bevillingsmæssige
ændringer, der kræver kommunalbestyrelsens beslutning.
Det er direktionens ansvar at tage initiativ til udarbejdelse af modgående initiativer ved
overskridelse af budgettet.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven er løst inden for rammen.
Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om regelsættet tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014
Planchemateriale af 6. maj 2014 benyttet af forvaltningen i f. m. sagens fremlæggelse vedhæftet
protokollen.
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse
1. Bilag 1 Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune
2. Bilag 2 Økonomiske styringsregler
3. Principper for økonomistyring - præsentation for TMU 6. maj 2014

Side 4 af 34

Teknik- og Miljøudvalget
06-05-2014
Sag nr. 2

2. Budgetprocessen for 2015-18 – godkendelse af effektiviserings- og
omstillingsforslag - Teknik- og Miljøudvalgets område

Sagsfremstilling
I henhold til tidsplanen for budgetprocessen 2015-18 skal udvalget i indeværende møde
godkende effektiviserings- og omstillingsforslag for en ramme på mindst 1,2 mio. kr. i 2015,
således som besluttet af Økonomiudvalget den 27. februar 2014.
Forvaltningen har på baggrund af udvalgets udmeldinger på møderne i marts og april udarbejdet
nedenstående forslag. Forslagene er nærmere beskrevet i det på sagen vedlagte bilag.
Forslagene har i overensstemmelse med den vedtagne proces været drøftet i MED-systemet.
Der er på sagen vedlagt en "Log-bog", der indeholder en opsamling af de bemærkninger, der er
blevet fremført i de respektive møder.
Oversigt over effektiviserings- og omstillingsforslag:
Effektiviseringspotentialet i 2015-18 er angivet i 1.000 kr.
Aktivitetsområderne Grønne områder, kirkegårde og trafik samt Natur og miljø.

Nr.
GKT1

GKT2
GKT3
GKT4
GKT5
I alt

Emne
Synergi ved øget samarbejde
mellem Arealdrift, Ejendomsdrift og
Distrikskontor
(udlejningsejendomme)
Øget samarbejde med Beredskabet
- internt i LTK
Fælles indkøb af arbejdsbeklædning
og materiel
Optimering af maskinpark
Ophør af shuttlebus

2015
2016 2017 2018
-200
-250
-250
-250

I alt
-950

-25

-25

-25

-25

-100

0

-50

-50

-50

-150

-50
-100
-100
-600
-600
-600
-975 -1.025 -1.025

-250
-2.400
-3.850

0
-600
-825

- = mindreudgift, merindtægt
+= merudgift, mindreindtægt

Når det samlede potentiale af forslagene ligger lidt under den udmeldte ramme, skal det ses i
sammenhæng med, at Lyngby-Taarbæk Kommune har opnået en effektiviseringsgevinst på
vejbelysning gennem den modernisering, der er fulgt med nedgravningen af el-kablerne.
I henhold til den godkendte budgetproces skal der på fagudvalgsmøderne i maj 2014 - udover
effektivitets- og omstillingsforslag - behandles forslag til analyser, der primært skal bringes i spil
på den lange bane. Der er her tale om forslag, der kræver en mere detaljeret gennemgang og
evt. investeringer, før der kan opnås besparelser.
Der er ikke fremlagt forslag til analyser inden for Teknik- og Miljøudvalgets område.
Sagen behandles i udvalget inden oversendelse til Økonomiudvalget, hvor den behandles 2
gange, henholdsvis i maj og juni 2014.
Side 5 af 34

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af de forslag, der godkendes af udvalget, bliver oversendt til
Økonomiudvalget med henblik på, at de kan indarbejdes i det administrative budgetforslag 201518.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at de udarbejdede effektiviserings- og omstillingsforslag indarbejdes i
budget 2015-18.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. 2014
Anbefales, idet der suppleres med, at spørgsmålet vedr. en forretningsmodel omkring
Krematoriet indgår som analyseforslag.
V tager forbehold for så vidt angår bus-delen i 2016 - 2018.
Ø tager et generelt forbehold.

Bilagsfortegnelse
1. Logbog fra MED
2. Effektiviseringsforslag
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Teknik- og Miljøudvalget
06-05-2014
Sag nr. 3

3. Grønt Regnskab 2013

Sagsfremstilling
Forvaltningen har siden slutningen af 90'erne årligt udarbejdet et Grønt Regnskab. I 2012
besluttede Kommunalbestyrelsen, at der fremadrettet kun skal udarbejdes et Grønt Regnskab
hvert 4. år - første år i en ny valgperiode (2014).
Formålet med Grønt Regnskab 2013 er at give borgerne et billede af, hvordan miljøtilstanden er i
kommunen. Med hensyn til at følge udviklingen på områderne CO2, trafik, drikkevand,
spildevand, affald, natur og forbruget i den kommunale virksomhed. Grønt Regnskab kan dermed
tillige benyttes som et redskab til brug for prioritering af miljøindsatsen.
Større begivenheder eller kampagner inden for miljø og klima afrapporteres også i Grønt
Regnskab. I 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen en energiplan, der bl.a. skal sætte rammerne for
implementering af fjernvarme, ligesom arbejdet med at udarbejde en klimatilpasningsplan blev
prioriteret. Grønt Regnskab indeholder derfor også en status på disse to emner.
Kort fortalt blev 2013 et år, hvor det på mange områder lykkedes at reducere
ressourceforbruget og belastningen på miljøet.
Fra 2012 til 2013 er CO2-udslippet reduceret med 2,17 %. Klimakommuneaftalen med
Danmarks Naturfredningsforening om en årlig reduktion på 2 % er således opfyldt i 2013.
El-, vand- og varmeforbrug i den kommunale drift er faldet fra 2012 til 2013 - både totalt set og
i forhold til forbrug pr. m2.
I 2013 er der investeret i alt ca. 5,6 mio. kr. og udført ca. 72 projekter med henblik på at
begrænse ressourceforbruget til opvarmning, el og vand. Samlet set har besparelserne på
bygningerne resulteret i en besparelse i opvarmning, el og vand på ca. 1,0 mio. kr. i 2013 i
forhold til 2012.
Det totale elforbrug er faldet med 1,3 % fra 2012 til 2013. Faldet er sket hos både private
borgere og i den kommunale drift, mens forbruget fra erhverv er steget lidt. Det faktiske CO2udslip fra elforbruget er dog steget med 23 % i samme periode, hvilket bl.a. skyldes, at CO2emmisionsfaktoren i 2012 var særlig lav. Fra 2011 til 2013 er det faktiske CO2-udslip faldet med
4,4 %.
Trafikken på 15 udvalgte veje er faldet med 5 % fra 2009 til 2013, men viser en svag stigning i
2013. Til sammenligning viser antallet af indregistrerede personbiler i kommunen en stigende
tendens.
Vandforbruget er faldet med ca. 2,5 % fra 2012 til 2013, mens spildprocenten er faldet fra 9,7
% til 8,8 % af den udpumpede vandmængde. Da en stor del af vandledningerne er gamle, er
renoveringstaksten blevet sat op for bl.a. at nedbringe spildprocenten.
På kloakområdet er indsatsen for bedre at kunne håndtere større regnmængder ved at blive
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konkretiseret. I perioden fra 2011 er flere bassiner i Mølleå-oplandet ombygget, vejvand er
frasepareret fælleskloakken, flere ledningsstrækninger er renoveret, og tre klimaprojekter er
bevilget som ”Medfinansieringsprojekter” i aftale mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning og
henholdsvis Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Boligselskab. Det mest spektakulære
klimatilpasningsprojekt er imidlertid Fæstningskanalen, der er gået fra idefase til projekteringsfase
og forventes gennemført i løbet af de kommende fem år.
Den samlede mængde husholdningsaffald er faldet med 7,3 % fra 2011 til 2012. Faldet skyldes
primært et fald i mængden af affald til genanvendelse, mens affald til forbrænding har været
nogenlunde konstant. Samlet set blev der i 2012 kasseret mindre materiel, mv. pr. indbygger og
pr. husstand i Lyngby-Taarbæk Kommune end i de øvrige kommuner som gennemsnit.
Efter endt behandling i Kommunalbestyrelsen publiceres Grønt Regnskab 2013 på kommunens
hjemmeside. Borgere, virksomheder og andre interesserede informeres via lokalavisen, og et
antal trykte eksemplarer gøres tilgængelige på biblioteket og hos Teknisk Service.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Grønt Regnskab 2013 lægges til grund.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014
Anbefales.

Bilagsfortegnelse
1. Grønt Regnskab 2013
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Teknik- og Miljøudvalget
06-05-2014
Sag nr. 4

4. Natur og Miljø - delegation til forvaltningen

Sagsfremstilling
Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens
myndighedsopgaver på miljø-, klima-, natur- og forsyningsområdet, jf. styrelseslovens §§8 og
13 samt styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Miljøområdet består af en lang række love og bekendtgørelser med løbende ændringer, hvorfor
den tidligere delegationsplan var omfangsrig. Dette har imidlertid vist sig uhensigtsmæssigt, fordi
planen dermed hurtig manglede opdatering og i øvrigt ikke kunne tage hensyn til ethvert specifikt
tema. Derfor er der nu udarbejdet en anderledes delegationsplan, der mere består af
overordnede principper. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan delegationsplan er væsentlig
mere oversigtlig og praktisk anvendelig både for kommunalbestyrelsens medlemmer og
forvaltningen, og dermed også et bedre arbejdsredskab for alle.
Udover, at der kan være enkelte ændringer som følge af, at der er sket en formuleringsmæssig
ensretning, er delegationsplanen principielt uændret.
Det politiske niveau tager stilling til økonomi og væsentlige principielle beslutninger, herunder
afvigelser fra vedtagen beslutningspraksis. Myndighedsafgørelser er i størst muligt omfang
delegeret til forvaltningen. Det er forudsat, at forvaltningen træffer afgørelser på grundlag af
politisk vedtagne anvisninger og retningslinjer.
Som udgangspunkt bliver følgende forelagt Teknik- og Miljøudvalget (TMU):


Sektor- og handlingsplaner (TMU indstiller til kommunalbestyrelsen)



Godkendelser af retningslinjer, forskrifter og regulativer (TMU indstiller til
kommunalbestyrelsen)



Sager af skønnet politisk eller principiel karakter (TMU beslutter)



Afgørelser, hvor disse skønnes at have væsentlig betydning i såvel økonomisk som miljøog naturmæssig henseende (TMU beslutter)



Påbud, forbud, tilladelser, dispensationer eller afslag, der fraviger gældende retningslinjer
eller kommunens praksis (TMU beslutter)



Sager vedrørende takster og gebyrer (TMU indstiller til kommunalbestyrelsen)



Politianmeldelser (TMU orienteres efterfølgende)



Selvhjælpshandlinger - akutte - (TMU orienteres efterfølgende)



Selvhjælpshandlinger - ikke akutte - (TMU beslutter)



Ekspropriationer (TMU indstiller til kommunalbestyrelsen).

Hidtidig og ny delegationsplan er vedlagt sagen (bilag).
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.
Indstilling
Forvaltning foreslår, at "Forslag til delegationsplan for natur- og miljøområdet" tages i
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anvendelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. 2014
Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. Notat om administration af natur- og miljølovgivningen 8.4.2014
2. 2010 - Forslag til delegation for natur og miljø - lovoversigt
3. 2010 - delegationsplan for natur- og miljøområdet
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Teknik- og Miljøudvalget
06-05-2014
Sag nr. 5

5. Takster for udeservering uden for Lyngby Hovedgade

Sagsfremstilling
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. februar 2014 behandledes sag om takster for
udeservering uden for Lyngby Hovedgade. Udvalget godkendte, at forvaltningen arbejder videre
med taksterne, og herunder blandt andet indhenter Handelsforeningens bemærkninger, hvorefter
en sag om takster uden for Lyngby Hovedgade fremlægges til fornyet politisk behandling.
Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Handelsforeningen, der ikke har kommentarer til
forslag til takster for udeservering uden for Lyngby Hovedgade.
Den 3. december 2013 blev sagen ”Lyngby Hovedgade, betaling for udeservering, vareudstilling,
reklameskilte mv. på det offentlige vejareal” behandlet. Udvalget besluttede bl.a., at benyttelse af
facadezone og inventarzone til udeservering på Lyngby Hovedgade fortsat skal være pålagt
afgift.
Kommunen skal give tilladelse til råden over offentlige vejearealer til udeservering og kan i den
forbindelse opkræve gebyr. Dette er muligt som følge af vejbestyrelsens almindelige ret til at
disponere over egne vejarealer. Der kan kun kræves gebyrer for det areal, der rådes over. Der er
i takstbladet for "Budget 2014" fastsat afgift for udeservering på Lyngby Hovedgade på 1.967
kr. pr. m2 /sæson. Der er ikke fastsat afgift for udeservering uden for Lyngby Hovedgade.
Forvaltningen har modtaget 2 ansøgninger om udeservering på offentlig vej uden for Lyngby
Hovedgade; dels ved Toftebæksvej 1B, der ligger inden for P-søgeringen, dels ved Nørregade 2,
der ligger uden for P-søgeringen.
Forvaltningen ønsker at pålægge afgift for udeservering uden for Lyngby Hovedgade ud fra den
vurdering, at når der er afgifter for råden over areal ved Lyngby Hovedgade, bør der med
rimelighed også være afgifter af en vis størrelsesorden på andre steder i midtbyen alt efter, hvor
attraktivt området er.
Forvaltningen foreslår i den henseende, at de mest bynære områder inden for P-søgeringen i Kgs.
Lyngby, inkl. vejene i P-søgeringen, pålægges afgift for udeservering svarende til halvdelen af
taksten på Lyngby Hovedgade, jf. vedlagte kortbilag (bilag), svarende til kr. 984 pr. m².
På andre og mindre besøgte steder i kommunen vurderes det, at en takstpålæggelse kan virke
hæmmende for udvikling af bymiljø, hvorfor der pt. ikke foreslås indført en takst, dvs. uden for
P-søgeringen.
Økonomiske konsekvenser
Der forventes ingen væsentlige nye indtægter. Forslaget skal primært ses som et signal om, at
kommunalbestyrelsen ligestiller butiksindehaverne ved at indføre takster på andre attraktive
udeserveringsområder, og taksterne gradueres i forhold til taksterne for råden i relation til
Lyngby Hovedgade.
Beslutningskompetence
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Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der fastsættes takst på 984 kr. pr. m2 /sæson for bynære områder
inden for P-søgeringen i Kgs. Lyngby, inkl. vejene i P-søgeringen og ekskl. Lyngby Hovedgade
inden for regulativets område.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014
Anbefales.
C og V foreslog, at der til brug ved budgetlægningen for 2015 foretages en analyse af, hvad det
vil koste at afskaffe taksterne for udeservering, skiltning og udstilling af varer.
For forslaget stemte 4.
Imod stemte 3 (A og Ø).

Bilagsfortegnelse
1. Takster for udeservering - forslag til gyldighedsområde
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Teknik- og Miljøudvalget
06-05-2014
Sag nr. 6

6. Prioritering af projekter i Støjhandlingsplan 2013 - 2018

Sagsfremstilling
Forligskredsen i Folketinget bag ”En grøn transportpolitik” (A, B, F, V, O, LA og C) indgik i
november 2014 en transportaftale om 130 mio. kr. til nye initiativer til fremme af energieffektive
transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhed herunder en bevilling på 17,3 mio. kr. til
støjskærm ved Eremitageparken (ved Helsingørmotorvejen).
Ifølge kommunens støjhandlingsplan 2013 - 2018 var netop denne lokalitet ved
Eremitageparken prioriteret højest, og da Vejdirektoratet nu overtager dette projekt, kan
kommunens afsatte midler (6,9 mio. kr.) til formålet således anvendes til andre projekter på
prioriteringslisten.
Støjhandlingsplanen bygger på en såkaldt "støjscreening". For at vurdere de foreslåede projekter
nærmere, har forvaltningen fået rådgivningsfirmaet Cowi til at analysere en række detaljer for
hver enkelt strækning. Derudover er eventuelt fordyrende tekniske udfordringer identificeret og
prissat, jf. det sagen vedlagte notat fra Cowi (bilag).
Forvaltningen har desuden drøftet andre af de i støjhandlingsplanen udpegede strækninger langs
Helsingørmotorvejen med Vejdirektoratet.
Ud fra Cowi’s indledende vurdering og anslåede prissætning er en ny prioritering udarbejdet, inkl.
støjdæmpende belægning på Lyngby Omfartsvej/Kongevejen, jf. den sagen vedlagte
prioriteringsliste (bilag) – De første opregnede 6 prioriteter er følgende:
Prioritet
1
2
3
4
5
6

Overordnet vej
Lyngby Omfartsvej Kongevejen
Lyngby Omfartsvej Kongevejen
Helsingørmotorvej
Kongevejen
Lyngby Omfartsvej Kongevejen
Helsingørmotorvej

Lokalitet
Kongevejen (BredevejRudersdal)

tegnings
nr. jf.
støjhandlings
plan

Foranstaltning
Støjdæmp.
asfalt
Støjdæmp.
asfalt

Lyngby Omfartsvej

Prioritering
afhængig af
tiltag
449
368

Lundtofteparken 47-86 &
Lundtoftegårdsvej 101-123
Birkevang syd

3

skærm

15,8 - 19,5

12

skærm

5,1

Kongevejen 116-142

14

skærm

2,3 - 4,4

Nord for Vejporten mod øst

2

skærm

0,9 - 1,2

Prioriteringen er baseret på at opnå den størst mulige reduktion i antallet af boliger med mere
end 68 dB Lden, kombineret med at opnå størst reduktion i genevirkningen
(støjbelastningstallet) i forhold til investeringen. Støjbelastningstallet beskriver den samlede
genevirkning fra trafikken på boligerne på en vejstrækning og er en vægtet sum af antal
støjbelastede boliger i de forskellige støjintervaller.
Ud fra ovenstående prioritering peges på følgende scenarier:
Scenarie 1: Støjdæmpende belægning på Kongevejen/Lyngby Omfartsvej (prioritet 1 og 2)
Den nye prioritering af støjprojekterne viser, at støjdæmpende belægning på Lyngby
Omfartsvej/Kongevejen er det tiltag, hvor flest borgere opnår en forbedring af støjforholdene
for de afsatte midler. Støjdæmpende belægninger var ikke medtaget i den tidligere
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prioritering i støjhandlingsplanen.
Kommunen har den seneste tid fået flere henvendelser om støjforholdene langs Lyngby
Omfartsvej/Kongevejen – bl.a. i områderne omkring Mønsvej, Tjørnevej og Mortonsvej,
som efter forvaltningens opfattelse understreger behovet for at få støjdæmpet Lyngby
Omfartsvej/Kongevejen. De afsatte midler vil dække ny belægning på hele strækningen af
Lyngby Omfartsvej/Kongevejen - beliggende i kommunen.
En støjdæmpende tyndasfalt reducerer typisk støjen med 2-3 dB (3 dB er en hørbar
ændring, der opleves som en halvering af trafikmængden). Forvaltningen har fået oplyst, at
en støjdæmpende belægning har en levetid på 15 – 18 år og at der ikke er nogen videre
prisforskel på en støjdæmpende belægning og en traditionel belægning.
Forvaltningen vurderer, at der bør udlægges nyt slidlag på Lyngby Omfartsvej inden for de
nærmeste år. Forinden bør Vejdirektoratet dog udføre en tilstandsvurdering af vejen.
Scenarie 2: Helsingørmotorvejen (prioritet 3)
Dette indebærer opsætning af støjskærm langs Helsingørmotorvejen ved
Lundtofteparken/Lundtoftegårdsvej. Dette projekt var tidligere en prioritet 2 ifølge
støjhandlingsplanen, men er nu (hvor støjdæmpende belægninger er medtaget) rykket til en
prioritet 3. Der er afholdt møde med Vejdirektoratet om forslaget. Kommunen kan opsætte
en støjskærm langs en statsvej – men det er almindelig procedure, at Vejdirektoratet
efterfølgende overtager bygværket og står for fremtidig vedligeholdelse. Kommunen skal i
den forbindelse betale et engangsbeløb for fremtidig vedligeholdelse til Vejdirektoratet
svarende til ca. 5 % af anlægssummen. (Der bør dog altid ved opsætning af en støjskærm
(langs stats- eller kommunevej) afsættes midler til fremtidig vedligeholdelse.) Vejdirektoratet
har givet udtryk for helst at se, at der på den omtalte lokalitet opsættes en skærm i stil med
Lyngbyvejsskærmen. Prisen for den skærmtype til projektet er anslået til 7,9 mio. kr., og
dertil skal der betales knapt 0,4 mio. kr. for fremtidig vedligeholdelse.
Vejdirektoratet anbefaler en yderligere detaljeret beregning af projektet, før det realiseres.
For at kunne gennemføre projektet skal der således bevilges mindst 1,4 mio. kr. yderligere til
støjbekæmpelse.
Støjskærmen kan – afhængig af placering, højde og type – dæmpe støjen med op til 8-10
dB.
Scenarie 3: Kongevejen (prioritet 4 og 5)
Endeligt kan de afsatte midler disponeres til de næste projekter på prioriteringslisten. Her kan
eksempelvis nævnes prioritet 4 og 5 (Kongevejen ved Birkevang syd og ved Kongevejen
116 – 142). Samlet udgift for disse to projekter er anslået til 4,6 mio. kr. ved valg af en
skærm i stil med Absorb Rock Delta skærm. Begge projekter kan således realiseres indenfor
de afsatte midler - endda med et uforbrugt anslået restbeløb på 2,3 mio. kr. Restbeløbet kan
anvendes til projekter placeret længere nede på prioriteringslisten, f.eks. til prioritet 9
(Kongevejen ved Birkevang Nord og Holmekrogen), hvor udgifterne er anslået til 1,4 mio. kr.
Eventuelle andre uforbrugte midler foreslås overført til slidlagskontoen på ejendomsområdet
for på den måde at bidrage til støjdæmpning gennem nye belægninger.
Flere borgere har i dag låger til Kongevejen på de ovenfor udpegede strækninger - det må i
hvert enkelt tilfælde vurderes, hvordan den problemstilling løses.
Idet der ikke er afsat tilstrækkeligt med midler til scenarie 2, som i øvrigt er en statsvej, og
der formentligt indenfor de nærmeste år alligevel udlægges støjdæmpende belægning på
Lyngby Omfartsvej, peger forvaltningen på, at de afsatte midler bedst anvendes til scenarie 3
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- støjskærme ved Kongevejen.
For alle løsninger gælder, at der er tale om prisoverslag, og der er formentligt størst risiko
for, at omkostningerne bliver højere. Der vil blive foretaget udbud, hvor der stilles krav om,
at skærmene er CE-mærket i henhold til EU´s byggevareforordning.
Af bilag fremgå eksempler på støjskærme.
Økonomiske konsekvenser
Der er tidligere frigivet 6,9 mio. kr. til støjdæmpende tiltag (behandlet i kommunalbestyrelsen
19. marts 2013).
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. de afsatte 6,9 mio. kr. anvendes til støjskærme langs Kongevejen ved Birkevang Syd
og Kongevejen 116 - 142. Såfremt der er restmidler til rådighed, foreslås det at
udvælge støjskærme fra prioritetslisten i forhold til det konkrete restbeløb. Dette kan
f.eks. være til Birkevang Nord og Holmekrogen.
2. eventuelle andre overskydende midler overføres til slidlagskontoen til brug ved støjsvag
asfalt.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. 2014
Anbefales.
Udvalget anbefaler endvidere, at restmidler fra støjdæmpningsområdet samtænkes med
bevillingen til slidlag med henblik på udlægning af støjsvag asfalt.

Bilagsfortegnelse
1. Støjskærme Lyngby-Taarbæk - Indledende vurdering
2. Ny prioritering af støjprojekter
3. Støjhandlingsplanens kortbilag 3
4. Billeder af støjskærme
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Teknik- og Miljøudvalget
06-05-2014
Sag nr. 7

7. Vurdering af moderniserings- og genopretningsbehov for en række kommunale
ejendomme

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges til nærmere drøftelse og dialog med de berørte institutioner, skoler og øvrige
interessenter jf. Økonomiudvalgets beslutning den 10. april 2014.
Indledning og baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev det besluttet at gennemføre en analyse
af, hvorvidt den kommunale bygningsmasse lever op til moderne funktionskrav, om den
udnyttes effektivt og om den har et ordentligt vedligeholdelsesniveau. I budgetaftalen blev der
navnlig sat fokus på dagtilbud, skoler, klubber, område- og træningscentre samt de
folkeoplysende foreningers lokaler. I samme budgetaftale blev det endvidere besluttet at
gennemføre en analyse af effektiviserings-potentialet – både kvalitativt og økonomisk – ved at
sammenlægge kommunens tandklinikker. I første omgang var analysen af tandplejen planlagt til
at indgå i den samlede analyse, men efterfølgende blev det besluttet at gennemføre denne som
en særskilt analyse, som forvaltningen selv har stået for.
På baggrund af godkendt kommissorium og udbud af opgaven blev firmaet Bascon valgt til at stå
for analysen af de to første forhold, som blev gennemført hen over forår og sommer 2013.
Analysen af vedligeholdelsestilstanden har forvaltningen selv stået for. Kommissoriet (i form af
sagsfremstilling af den 22.11.2012) er vedlagt sagen (bilag).
Hen over foråret 2013 blev der parallelt hermed arbejdet med en forretningsstrategi for den
kommunale ejendomsportefølje, som indebærer at der skal arbejdes med arealoptimering
"Space Management" og styring af ejendomsporteføljen efter "Facility Management"-principper.
Det indebærer bl.a. gennemførelse af et systematisk og struktureret bygningssyn, årlige
prioriteringer af vedligeholdelsesopgaver og -midler, samt et løbende arbejde med
arealoptimering, hvor både eksisterende lokaler og nybyggede lokaler skal kunne bruges effektivt
og fleksibelt af flere brugere med respekt for de primære brugere af lokalerne.
Forretningsstrategien blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 5. september 2013.
Nedenfor gennemgås de enkelte analyser hver for sig og sammenholdes til sidst med
forretningsstrategiens principper og målsætninger, samt de økonomiske konsekvenser.
Afslutningsvis præsenteres et forslag til håndtering af de tre analyser.
Bascon analysen
Hovedkonklusionerne i Bascons analyse af 17. oktober 2013 var nedenstående, fordelt på de
enkelte sektorområder:
Skoler:


At gangarealer står ubrugte en stor del af tiden.



At flere faglokaler står ledige ca. 2/3 del af tiden.



At læringscentret var skolernes mest benyttede rum.



At SFO og skole var tænkt sammen, men stadig kun benytter lokalerne ca. halvdelen af
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tiden.


At mange grupperum står ledige ca. 2/3 af tiden.



At der er ledig kapacitet til eksterne brugere.



At der er plads til indretning af lærerarbejdspladser ved at koble bærbart udstyr med
fleksibel indretning.



At der er et potentiale i at indtænke klubbens lokaler i højere grad i skolens hverdag.



At der er et potentiale i at få taget et kulturelt opgør med et fag – et rum.
Dagtilbud:


At der er et potentiale for at eksterne brugere kan anvende bl.a. fællesrum og
køkkener i daginstitutionerne.



At der er et potentiale for bedre udnyttelse af lokalerne ved at udveksle brug af
særlige gode rum og udearealer institutionerne imellem.



At der er et potentiale i at personalet uddannes til i højere grad at indrette fleksibelt og
kreativt.



At investeringer i ældre villaer bør overvejes.



At investeringer i bygninger opført i præfabrikerede elementer bør overvejes.

Område- og træningscentre:


På områdecentre har fællesarealer, fælles køkkenlokaler samt lokaler til eksterne
brugere en forholdsvis lav udnyttelsesgrad.



På træningscentre har aktivitetslokaler, fælles køkkenlokaler og lokaler til eksterne
brugere en forholdsvis lav udnyttelsesgrad.



Der er et potentiale for at eksterne brugere i højere grad kan få adgang til lokalerne.



At der er et potentiale i at personalet uddannes til i højere grad at indrette fleksibelt og
kreativt.

Klubber:


Der er et potentiale for at skoler i højere grad kan benytte klubbens lokaler og
omvendt.



Der er et potentiale for at eksterne brugere i højere grad kan benyttes klubbens
lokaler.



Der er et potentiale i at personalet uddannes til i højere grad at indrette fleksibelt og
kreativt.

Folkeoplysning:


I forhold til spejderforeninger er der ledig kapacitet før kl. 15.00 og derefter er der en
lav udnyttelsesgrad af lokalerne



Vandsportsforeninger udnytter generelt lokalerne en del og der vil i mindre grad være
potentiale for bedre udnyttelse



I forhold til idrætsforeninger og idrætsfaciliteter er der ledig kapacitet i dagtimerne,
men der er generelt booket i aftentimerne



I forhold til øvrige foreninger er der et potentiale for bedre udnyttelse i både dag og
aftentimerne - og er et potentiale for at flere foreninger udnytter de samme faciliteter
eller at de i højere grad tænkes ind i andre af kommunens ejendomme, så der i højere
grad sker en lokaledeling.

Bascon påpeger, at der vil være visse udfordringer i forhold til de folkeoplysende aktiviteter,
idet foreninger indretter sig med eget inventar og udstyr, at faciliteterne benyttes uden brug
af et bookingsystem, hvilket en fælles anvendelse forudsætter, samt at brugerne er
umiddelbart skeptiske overfor tanken om at dele lokaler med andre brugere. Dette er dog
udfordringer, der kan løses, bl.a. ved ibrugtagning af et lokalebookingsystem og ved
arbejde med kultur og holdninger.
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Bascon konkluderer, at kommunen står med en blandet bygningsmasse og at der er stor
variation i om bygningerne lever op til funktionsprincipperne. Det påpeges endvidere, at der
er et stort potentiale for at udnytte arealerne bedre, men at man samtidig også skal
overveje gener eller andre udgifter, det kan pålægge brugerne.
Det præciseres af Bascon, at en afgørende forudsætning for, at det lykkes at udnytte
lokalerne bedre og dermed optimere arealanvendelsen er, at brugernes mentale mindset
forandres – men at der er mange gevinster at hente på at ændre vaner og kultur og skabe
mere fleksible indretninger.
Bascons overordnede anbefalinger er følgende:


At man sikrer, at de vedtagne principper i Lyngby-Taarbæk Kommunes
forretningsstrategi anvendes i den fremadrettede proces, før der tages stilling til de
udbygningsbehov, som er foreslået i lokaleanalysen.



At den af forvaltningen gennemførte vedligeholdelsesanalyse sammenholdes med
Bascons analyse af moderniseringsbehovene – når de afsatte midler skal prioriteres



At der arbejdes med guidelines på indretning og anvendelse af lokalerne for at påvirke
brugernes kultur i anvendelse af lokalerne samt uddannelse af brugerne.



At der skabes overblik over behovet for ledige lokaler til eksterne brugere og at der
skabes en lettilgængelig lokalebooking. (Der er efterfølgende anskaffet et nyt
lokalebookingsystem, som vil sikre overblik over ledige lokaler og gøre det nemmere
for både forvaltningen).

Bascons analyse omfatter 54 bygninger og har taget afsæt i en kategorisering af
moderniseringsgraden og – behovet i tre kategorier – lav, middel og høj grad af
modernisering i forhold til de opstillede funktionsprincipper. De 54 bygninger udgør ca. 70
pct. af den samlede ejendomsportefølje på 220.000 m2 svarende til ca. 156.000 m2.
Analysen af moderniseringsgraden viser et samlet bygnings- og indretningsmæssigt
moderniseringsbehov på 109,2 mio. kr., hvoraf hovedparten af udgiften relaterer sig til
skoleområdet. Heraf er der dog allerede afsat 30 mio. kr. til udbygning og modernisering af
Lindegårdskolen, således at det samlede moderniseringsbehov er 79,2 mio. kr.
De 109,2 mio. kr./79,2 mio. kr. fordeler sig på nedenstående sektorområder og
moderniseringkatagorier "høj, middel og lav". For en nærmere redegørelse for, hvilke
institutioner og skoler det drejer sig om, samt de skønnede moderniserings- og
investeringsbehov på de enkelte bygninger, henvises der til den i sagen vedlagte
hovedrapport og delrapporter fra Bascon (bilag 2).
Tabel 1: Moderniseringsbehov fordelt på sektorområder
Sektorområde
Dagtilbud
Skoler
Klubber
Område- og træningscentre
I alt
I alt ekskl. Lindegårdskolen

Høj
2
3
1
1
7

Middel
15
5
4
2
26

Lav
22
3
3
3
31

Skønnet udgift
18, 2 mio. kr.
80,6 mio. kr. *
4,75 mio. kr.
5,65 mio. kr.
I alt 109,2 mio. kr.
79,2 mio. kr.

Note*: Lindegårdskolen er inkluderet heri, men er allerede budgetlagt med 30 mio. kr. og
kører som projekt.
Udgiften på de foreslåede tiltag er udregnet som overordnede rammebeløb med afsæt i
Bascons erfaringstal fra lignende opgaver, enkelte leverandøroplyste beløbsstørrelser, og
beløbsstørrelser hentet direkte fra tidligere projekter indenfor institutions- og
skolebyggerier.
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De ovennævnte udgifter kan underopdeles i fire hovedkategorier: "Holdningsmæssige tiltag,
arealoptimering, indretningsmæssige tiltag, samt bygningsmæssige tiltag".
Tabel 2: Moderniseringsbehov fordelt på hovedkategorier (tiltag)

Opgaver
Holdningsmæssige tiltag

Økonomi
Ikke prissat,
del af Space
processen
”Dele med andre”. Dele faciliteter Ikke prissat,
mellem kommunale institutioner
del af Space
og mellem foreningerne under
processen
folkeoplysningen
Indretningsmæssige tiltag:
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
I alt
Bygningsmæssige tiltag:
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
I alt
Bygnings- og
indretningsmæssige tiltag i alt
Bygnings- og
indretningsmæssige tiltag i alt
ekskl. Lindegårdsskolen

men indgår som en
Management
men indgår som en
Management
1.150.000 kr.
6.700.000 kr.
1.200.000 kr.
9.050.000 kr.
45.650.000 kr.
50.800.000 kr.
3.700.000 kr.
100.150.000 kr.*
109.200.000 kr.
79.200.000 kr.

Note*: Heraf er der allerede afsat 30 mio. kr. til udbygning og modernisering af
Lindegårdskolen.
Tandplejeanalysen
Overordnet set viser analysen, at den nuværende struktur med små fuldt udstyrede
tandklinikker på alle skoler ikke understøtter håndteringen af nutidens tandplejeudfordring.
Børnene har i dag sjældent huller og kommer typisk til undersøgelse med 1½ års
mellemrum. Desuden er kun halvdelen af tandplejens målgruppe i dag skolebørn.
Kliniksammenlægning har derfor en lang række kvalitative potentialer i form af bl.a. øget
brugerservice og faglighed. Endvidere vil en sammenlægning kunne frigive ca. 700 m2 på
skolerne, som kan anvendes til andre formål. På den anden side viser undersøgelsen, at en
sammenlægning har store anlægsomkostninger, som - trods driftsbesparelser og mindsket
køb af klinikudstyr - har en forholdsvis langsigtet business case.
Tandplejens tekniske udstyr er i dag nedslidt. 61 ud af Tandplejens 88 maskiner er i 2015
15 år eller ældre og er dermed stort set slidt op. Det svarer til, at knap 70 pct. af alt
udstyret skal skiftes ud i 2015. Det understreges af, at kun 5 apparater/maskiner er ældre
end 20 år. I forhold til de dyre tandlægestole er billedet det samme; her skal 13 ud af 20
udskiftes i 2015. Det svarer til 65 pct. af alle tandlægestole.
En sammenlægning af klinikker vil kunne mindske behovet for nyt udstyr, da alt ikke skal
dubleres. Det betyder, at geninvesteringsbehovet kun er 4 mio. kr. over de kommende år,
og at de forventede udgifter til nyt udstyr falder med godt 40 pct. (fra 6,7 til 4 mio. kr.).
Udover behovet for udskiftning af meget dyrt udstyr de kommende år, har flere klinikker pt.
en række driftsudfordringer. Eksempelvis har Engelsborgskolens og Lindegårdsskolens
tandklinikker vedvarende indeklima- og arbejdsmiljøproblemer, og på Lundtofte skoles
tandklinik gik der i efteråret ild i en nedslidt sugemotor, som var tæt på at sætte ild til
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skolens tag. I udbygnings- og moderniseringsprojektet på Lindegårdsskolen er tandklinikken
desuden indtil videre ikke indtænkt i projektet.
En sammenlægning vil endelig muliggøre hjemtagelse af specialtandplejen.
Følgende tre modeller er analyseret i undersøgelsen:
Model 1: Samle hele Tandplejen på to tandklinikker, en i Lyngby og en i Virum/Sorgenfri
Model 2: Bevare den nuværende decentrale struktur med tandklinikker på 8 skoler samt
tandklinik og tandreguleringsafdeling på Toftebæksvej 8
Model 3: Samle tandklinikker i Lyngby og bevare fire skoletandklinikker i Virum/Sorgenfri
Konkret foreslår forvaltningen følgende mulige placeringer af tandklinikker:
Ad Model 1: Én nybygget klinik i Lyngby enten på Lindegårdsskolen eller i forbindelse med
”Nyt rådhus” samt én nybygget klinik i Sorgenfri i forbindelse med Hummeltofteskolen.
Anlægsomkostningerne skønnes at blive 21,5 mio. kr. og indkøb af nyt udstyr 4 mio. kr. I
model 1 kan specialtandplejen hjemtages med en besparelse på 0,7 mio. kr./år. Desuden
kan teknisk i en samlet forretningsmodel kalkuleres med en forventet indtægt på 0,5 mio.
kr./år ved fremtidig udlejning af Toftebæksvej 8.
Ad Model 2: Udgangspunktet er her en uændret struktur med tandklinikker på 8 skoler
samt en centralklinik, en tandreguleringsklinik og en røntgenklinik beliggende på
Toftebæksvej 8. Omkostningerne til udskiftning af udstyr de kommende år skønnes at blive
6,7 mio. kr. De eksisterende rammer giver ikke mulighed for at etablere en specialindrettet
klinik og dermed hjemtage specialtandplejen fra Gentofte Kommune.
Ad Model 3: Én nybygget klinik i Lyngby enten på Lindegårdsskolen eller i forbindelse med
”Nyt rådhus” samt en bevarelse af klinikker på fire skoler i Virumområdet.
Anlægsomkostningerne skønnes at blive 14,3 mio. kr. og indkøb af nyt udstyr 5,1 mio. kr. I
model 3 kan specialtandplejen hjemtages med en besparelse på 0,7 mio. kr./år, ligesom
der kalkulationsmæssigt kan opereres med en indtægt på 0,5 mio. kr./år ved fremtidig
udlejning af Toftebæksvej 8.
Bibeholdes den nuværende tandklinikstruktur (model 2) forventes der i de kommende år
udgifter til udskiftning af udstyr for 6,7 mio. kr. De reelle ekstra omkostninger forbundet
med kliniksammenlægninger får man derfor ved at trække 6,7 mio. kr. fra anlægsudgifterne
til sammenlagte klinikker. Med en sådan beregning vil investeringerne i en sammenlagt
tandklinikstruktur balancere efter 10-11 år (model 3) eller 15-16 år (model 1).
Tandplejerapporten er vedlagt sagen som bilag 3.
Analysen af den bygningsmæssige vedligeholdelsestilstand
Forvaltningen har gennemført et bygningssyn på den kommunale bygningsmasse svarende
til 150 ejendomme og ca. 220.000 kvadratmeter. De kommunale lejeboliger og almene
boliger (ca. 60.000 m2) er ikke indeholdt i bygningssynet. Bygningssynet har omfattet en
vurdering af genopretningsbehovet på bygningernes klimaskærm – det vil sige fundament,
ydervægge, vinduer, yderdøre, tag, tagrender, false m.m.
Bygningssynet viser et genopretningsbehov på 66 mio. kr. svarende til 299 kr. pr. m2.
Dertil skal tillægges et skønnet genopretningsbehov på 6 mio. kr. på de tekniske
installationer. Det samlede genopretningsbehov udgør således 72 mio. kr.
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Genopretningsbehovet er baseret på den aktuelle ejendomsportefølje. Ved genopretning
forstås de tiltag, der skal gennemføres for at bringe bygningsmassen op på en ’normal’
standard, dvs. ikke nybyggeri, men som en stand, der har været underlagt løbende
vedligehold. Der er med andre ord tale om et efterslæb i forhold til, hvis bygningerne
løbende var blevet vedligeholdt til en given påkrævet standard (se også nedenfor).
Der er ikke foretaget et bygningssyn af den indvendige vedligeholdstilstand på de 150
ejendomme. De indvendige vedligeholdsbudgetter er i dag placeret decentralt på de enkelte
skoler, institutioner m.m. Budgetterne til indvendig bygningsvedligehold udgør årligt samlet
17 mio. kr. svarende til 77 kr./m2. Det antages, at et eventuelt efterslæb på den
indvendige bygningstilstand kan holdes inden for den samlede årlige decentrale
budgetramme til indvendig bygningsvedligehold. der vil hen over 2013 og 2014 blive
gennemført bygningssyn på den indvendige vedligeholdelsestilstand, der vil fastlægge det
forventede indvendige vedligebehov - og som vil fastlægge målene for institutioner og
skolers anvendelse af de indvendige vedligeholdelsesmidler.
Notat om genopretningsbehovet på de kommunale ejendomme er vedlagt sagen som bilag
4.
Samlet vurdering og anbefalinger
Det samlede genopretnings- og moderniseringsbehov fordelt på bygningskategorier inkl.
tandplejen fremgår af nedenstående tabel 3.
Tabel 3: Samlet genopretnings- og moderniseringsbehov fordelt på bygningskategorier
Kategori

Administration*
Bibliotek, kultur
Dagtilbud
Klubber
Idræt
Fritid
Område- og træningscentre m.m.
Skoler inkl. SFO**
Kirkegårde, gartner og vej***
Tekniske installationer****
Tandplejen v. model 1
Tandplejen v. model 2
Tandplejen v. model 3
Total behov ved model 1
Total behov ved model 2
Total behov ved model 3

Antal m2

10.184
8.696
26.831
7.059
32.582
7.031
21.048
101.226
6.184

220.841
220.841
220.841

Genopretning i Modernisering +
mio. kr.
tandpleje
i mio. kr.

1,0
3,5
2,2
3,3
8,0
4,6
5,3
37,2
0,9
6,0

72,0
72,0
72,0

18,2
4,8

5,7
50,6

25,5
6,7
19,4
104,7
85,9
98,6

Genopretning,
modernisering +
tandpleje
i mio. kr.

1,0
3,5
20,4
8,1
8,0
4,6
10,9
87,8
0,9
6,0
25,5
6,7
19,4
176,7
157,9
170,6

Note*: Der er ikke gennemført bygningssyn på Rådhuset, idet en vurdering af Rådhuset er
foretaget i Rådhusanalysen.
Note**: Heraf fratrukket 30 mio. kr. til udbygning og modernisering af Lindegårdskolen.
Note ***: Der er ikke gennemført bygningssyn på Materielgården, da denne indgår i en sag om
Fælles driftsplads.
Note****: Skønnet efterslæb på tekniske installationer.
Forvaltningen vurderer, at det samlede investeringsbehov til genopretning, modernisering og
håndtering af tandplejens udfordringer kan mindskes ved en gennemførelse af den vedtagne
forretningsstrategi og ved en systematisk arealoptimering gennem en Space Management
tankegang.
Det er forvaltningens anbefaling, at der i forhold til ovennævnte behov prioriteres på følgende
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måde:


Genopretningsbehov prioriteres før moderniserings- og udbygningsbehov



Der foretages altid en analyse af mulighederne for arealoptimering før der træffes beslutning
om udbygning



I forbindelse med vurderingen af moderniseringsbehov foretages dels en
arealoptimeringsanalyse og en analyse af mulighederne for en ændret anvendelse af lokaler
mv.



Der gennemføres som udgangspunkt altid en helhedsmodernisering, -ombygning og udbygning af en given bygning, så der kun én gang skal gennemføres større
bygningsarbejder.

Forvaltningen kan ikke på baggrund af Bascon’s analyse komme med et præcist nøgletal for en
realistisk arealfortætning af den nuværende kommunale bygningsmasse. Forvaltningen er
allerede i gang med et arealoptimeringsprojekt (Space Management-projekt) på
Lindegårdsskolen og foreslår, at dette suppleres med et arealoptimeringsprojekt på andre
udvalgte skoler og dagtilbud samt et arealoptimeringsprojekt på ét geografisk område (en række
samplacerede kommunale ejendomme), som skal give viden om mulighederne for at samtænke
lokaler på tværs af sektorområder. Projekterne skal vise, hvilke potentialer der kan opnås ved en
arealoptimering gennem en Space Management tankegang. Projekterne skal danne grundlag for
en realistisk fortætningsprocent af den kommunale bygningsmasse og danne grundlag for
udarbejdelse af guidelines og principper for den fremtidige anvendelse og indretning af lokaler.
Hvert projekt vil tage afsæt i en bred analyse af interessenter, potentialer (anvendelsesmæssige,
indretningsmæssige og bygningsmæssige) fremtidsperspektiver og totaløkonomi.
Forvaltningen foreslår, at der i anlægsrammen for 2015-18 reserveres en årlig pulje på 30-35
mio. kr. til igangsættelse af konkrete genopretnings- og moderniseringsprojekter baseret på
ovennævnte bygningsanalyser og modeller. De enkelte genopretnings- og
moderniseringsprojekter håndteres individuelt, hvormed der søges finansiering af den nævnte
pulje til konkrete projekter.
Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en særskilt sag til Social- og Sundhedsudvalget i maj
vedrørende tandplejen.
Økonomiske konsekvenser
Anlægsfinansieringsbehov
Det samlede investeringsbehov baseret på ovenstående analyser udgør mellem 157,9 mio. og
176,7 mio. kr. (ex. moms) afhængig af valg af model for sammenlægning af tandplejen.
Af praktiske og økonomiske årsager vil det ikke være muligt eller hensigtsmæssigt at udføre alle
projekter på et enkelt år. Såfremt der igangsættes tiltag over en kortere periode f.eks. 5 år, vil
det være muligt at skabe en synergi på tværs af ejendommene og opnå fordele i forhold til
udbudsproces, pris og styring. Hvis projekterne, herunder specielt genopretningen, strækkes
over en længere periode, for eksempel 10 år, må det påregnes, at de samlede udgifter til
genopretning vil stige 15-20 pct. på grund af øget efterslæb og på grund af manglede
synergieffekt.
Det samlede investeringsbehov på 157,9 til 176,7 mio. kr. kan delvis finansieres gennem en
arealfortætning, lavere drifts- og energiudgifter, salg af ejendomme samt ved at flytte
anlægsmidler til genopretnings- og moderniseringsprojekter i de enkelte budgetår, men det
forudsætter konkrete bygningsanalyser af de enkelte ejendomme og lokaler. Det er dog
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vurderingen, at anlægsrammen kommer til at finansiere en stor del af det samlede
investeringsbehov, såfremt bygningsmassen ønskes genoprettet, moderniseret og udnyttet
optimalt.
I budgetaftalen for 2014-17 er der allerede indarbejdet en række forskellige
finansieringsmuligheder. Der er på driftsrammen afsat 5 mio. kr. i 2014 til ekstraordinært
vedligehold på skoleområdet. Der er på anlægsrammen afsat 30 mio. kr. i 2016 af den
uudmøntede anlægsramme til investeringsbehov på skolerne og i forbindelse med almene
boliger. Endvidere er der på anlægsrammen afsat 4 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til en
opgradering af folkeskolernes fysiske rammer, som følge af de nye krav til folkeskolereformen.
Endelig indeholder anlægsbudgettet en ikke udmøntet ramme på 12,8 mio. kr. i 2016 og 73,9
mio. kr. i 2017. I årene 2018 og 2019 er der endnu ikke foretaget en politisk udmøntning af
anlægsrammen på ca. 100 mio. kr.
Tabel 4: Finansieringsmuligheder

I mio. kr. kr.
Finansieringsmulighed
(driftsrammen)
Ekstraordinært vedligehold på
skoleområdet
Finansieringsmulighed
(anlægsrammen)
Investeringsbehov på skolerne og
alm. boliger
Opgradering af folkeskolernes
fysiske rammer
Ikke udmøntet anlægsramme
Finansieringsmuligheder i alt

2014 2015 2016 2017 2018 2019

5,0

5,0

30,0
4,0

30,0

4,0

8,0
12,8

9,0

I alt
14-19

73,9 100,0 100,0 286,8

4,0 42,8 73,9 100,0 100,0 329,8

Over en 5-årig periode fra 2015-19 kan investeringsbehovet på 157,9 til 176,7 mio. kr.
umiddelbart dækkes af den udmøntede og ikke udmøntede anlægsramme, idet der dog gøres
opmærksom på en række andre store anlægsprojekter som f.eks. rådhusudbygning og
modernisering, samt ny samlet driftsplads. Udfordringen er primært i 2015, hvor der er et
finansieringsunderskud på mellem 45 til 52 mio. kr., såfremt sammenlægning af tandplejen
gennemføres i 2015. Udfordringen kan enten håndteres ved en fremrykning af midler fra
anlægsrammen fra 2016 og 2017 til 2015, eller ved en forskydning af genopretnings- og
moderniseringsarbejdet samt tandplejen fra 2015 til 2016 og 2017, og fra 2014 til 2015.
Forvaltningen anbefaler, at der reserveres en årlig pulje på 30-35 mio. kr. de næste fem år til
igangsættelse af konkrete genopretnings- og moderniseringsprojekter.
Driftsudfordring
Der er årligt afsat 24,5 mio. kr. til udvendigt bygningsvedligehold og tekniske installationer. Heraf
er der afsat 9,4 mio. kr. til vedligehold af tekniske installationer, 3,8 mio. kr. til faste
servicekontrakter og 11,3 mio. kr. til udvendigt bygningsvedligehold.
Genopretningsbehovet på klimaskærmen på 66 mio. kr. og det skønnet efterslæb på 6 mio. kr.
til tekniske installationer kan ikke stå alene. Såfremt der ønskes en hensigtsmæssig fremadrettet
vedligeholdsstand på de kommunale ejendomme, anbefaler forvaltningen at der anvendes ca. 54
kr./m2 til udvendig bygningsvedligehold svarende til et årligt budget 11,8 mio. kr. med 220.000
m2. Nøgletallet er baseret på standardnøgletal for en ”middel vedligeholdelsesstand”, hvor den
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indvendige og udvendige vedligehold tilsammen bør være 80-120 kr./m2. Forvaltningen vurderer
fordelingen på ud- og indvendig vedligehold med ca. 2/3 og 1/3. Foretages der ikke en løbende
og forebyggende vedligehold af klimaskærmen vil der ske en forringelse af værdien af
bygningsmassen. En forringelse der vil resultere i et yderligere efterslæb og et øget
genopretningsbehov.
Det årlige budget til udvendigt bygningsvedligehold er lavere i 2014 og 2015 i forhold til normalen
på 11,3 mio. kr. Årsagen er, at puljen til udvendigt vedligehold er medtænkt som finansiering af
en del af udgifterne til Rådhusprojektet i 2014 og 2015. Sammenholdt med et fremadrettet
vedligeholdelsesbehov på 11,8 mio. kr. til udvendigt bygningsvedligehold er der behov for
yderligere 1,9 mio. kr. i 2014 og 4,5 mio. kr. i 2015. Såfremt anbefalingen om et årligt
vedligeholdelsesbudget på 11,8 mio. kr. følges, skal budgettet øges med 0,5 mio. kr. årligt (11,8
– 11,3 mio. kr.), hvilket forvaltningen anbefaler.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget i nærværende sag.
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår den endelige stillingtagen til de gennemførte analyser og
de afledte økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. de gennemførte analyser af genopretnings- og moderniseringsbehov på den kommunale
ejendomsportefølje drøftes
2. delrapporterne fra Bascon for de enkelte sektorområder sendes til de respektive fagudvalg
til nærmere drøftelse og dialog med de berørte institutioner, skoler og øvrige interessenter
3. tandplejeanalysen oversendes til Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og prioritering af
de beskrevne modeller, jf. anlægsstyringsreglerne
4. finansieringen af det beregnede genopretnings- og moderniseringsbehov på 30-35 mio. kr.
årligt de næste fem år oversendes til budgetforhandlingerne for 2015-18
5. det anbefalede vedligeholdsniveau for udvendigt vedligehold på 11,8 mio. kr. indarbejdes i
det administrative budgetforslag for 2015-18, svarende til en budgetstigning på 0,5 mio. i
budgetårene 2016-18 og 4,5 mio. kr. i 2015.

Økonomiudvalget den 10. april 2014
Ad.1 Drøftet.
Ad.2 Godkendt.
Ad.3 Godkendt.
Ad.4 Godkendt.
Ad.5 Godkendt.
Ad 6. Der planlægges en temadrøftelse i forbindelse med førstkommende møde i
Kommunalbestyrelsen.
Morten Normann Jørgensen var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.
Dorthe la Cour var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse
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1. Bilag 1 - Analyse af effektiv anvendelse af arealerne på skoleområdet, dagtilbud og klub
2. Bilag 2 - Alle rapporter samlet 17-10-2013
3. Bilag 3 - Tandplejerapport - sammenlægningsanalysen
4. Bilag 4 - Notat vedr. vurdering af genopretningsbehov for de kommunale ejendomme 01-042014
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Teknik- og Miljøudvalget
06-05-2014
Sag nr. 8

8. Revision og digitalisering af plejeprogrammer på græs

Sagsfremstilling
I perioden december 2013 til februar 2014 har forvaltningen arbejdet med at justere og
digitalisere plejeprogrammerne for græs på det grønne område med henblik på at opnå en
systematisk og dokumenteret budget- og ressourcestyring. Arbejdet gennemføres ligeledes på
vejområdet frem mod september 2014, hvorefter Teknik- og Miljøudvalget vil modtage en
samlet fremstilling. Nærværende orientering har derfor til hensigt at fungere som en
midtvejsstatus forud for, at vækstsæsonen påbegyndes.
Med afsæt i detaljerede kortgrundlag over kommunens grønne arealer er der udarbejdet
plejeprogrammer for brugsgræs, naturgræs, rabatgræs for veje og grønne arealer samt
sportsgræs, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag). Plejeprogrammerne er udarbejdet med
afsæt i de "gamle" plejeprogrammer og udbudsmaterialet fra januar 2012 og baserer sig således
på de standarder, som arealdriftsområdet har forpligtet sig til at overholde i overensstemmelse
med den fastlagte økonomiske ramme herfor. Det bemærkes, at plejeprogrammerne beskriver
gennemsnitlige standarder, og der vil derfor på grund af skiftende vejrforhold være afvigelser fra
det ene år til det andet. Plejeprogrammerne indeholder beskrivelse af tilstandskrav,
udførelseskrav og supplerende bemærkninger samt kontroldata. (fx hvor højt må brugsgræsset
på et givent areal være inden for en defineret periode, hvorledes verificeres og dokumenteres
dette, og hvilke udsving i forhold til det definerede der er acceptable.)
Plejeprogrammerne er transformeret til digitale data i det nuværende område- og
ressourcestyringssystem og tilført yderligere data vedrørende ydelser og priser. (fx hvor mange
arbejdstimer, hvilke maskiner og materialer skal anvendes for at udføre den beskrevne opgave,
og hvad det koster.) Såfremt der anvendes eksterne entreprenører, er dette medregnet.
Digitalisering af nævnte data i område- og ressourcestyringssystemet giver arealdriftsområdet
mulighed for bl.a. at indhente information vedr.:



Standarder for pleje af de enkelte græstyper og de enkelte handlinger vedr. pleje af disse
(fx kantskæring) i forhold til periode, antal dage og hyppighed



Overblik over ydelser versus priser ved de enkelte plejehandlinger. (fx pris og antal
arbejdstimer pr. kvm ved udførelse af græsslåning med stor rotorklip, inkl. diverse
materialer som fx gødning)



Overblik over faktiske forbrug og udgifter ved de enkelte græstyper og plejehandlinger
baseret på både arbejdstimer og maskin/materieltimer. (fx antal arbejdstimer og forbrug
af/udgifter til maskiner/materiel forbrugt på efterklipning)



Arbejdsplan for udvalgte græstyper og plejehandlinger for udvalgte områder eller hele
kommunen specificeret i forhold til hvilke uger i løbet af året, plejen skal udføres



Overblik over faktisk forbrug i forhold til budgetteret forbrug på udvalgte græstyper og
plejehandlinger inden for udvalgte områder



Kvalitetskontrol på udvalgte områder, græstype eller plejehandling samt udarbejdelse af
kontrolskema til brug for opfølgning og statistik over resultater.

Arealdriftsområdet har arbejdet med plejeprogrammer siden 1983 i form af fysiske planer og
dagssedler til brug for registrering. Fremadrettet skal dette ske digitalt via iPads og
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mobiltelefoner, som de ansatte har med sig ”i marken”. Arealdriftsområdet har ligeledes arbejdet
med område- og ressourcestyringssystemet igennem længere tid, og vil med dette projekt opnå
et yderligere detaljeret billede ud fra, at alle data i systemet er korrigeret og tilført oplysninger
om fx priser på maskiner og materiale. Denne detailviden kan anvendes til brug ved både
proaktiv og reaktiv styring af området samt som værktøj til brug for omdisponering og
effektivisering. Desuden har projektet tilvejebragt en række oplysninger, som vil kvalificere og
understøtte en mere systematisk egenkontrol i form af løbende analyser og stikprøver af
balancen mellem det faktiske og budgetterede forbrugs-/udgiftsniveau.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. 2014
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse
1. Plejeprogram for brugsgræs
2. Plejeprogram for naturgræs
3. Bilag 3 plejeprogram for sportsgræs
4. Rabatgræs langs vejarealer
5. Rabatgræs grønne områder med kontrol
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Teknik- og Miljøudvalget
06-05-2014
Sag nr. 9

9. Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag, retablering af veje 2013"

Sagsfremstilling
I forbindelse med ”Slidlag. Retabl. af veje. Rådighedsbeløb 2013” er der frigivet en anlægsbevilling
på kr. 7.836.040. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været
et forbrug på kr. 6.336.783.
Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af den 27. marts 2014 i sag nr. 1 - Regnskab 2013, er
mindreforbruget på kr. 1.499.257 medtaget i overførte anlægsmidler fra 2013 til 2014.
De overførte midler anvendes primært til reparation af Jernbanepladsen.
Økonomiske konsekvenser
Opgaverne løses inden for de afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Slidlag. Retabl. af veje. Rådighedsbeløb 2013"
lægges til grund, og at mindreforbruget på kr. 1.499.257 overføres til ”slidlag, rådighedsbeløb
2014”.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014
Anbefales.
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Teknik- og Miljøudvalget
06-05-2014
Sag nr. 10

10. Renovering af broer 2012-13 (tidl. år) + Renovering af broer 2013

Sagsfremstilling
I forbindelse med "Renovering af broer 2012 - 13" samt "Renovering af broer 2013,
rådighedsbeløb" er der frigivet anlægsbevillinger på henholdsvis 1,175 mio. kr og 8 mio. kr., i alt:
9,175 mio. kr.
Forbruget har været 3.432 mio. kr., hvilket resulterer i et samlet mindreforbrug på 5,742 mio.
kr.
Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af den 27. marts 2014 i sag nr. 1 - Regnskab 2013, er
merforbrug på 2,258 mio. kr. samt mindreforbrug på 8 mio. kr. på de to konti medtaget i
overførte anlægsmidler fra 2013 til 2014. Dette giver det samlede mindreforbrug på 5,742 mio.
kr.
De overførte midler anvendes primært på reparation af broen Lyngby Omfartsvej over S-banen.
Årsagen til mindreforbruget er bl.a., at projekterings- og tilsynsudgifter på i alt 3,5 mio. kr. til
reparation af denne bro alle er medtaget i 2013. Anlægsarbejdet strækker sig over 3 år (20142016).
Økonomiske konsekvenser
Udgifterne afholdes inden for de afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Renovering af broer 2012-2013" og "Renovering
af broer 2013, rådighedsbeløb" lægges til grund, og at mindreforbruget på 5.742 mio. kr
overføres til 2014.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. 2014
Anbefales.
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Teknik- og Miljøudvalget
06-05-2014
Sag nr. 11

11. Årsplan anlægsopgaver Park- og Vejområdet 2014

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet forslag til årsplan for anlægsopgaver på Park- og Vejområdet 2014
ud fra det vedtagne budget for 2014-17 samt ud fra overførte anlægsmidler fra 2013 til 2014,
jf. kommunalbestyrelsens beslutning af den 27. marts 2014 i sag nr. 1 - Regnskab 2013.
Af det sagen vedlagte "Forslag til årsplan 2014 for anlægsmidler for grønne områder og
kirkegårde" (bilag) fremgår det, at der overføres uforbrugte midler fra 2013. Disse er knyttet til
angivne projekter og disponeres i hovedtræk til følgende projekter:


Etablering af sti fra Ermelundskilen til Garderhøjfortet forventes etableret i løbet af
sommeren 2014. Projektet om revitalisering af København Befæstning ophører med
udgangen af 2014. Stien er et medfinansieringsprojekt mellem Naturstyrelsen,
Kulturarvsstyrelsen og Realdania samt de implicerede kommuner.



Renovering af kirkegårde i forbindelse med tilsagn fra Tilgængeligshedspuljen til bedre
tilgængelighed for de besøgende på Parkkirkegården til Lille Kapel og Store Kapel.



Fortsættelse af arbejdet med bredsikring i Folkeparken mod Lyngby Sø og arbejdet med
etablering af sundhedsstier og -pladser. Her arbejdes bl.a. på markering af stisystem ved
Mølleåen.

Af det sagen vedlagte "Forslag til årsplan 2014 for anlægsmidler til vejanlæg, stier m.m." (bilag)
fremgår det, at der overføres uforbrugte midler fra 2013. Disse disponeres til de angivne
projekter, som det fremgår af bilaget. Det foreslås, at der samlet frigives 35.992.050 kr. til
vejanlæg m.m. Hermed er alle anlægsmidler til Vej og Trafikanlæg frigivet, da beløb til
supercykelstier, parkeringshenvisning, indsats mod vejstøj samt trafiksanering af kryds ved
Bredevej er frigivet i særskilte sager.
De overførte midler fra slidlag 2013 anvendes primært til reparation af Jernbanepladsen,
herunder erstatning af granitfodgængerfeltet på kørebanerne på Jernbanepladsen med asfalt og
afstribning.
Projektet "Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby" er afsluttet for så vidt angår
opsætning af p-automater. Der mangler den endelige iværksættelse af køb af p-licenser via NEMid.
For så vidt angår midler til "sikring af skoleveje. Mindre tiltag ..." vil der blive udarbejdet sag til
Teknik- og Miljøudvalget vedrørende disponering af midlerne.
Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.6.2013 at istandsætte broen på Lyngby Omfartsvej
over Nordbanen som et sammenhængende arbejde over 3 år, og vedligeholdelsesplanen blev
indarbejdet i budget 2014-17. Arbejdet er igangsat den 1.4.2014 for overførte midler fra budget
2013. Da istandsættelsesarbejdet er udbudt over en 3 årig periode, peges på at frigive de afsatte
budgetmidler i årene 2014-2015-2016 og disponere dem i forhold til budgettet.
Slidlagsarbejder i 2014 foreslås udbudt efter, at der er afholdt vejbesigtigelse i april/maj måned.
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Årets større vejvedligeholdelsesarbejder planlægges udført efter vejbesigtigelsen.
Slidlagsarbejderne foreslås udbudt for 1 år og med mulighed for forlængelse med 1 år for
anvendelse af de indkomne priser. Den korte udbudsperiode ønskes af hensyn til koordinering
med retableringsarbejder i forbindelse med den igangværende fjernvarmeudbygning, det
igangsætte samarbejde mellem kommunen og Metroselskabet om kommende anlæg af letbane,
samt de store igangværende byggearbejder i kommunen. Det vil ellers kunne være vanskeligt at
håndtere udfordringerne i forhold hertil, hvis anlægsmidlerne til slidlag ellers båndlægges i en
længere årrække.
Der er et væsentligt pres på at få løst vejopgaverne, bl.a fordi det ikke har været muligt at
implementere den oprindeligt planlagte bestillerorganisation som en del af den overordnede
styring med drift og anlæg på vejene. For at styrke indsatsen med den overordnede styring og
koordinering - herunder vejbesigtigelse, nødvendige udbud, sikring af udlægning af slidlag og de
tilhørende følgearbejder inklusiv større fortovsarbejder, samt koordinering i forhold til arealdrift,
fjernvarmeprojekt og andre større anlægsprojekter, der har betydning for vejenes belægninger
og tilstand, foreslås indsatsen indenfor dette område styrket. Finansiering sker via anlægsmidler
på vejområdet gennem at opnormere ressourcerne i en projektbegrænset periode
Oprensning af Fæstningskanalen er udført i marts 2014.
Eventuelle større omdisponeringer ved f.eks. mer/mindre forbrug forelægges for Teknik- og
Miljøudvalget til stillingtagen.
Økonomiske konsekvenser
Opgaverne løses inden for de afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. årsplan for anlægsarbejder for Park- og Vejområdet 2014 anvendes,
2. der gives anlægsbevillinger på i alt 35.992.050 kr. inden for vejområdet,
3. beløbene finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til de anførte anlæg,
4. beløb til renovering af broer disponeres i forhold til budget for årene 2014, 2015 og 2016,
5. anlægsmidler til slidlag udbydes for 1 år med mulighed for anvendelse af indkomne priser i 1
år.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014
Anbefales.

Bilagsfortegnelse
1. Årsplan 2014 - park
2. Årsplan 2014 - vej

Side 31 af 34

Teknik- og Miljøudvalget
06-05-2014
Sag nr. 12

12. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om ensartethed af skiltning
og byinventar

Søren P. Rasmussen (V) har den 28. april 2014 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen
på Teknik- og Miljøudvalget optages sag med følgende tekst:
"Venstre ønsker følgende sag optaget på Teknik og Miljøudvalgets dagsorden.
Kommunens skiltning og by inventar er meget forskellig og giver et meget forvirret indtryk flere
steder. Der findes flere forskellige vejnavns skiltning som flere steder er gammel og svær at
læse. Der findes også flere modeller af det øvrige byinventar. De nye buslæskure og gadelamper
har mange steder gjort en stor forskel og løftet indtrykket.
Venstre ønsker at der udarbejdes en plan så vi får fornyet og løftet skiltningen på veje, historiske
bygninger, kommunale institutioner m.m. og byinventaret over de kommende 4 år så vi får ens
skiltning og inventar der gør det muligt at læse vejnavnet på skiltene lige som vi kan informere
om baggrunden for særlige vejnavne. Denne proces vil også give os mulighed for at få vores
særlige kendetegn på vejrskilte som man har i flere andre kommuner.
I forhold til byinventaret vil det kunne effektivisere indkøb og betjening hvis vi har det samme
inventar over alt lige som det æstetiske indtryk vil højnes markant."

Teknik- og Miljøudvalget den 6. 2014
Drøftet.
Forvaltningen anmodes om at vende tilbage vedr. oplæg til retningslinier for skilte og
byrumsinventar.
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13. Meddelelser til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget - maj 2014

1. 2013 Indberetning af tilsynsarbejdet til Miljøstyrelsen
Kommunen skal hvert år senest den 1. april indberette en række oplysninger om det
foregåendes års miljøarbejde til Miljøstyrelsen. Beretningen skal offentliggøres og kan ses på
kommunens hjemmeside.
Miljøstyrelsen udgav i 2013 en ny tilsynsbekendtgørelse vedrørende kravene til tilsynsfrekvenser
for virksomheder og husdyrbrug. Tilsynsberetningen for 2013 består derfor af to dele; første del
vedrører perioden fra den 1. januar til den 22. maj 2013, og anden del vedrører perioden fra den
23. maj til den 31. december 2013. De nye tilsynsfrekvenser i 2013 er opfyldt.

2. Status for arbejdet med cykelkælder ved Lyngby Station
DSB samarbejder med kommunen om at gennemføre projekt for anlæg af ny
cykelparkeringskælder ved Lyngby Station. Kommunen har modtaget tilsagn om støtte fra
statens cykelpulje og har i november 2013 underskrevet samarbejdsaftale med Vejdirektoratet
om dækning af 40% af kommunens udgifter til etablering af cykelkælderen.
Forvaltningen har afholdt de indledende drøftelser med DSB vedrørende anlæg- og
driftsoverenskomst for projektet.
Det er aftalt, at kommunen og DSB i fællesskab udbyder og afholder omkostningerne til
etablering af en cykelparkeringskælder i henhold til det ansøgte projekt. Det er endvidere aftalt,
at DSB Ejendomme har bygherrerollen i forhold til rådgivere og entreprenører.
Den foreløbige tidsplan for arbejdet er følgende:


Juni 2014 - Rådgiverudbud udsendes



August 2014 - Indgåelse af rådgiveraftale



November 2014 - Hovedentrepriseudbud



December 2014 - Indgåelse af hovedentreprisekontrakt



Februar 2015 - Byggearbejde påbegyndes



Februar 2016 - Aflevering af cykelkælder og adgangsveje.

Sag om frigivelse af anlægsmidler vil blive forelagt til politisk behandling efter sommerferien 2014.

3. Vedr. "Attraktive grønne områder" Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17
I forbindelse med budgetaftalen for 2014-17 indgår som en såkaldt hensigtserklæring at
afdække, ”hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og
bevægelse.” Desuden anmodede Teknik- og Miljøudvalget i februar 2014 om et oplæg
vedrørende en naturlegeplads - og herunder vurdering af behovet - samt om et overblik over
eksisterende legepladser i kommunen og eventuelt renoveringsbehov samt målgrupper, jf. det
sagen vedlagte materiale (bilag).
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Forvaltningen har de seneste år efter politisk ønske undersøgt mulighederne for etablering af
natur-/motionsstier samt natur- og motionslegepladser i kommunen, herunder muligheden for
sponsorerede legepladser. Ud fra den målgruppe i form af både børn, unge, voksne og familier.
Forvaltningen har herunder i 2013 været i dialog med naturstyrelsen i Dyrehaven med henblik på
anlæg af en motionslegeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave.
Med dette udgangspunkt arbejder forvaltningen pt. på at kortlægge de eksisterende grønne
områder, herunder kommunens 6 offentlige legepladser og motionsstier, foruden en beskrivelse
af muligheder og forudsætninger for etablering af yderligere grønne faciliteter samt en vurdering
af renoveringsbehovet vedr. de eksisterende anlæg. Et oplæg forventes forelagt efter
sommerferien 2014.

4. Orientering om evt. afholdte møder
Udvalgets medlemmer har mulighed for at orientere hinanden.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014
Taget til efterretning.
M.h.t. punkt 3 giver forvaltningen en status for de foreløbige overvejelser på udvalgets junimøde.

Bilagsfortegnelse
1. TMU protokol 18-02-2014
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1 GENERELT
1.1 Indledning
Principper for økonomistyring er Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede regelsæt for styring
af kommunens økonomi. Regelsættet samler de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper, som har en væsentlig rolle med hensyn til økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Regelsættet suppleres af uddybende bilag, som i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de
overordnede principper i praksis er udmøntet.
Regelsættet er emneopdelt og omhandler emnerne Økonomistyring, Samspil mellem de enkelte udvalg og administrationen, Ansvar og kompetence, Budgetprocessen, Budgetopfølgningen,
Regnskabsaflæggelse, Indkøb og udbud samt Bogføringsprocessen og kontroller, Bank og kasse samt betalingskort, Anvendelse af it-systemer samt Aktiver.

1.2 Formål og principper
Formålet med regelsættet er at sikre:







Effektiv styring af Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi
Korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
Præcisering af rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau samt
mellem direktionen, centercheferne, institutionslederne og Center for Økonomi og Personale (CØP).
Præcisering af budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn
Tilstrækkelige interne kontroller, som tager afsæt i afvejning mellem væsentlighed og
risiko
Tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi

1.3 Lovgrundlag
Regelsættet er den praktiske udmøntning af Styrelseslovens § 42, stk. 7, som siger, at
”Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasseog regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision,
som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.”

1.4 Rollefordelingen mellem det politiske og administrative
niveau
Regelsættet beskriver samtidig grundlaget for Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets, fagudvalgenes og borgmesterens ansvar for kommunens økonomiske forhold, jf. Den kommunale
Styrelseslov og Styrelsesvedtægten for Lyngby Taarbæk Kommune.


Bevillingsmyndigheden ligger hos Kommunalbestyrelsen og kan ikke uddelegeres.



Økonomiudvalget har jf. styrelseslovens § 18, stk. 2 og 3 det formelle ansvar for kommunens økonomi herunder løn- og personaleforhold, og Økonomiudvalget skal på veg-
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ne af kommunalbestyrelsen have indsigt i de økonomiske og administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget skal altid høres
i disse sager inden de forelægges for kommunalbestyrelsen til beslutning.


Fagudvalgene har jf. § 21 ansvaret for at bestyre de sagsområder, som kommunalbestyrelsen har tildelt dem, inden for rammerne af det vedtagne budget.
Udvalgene skal føre kontrol med bevillingen og sikre, at denne overholdes i overensstemmelse med de regler mv., som er udstedt af Kommunalbestyrelsen.
Den budgetmæssige ramme for fagudvalget kan alene ændres gennem en indstilling til
Økonomiudvalget og godkendelse af kommunalbestyrelsen.



Borgmesteren har jf. § 31, stk. 3 ansvaret for den daglige ledelse af kommunens administration. Borgmesteren skal bl.a. sikre, at der ikke afholdes udgifter eller opkræves
indtægter, uden at der er givet en bevilling af kommunalbestyrelsen.

I praksis er det det administrative niveau i form af kommunens direktører, centerchefer og
afdelingsledere/institutionsledere, der har ansvaret for den daglige styring af kommunens økonomi. Udmøntningen af dette ansvar skal ske i samarbejde med det politiske niveau og inden
for retningslinjerne af dette regelsæt.

1.5 Gyldighedsområde
Regelsættet er gyldigt for hele Lyngby-Taarbæk Kommunes virksomhed.
I det omfang kommunen varetager kasse- og/eller regnskabsopgaver for eksterne virksomheder, fonde eller institutioner, er relevante afsnit i dette regelsæt også gældende for disse.
I det omfang eksterne virksomheder varetager kasse- og regnskabsfunktioner for LyngbyTaarbæk Kommune, skal der aftales et konkret regelsæt for disse.
En oversigt over, hvilke virksomheder eller institutioner, der er tale om, skal fremgå af bilag til
dette regelsæt.
Bilag: Oversigt over de områder, hvor kommunen varetager kasse- og regnskabsopgaver for eksterne virksomheder, fonde og institutioner samt over kasse- og regnskabsopgaver for kommunen, som varetages af eksterne virksomheder.

2 AJOURFØRING
2.1 Selve regelsættet
Dette regelsæt skal afspejle kommunens politiske beslutninger omkring økonomisk styring, og
der er derfor fastsat følgende ansvarsfordeling for vedligeholdelse og ajourføring.




Kommunalbestyrelsen godkender Principper for økonomistyring.
Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for at vedligeholde reglerne. Centerchefen er endvidere ansvarlig for – i form af bilag – at udarbejde regler og mindstekrav til kontrolforanstaltninger på områder af principiel betydning.
Såfremt der er tale om principielle ændringer, er centerchefen ansvarlig for, at disse
gennem direktionen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
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Ændringer, som ikke ændrer de grundlæggende principper i regelsættet, kan foretages
af centerchefen for Økonomi og Personale. Ændringer som naturligt afspejler konsekvensen af politiske beslutninger kan ligeledes ændres af centerchefen.
Centerchefen for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der tages initiativ til, at
ajourføringer i regelsættet og tilhørende bilag, formidles til relevante parter i organisationen.
Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at regelsættet med tilhørende
bilag er tilgængelig for brugerne. Regelsættet vil som minimum være tilgængeligt på
Lyngby-Taarbæk Kommunes intranet.
Budgetansvarlige for de enkelte aktivitetsområder/afdelinger/institutioner har ansvaret
for udarbejdelse af uddybende bestemmelser i form af forretningsgangsbeskrivelser
m.v. og skal kontrollere, at de fastsatte forretningsgange og kontrolforanstaltninger efterleves og vedligeholdes.

2.2 Bilag til regelsættet
På en række områder forudsætter regelsættet, at der udarbejdes detailregler i form af bilag.
Ajourføring af bilag godkendes af centerchefen for Økonomi og Personale.
Bilag: Bilagsoversigt med ansvarsfordeling

2.3 Revision
Kommunens revision skal have tilsendt regelsættet – og løbende ændringer til regelsættet –
samt bilag inden de sættes i kraft.

3 ØKONOMISTYRING
3.1 Generelt
Kommunens overordnede mål for den økonomiske styring er, at der skabes grundlag for den
nødvendige økonomiske frihed og handlekraft til at realisere de politiske visioner og vedtagelser for Lyngby-Taarbæk Kommune. Som redskaber til at gennemføre denne politik er dels de
vedtagne budgetter, dels den måde økonomistyringen af de vedtagne budgetter foregår på.

3.2 Bevillingsmyndighed
Kommunalbestyrelsen er den øverste myndighed i den kommunale organisation og som følge
heraf ligger bevillingsmyndigheden hos Kommunalbestyrelsen (styrelseslovens § 40).
Dette indebærer bl.a., at foranstaltninger, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af
årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan tiltag, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, påbegyndes uden
Kommunalbestyrelsens godkendelse, men bevillingen skal indhentes snarest muligt.
Kommunalbestyrelsen bemyndiger Økonomiudvalget adgang til at flytte beløb fra en drifts- og
anlægsbevilling til en anden drifts- og anlægsbevilling jf. Styrelseslovens § 40, stk. 2.

3.3 Driftsbevilling – en samlet ramme for hvert fagudvalg
Det er kommunalbestyrelsen, der med budgetvedtagelsen fastlægger de overordnede mål og
den økonomiske ramme for kommunen som helhed og for de enkelte fagudvalg, og det er ale-
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ne kommunalbestyrelsen, der efter budgetvedtagelsen kan beslutte at forhøje eller reducere
den samlede budgetramme for kommunen.
Bevillingsniveauet er fastsat til en nettobevilling pr. fagudvalg. Indenfor rammerne af denne
nettobevilling har det respektive udvalg den fulde dispositionsfrihed – med respekt for forudsætningerne i budgettet. Det indebærer, at der kan foretages omplaceringer mellem de enkelte dele af budgettet inden for fagudvalgets område.
I praksis er kommunens budget dog opdelt i en række aktivitetsområder, der hver især henføres til et fagudvalg. Summen af fagudvalgenes aktivitetsområder udgør således bevillingsniveauet. Budgetopfølgningen sker i forhold til de enkelte aktivitetsområder.
Kommunalbestyrelsen tager ved hvert enkelt års budgetvedtagelse stilling til den præcise definition af bevillingsniveauet, som entydigt skal fremgå af kommunens budget.
Som udgangspunkt er der tale om nettobevillinger, men i konkrete tilfælde kan kommunalbestyrelsen give en bruttobevilling. Hovedkonto 7 og 8 er bruttobevillinger. Det skal tydeligt
fremgå af årets budget og budgetbemærkninger for det pågældende område, såfremt der er
givet en bruttobevilling.
Omplaceringer inden for – eller mellem bevillinger
I forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet har Kommunalbestyrelsen samtidig bemyndiget
udvalgene til at administrere de opgaver, der er henlagt til udvalget, inden for de rammer, der
er fastsat i driftsbudgettet. Det betyder, at udvalgene skal sikre en økonomisk styring, der
tilgodeser, at eventuelle merudgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/merindtægter inden for samme bevillingsniveau, dvs. fagudvalgsområdet.
For at sikre, at den samlede finansielle stilling, som er besluttet i budgettet kan opretholdes,
må eventuelle merudgifter som udgangspunkt finansieres med mindreudgifter inden for det
samlede fagudvalgs driftsramme.
Ønsker om flytninger mellem 2 bevillingsområder (dvs. mellem fagudvalg) skal godkendes af
Økonomiudvalget. Det samme gælder for flytninger inden for de enkelte fagudvalg mellem
serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.
De fastlagte retningslinjer for bevillingsniveau og bevillingsstyringen i Lyngby-Taarbæk kommune for Økonomiudvalget, fagudvalgene og administration er følgende:
Økonomiudvalget har kompetence til:
 At budgetomplacere beløb fra et fagudvalg til et andet fagudvalg
 At budgetomplacere beløb, der strider mod de politisk fastlagte budgetforudsætninger i
budgettet og budgetaftalen mellem de politiske partier
 At budgetomplacere beløb til ny aktivitet, der ikke er beskrevet i det vedtagne budget
eller i budgetaftalen mellem de politiske partier
 At budgetomplacere beløb, der medfører, at en given ydelse forbedres i forhold til en
specifik persongruppe, indhold, kvalitet m.m. ud over de politiske vedtagne budgetforudsætninger.
Fagudvalget har kompetence til:
 At budgetomplacere beløb mellem aktivitetsområder under samme udvalg, hvis det
overholder de 3 betingelser, der er anført nedenfor.
Centerchefen har kompetence til:
 at budgetomplacere mellem delområder inden for aktivitetsområdet.
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Fælles for fagudvalgene og det administrative niveau er, at adgangen til at foretage budgetomplaceringer er begrænset ved:
1. At budgetomplaceringen ikke må være i strid med de fastlagte budgetforudsætninger i
budgettet og budgetaftalen mellem de politiske partier.
2. At budgetomplaceringerne ikke må anvendes til at igangsætte til nye aktiviteter, der ikke er beskrevet i det vedtagne budget eller i budgetaftalen mellem de politiske partier.
3. At budgetomplaceringerne ikke må foretages, hvis de medfører, at en given ydelse forbedres i forhold til en specifik persongruppe, indhold, kvalitet m.m. ud over de politiske
vedtagne budgetforudsætninger.
I alle overstående tre tilfælde skal fagudvalget og det administrative niveau forelægge budgetomplaceringer for Økonomiudvalget.
Bilag: Oversigt over bevillingsområder og tilhørende aktivitetsområder samt Delegationsplan for personale- og lønområdet.

3.4 Indtægtsdækket virksomhed
Centre og institutioner har mulighed for at drive indtægtsdækket virksomhed med det formål
at skaffe indtægter ud over det budgetterede niveau og skabe mulighed for ekstraordinære
eller forbedrede aktiviteter for borgerne og brugerne eller udvikle kompetencer og arbejdsmetoder af hensyn til forbedrede opgaveløsninger.
Indtægtsdækket virksomhed omfatter
 Tildeling af legater, fonde og statslige/andre offentlige myndigheders puljer
 Salg af ydelser og produkter inden for virksomheden Lyngby Taarbæk Kommune
 Salg af ydelser og produkter til andre offentlige myndigheder
 Indtægter ved sponsorater, reklame mv. fra virksomheder og private
 Salg af nye former for ydelser og produkter ud over kerneydelserne.
Tilskud fra fonde, private foreninger m.fl. er omfattet af særlige momsregler. Det samme gælder anlægstilskud fra EU´s strukturfonde og direkte anlægstilskud fra EU.
Ved salg af ydelser og produkter skal prisfastsættelsen foregå ud fra princippet om fuld omkostningsdækning, herunder f.eks. husleje og overhead, mm., ligesom der skal være særlig
fokus på momsreglerne på det pågældende område.
De nærmere regler om grænserne for brugen af indtægtsdækket virksomhed i LyngbyTaarbæk Kommune samt kravene til politisk godkendelse af særlige former for indtægtsdækket virksomhed, er fastsat i bilaget ”Indtægtsdækket virksomhed”, herunder de enkelte
centres særlige pligt til at indberettet indtægtsdækket virksomhed.
Administrationen skal hvert år udarbejde en opgørelse over den indtægtsdækkende virksomhed, som skal indgå som et bilag i regnskabet.
Bilag: Indtægtsdækket virksomhed.

3.5 Overførsel mellem budgetårene
Som udgangspunkt bortfalder driftsbevillinger fra budgettets vedtagelse ved udløbet af regnskabsåret. Men for at reducere risikoen for kortsigtet kassetænkning har kommunalbestyrelsen
vedtaget princippet om at give centre og institutioner mulighed for at overføre uforbrugte bud-
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getbeløb eller at låne af næste års budgetramme inden for nærmere bestemte udgiftsområder.
Der skal sendes ansøgning til kommunalbestyrelsen om at få overført såvel mindreudgifter
som merudgifter til efterfølgende år, idet der formelt er tale om en tillægsbevilling i nyt år.
Kommunalbestyrelsen har fastsat, at der er mulighed for at overføre såvel et underskud som
et overskud til det efterfølgende år, med en hovedregel på +/- 5 % af det oprindelige budget,
dog således at der gælder enkelte undtagelser.
Ved merforbrug ud over det tilladte niveau vil hele merforbruget blive overført, og der skal
udarbejdes en handleplan til behandling i fagudvalg.
Reglerne for overførsel af budgetbeløb fastsættes af kommunalbestyrelsen og fremgår af bilaget ”Overførselsregler”.
Bilag: Overførselsregler.

3.6 Tillægsbevillinger
Der kan som udgangspunkt ikke påregnes en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen
i årets løb. Kun kommunalbestyrelsen kan beslutte at forhøje eller reducere den samlede budgetramme for hele kommunen. Såfremt det i årets løb konstateres, at bevillingerne ikke kan
overholdes, er den enkelte centerchef ansvarlig for, at der fremlægges et løsningsforslag for
direktionen.
Direktionen er ansvarlig for, at sagen om nødvendigt løses gennem det politiske system, det
vil sige at forelægge sagen for det pågældende udvalg, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse.

3.7 Anlægsbevillinger
Et anlægsarbejde må først sættes i gang, når Kommunalbestyrelsen konkret har meddelt anlægsbevilling til et specifikt projekt. Finansieringen af et anlægsprojekt tager normalt afsæt i
et rådighedsbeløb, som er optaget i det godkendte budget – evt. inkl. overslagsår, hvis projektet strækker sig over flere år.
Reglerne omkring anlægsbevilling findes i kapitel 6.1 i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. I forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling skal
udvalget redegøre for, i hvilket omfang anlægsprojektet medfører afledte driftsudgifter/indtægter, og hvorledes udvalget vil foreslå disse finansieret. De afledte driftskonsekvenser
skal indarbejdes i indeværende budget og eventuelt i budgetoverslagsårene.
Regelsættet for anlægsstyring fremgår af ”Anlægsstyringsreglerne”.
Den områdeansvarlige centerchef er ansvarlig for, at der udarbejdes en bevillingssag (incl.
økonomibilag) til fagudvalget, Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen. Det vil primært
være centerchefen for Areal og Ejendomme. Det er ligeledes den områdeansvarlige centerchef,
der er ansvarlig for at føre tilsyn med anvendelsen af bevillingen og for at aflægge regnskab,
når anlægsarbejdet er afsluttet.
Bilag: Anlægsstyringsregler
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4 Samspil mellem det enkelte udvalg og administrationen
4.1 Økonomiske styringsregler
Lyngby-Taarbæk Kommune anvender rammestyring som styringsprincip for den økonomiske
styring på det politiske niveau. Hvert udvalg har ansvaret for at overholde den tildelte økonomiske ramme.
Kommunalbestyrelsens delegation af bevillinger til de enkelte fagudvalg følges op med en tilsvarende videre delegation af bevillingerne fra udvalgsniveau til de enkelte centre, afdelinger,
institutioner og andre naturlige enheder.
Den økonomiske dispositionskompetence, som er delegeret til de forskellige niveauer i den
administrative organisation er fastlagt i bilaget ”Økonomiske styringsregler”.
For de enkelte centre, afdelinger og kommunale institutioner må det tildelte budget i hovedreglen styres efter principperne om én samlet ramme for institutionen. Det betyder, at løn og
øvrige driftsudgifter udgør en samlet ramme. Der kan frit omfordeles midler inden for rammen,
såfremt kerneydelser, politiske beslutninger, overenskomster m.v. bliver overholdt.
Direktionen varetager det overordnede administrative økonomiansvar for koncernen, herunder
den tværgående prioritering, og ansvaret for at udarbejde forslag i forhold til den samlede
budgetoverholdelse i kommunen. Derudover varetager den enkelte direktør det overordnede
økonomiansvar for de områder, vedkommende er direktøransvarlig overfor.
Den enkelte centerchef har det økonomiske ansvar for de aktivitetsområder og konti i budgettet, der er tilknyttet centret, herunder det samlede ansvar på de kontoområder, hvor de decentrale institutioners budgetter er placeret. Centerchefen har initiativpligt i forhold til overholdelse af budgettet på egne ansvarsområder – herunder at foretage de nødvendige tilpasninger.
Centerchefen for økonomi og personale har – udover det økonomiske ansvar for egne kontoområder – ansvaret for at levere budgetgrundlag samt koncernstyrings- og opfølgningsgrundlag, der er nødvendigt for, at direktionen kan udøve det overordnede økonomiske ansvar.
Bilag: Økonomiske styringsregler

4.2 Organisering af center for Center for Økonomi og Personale
Den fælles økonomifunktion (Center for Økonomi og Personale) har overfor direktionen ansvaret for det strategiske og sammenfattende økonomiarbejde. Dette indebærer især et overordnet ansvar for sammenhængen mellem budgetlægning og budgetopfølgning samt økonomisk
ledelsesinformation til hele organisationen.
Center for Økonomi og Personale har endvidere ansvaret for at understøtte processerne omkring budgetlægning og budgetopfølgning, omkring håndtering af løn- og personaleforhold
samt omkring ledelsestilsyn med klart definerede arbejdsgangsbeskrivelser for henholdsvis
centercheferne og øvrige ledere.
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5 ANSVAR OG KOMPETENCE
5.1 Overordnet ansvars- og kompetencefordeling
Ansvarsfordeling og beslutningskompetencen i forhold til bevillingernes anvendelse skal være
klar og tydelig, både for de forskellige niveauer i den politiske organisation, jf. Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune, og i den administrative organisation.

5.2 Udpegning af budgetansvarlige
Borgmesteren har bemyndiget Direktionen til at delegere det daglige budgetansvar til centerchefer, der ligeledes er bemyndiget til at delegere det daglige budgetansvar til deres afdelingschefer/-ledere og institutionsledere.
Den enkelte centerchef skal udarbejde og løbende ajourføre en fortegnelse over hvilken delegation, der er givet til navngivne afdelingsledere og institutionslederne, samt over de tilhørende budgetområder. Efter hver ajourføring skal fortegnelsen sendes til Center for Økonomi og
Personale.
Centerchefen for det enkelte center har det overordnede daglige budgetansvar i forhold til sine
respektive institutionsledere.
Centerchefen har ansvaret for, at de budgetansvarlige ledere gøres bekendt med relevante
regelsæt, herunder regler for ledelsestilsyn, attestation og anvisning samt budgetopfølgning.
Enhver bevilling skal entydigt henføres til en budgetansvarlig, der har ansvaret for at udmønte
den i praksis og føre tilsyn med den.
Den budgetansvarlige skal sikre, at der indenfor de givne økonomiske rammer opnås helhed i
servicen, og at ydelsen lever op til de politiske og lovbestemte mål på området.

5.3 Ledelsestilsyn, anvisning og attestation
Som budgetansvarlig er man forpligtet til at udføre et aktivt ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet
omfatter både løbende budgetkontrol (herunder anvisning, jf. afsnit 5.4) og afprøvning af rigtigheden af bogføringen. Ledelsestilsynet skal udføres kontinuerligt, således at der til stadighed
er overblik over den økonomiske udvikling inden for ansvarsområdet.
Det ledelsesmæssige tilsyn skal tilrettelægges, så det medvirker til at sikre, at de gældende
regler efterleves. Et ledelsestilsyn skal dokumenteres, så det efterfølgende kan godtgøres, at
det rent faktisk er udført.
Ansvaret for ledelsestilsynet kan ikke uddelegeres.
Ledelsestilsynet består bl.a. af:
 Sikring af, at der ikke disponeres ud over det korrigerede budget
 Sikring af, at bevillingens forudsætninger i øvrigt er opfyldt
 Budgetopfølgning
 Stikprøvekontrol af bogførte bilag
 Kontrol med at der ved bogføring foretages korrekt oplysning om B-skattepligtige honorarer og oplysningspligtig rejse- og befordring til SKAT
 Kontrol og opfølgning på rettidig betaling af fakturaer
 Afstemning af eventuel bankkonto med forskudsbeløb
 Kontrol med statusafstemninger
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Tilsyn med de decentrale institutioner samt med selvejende institutioner med driftsoverenskomst
Dokumentation for det gennemførte ledelsestilsyn
Sikring af, at kommunens regler for Bogføring og bilagskontrol overholdes.

Ledelsestilsynet udføres ved, at den budgetansvarlige leder udsøger poster til kontrol, evt. i
forbindelse med budgetkontrollens udførelse.
Center for Økonomi og Personale har ansvaret for at udvikle og løbende ajourføre konceptet
for Ledelsestilsynet.
5.3.1 Anvisning
Anvisning foregår som integreret anvisning i form af et aktivt økonomisk ledelsestilsyn, jf. afsnit 5.3.
Anvisningskompetencen er tillagt de budgetansvarlige, der tillige altid er attestationsberettigede.
Ingen kan – uanset beløbsstørrelse – hverken anvise eller attestere udbetalinger til sig selv.
I disse tilfælde foretages attestationen af nærmeste overordnede eller souschef med attestationsret. Kommunaldirektøren attesterer regnskabsbilag, der vedrører Borgmesteren.
Den budgetansvarlige leder udpeger de medarbejdere, som i det daglige må foretage attestation/godkendelse af de enkelte regnskabsbilag med efterfølgende bogføring og udleverer samtidig skriftlige retningslinjer herfor til den enkelte medarbejder. Retningslinjerne skal også
fastsætte grænser for hvilke økonomiske dispositioner, der inden for budgettet foretages uden
den budgetansvarlige leders forudgående godkendelse.
Den budgetansvarlig leder skal udarbejde, løbende ajourføre og opbevare en fortegnelse over
de medarbejdere, som er attestationsberettigede inden for lederens budgetområde. Lederen er
endvidere ansvarlig for, at de attestationsberettigede medarbejdere gøres bekendt med de
relevante bestemmelser i ”Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation”.
En budgetansvarlige har ansvaret for, at bilaget er behandlet efter reglerne, men da bilagsbehandlingen i et vist omfang er uddelegeret til bilagsbehandleren (den attestationsberettigede),
sker den traditionelle anvisning (godkendelse) ikke på hvert bilag/postering. I stedet skal anvisningen af disse bilag foregå som en integreret del af budgetkontrollen, suppleret med det
almindelige ledelsestilsyn.
Den budgetansvarlige leder påtager sig ved anvisningen ansvaret for
 At indtægten eller udgiften har hjemmel i gyldig beslutning eller bevilling/budget og i
øvrigt er i overensstemmelse med gældende forretningsgang inden for området
 At attestationsreglerne er overholdt
 At der, såfremt det ved budgetkontrollen konstateres forhold, der vil forventes at medføre budgetafvigelser ud over de gældende overførselsadgange mellem regnskabsårene, straks rettes henvendelse til den nærmeste overordnede budgetansvarlige leder
 At en eventuel bankkonto med forskudsbeløb er afstemt, jfr. Regler for anvendelse af
forskudsbeløb.
Anvisning af enkelt bilag finder sted, når særlige forhold taler herfor, f.eks. beløb over den
anvisningsberettiges beløbsgrænse.

12

Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

Punkt nr. 1 - Principper for økonomistyring – konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalgets område
Bilag 1 - Side -13 af 27

5.3.2 Attestation
Ved attestation forstås, at en medarbejder med sin underskrift eller ved elektronisk påtegning
på bilaget indestår for:
 At kommunen har leveret eller modtaget den omhandlede ydelse eller vare, herunder
kontrolleret at kvalitet, mængde, priser, rabatter, betalingsbetingelse m.v. er som aftalt
 At indtægter eller udgifter har hjemmel i gyldig beslutning og i øvrigt er i overensstemmelse med gældende forretningsgang for området
 At bilaget er forsynet med korrekt kontering i det rigtige regnskabsår
 At der ved bogføring foretages korrekt oplysning om B-skattepligtige honorarer og oplysningspligtig rejse- og befordring til SKAT
 At attestationen i øvrigt finder sted i overensstemmelse med de nærmere regler i bilag
for Ledelsestilsyn, anvisning og attestation.
Disse kontrolelementer skal være gennemført inden bogføringen.
I Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomisystem sker der elektronisk attestation/godkendelse på
det enkelte bilag og med den enkeltes unikke brugeridentifikation.
Bilag: Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation.

5.4 Økonomiske dispositioner – svig
Det påhviler den budgetansvarlige at føre tilsyn med, at reglerne i Principper for Økonomistyring med bilag for eget område overholdes. Mistanke om svig eller konstateret svig skal afrapporteres øjeblikkeligt til den budgetansvarliges chef.

6 BUDGETPROCESSEN
6.1 Generelle principper
De grundlæggende principper for kommunens budget og budgetprocedure findes i Den kommunale Styrelseslov og i kapitel 5 i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

6.2 Det enkelte års budgetprocedure
For at leve op til såvel lovkrav som til kommunens eget behov for styring, skal budgetproceduren foregå efter en nærmere fastsat plan, som skal godkendes af Økonomiudvalget.
Centerchefen for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der senest 1. februar udarbejdes
en plan for det kommende års budgetprocedure. Planen skal via årshjul og tids- og handlingsplaner sikre samspillet mellem kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, fagudvalgene, direktionen, centercheferne og institutioner samt MED-systemet.
Senest den 15. september udarbejder Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen forslag til
kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår og de 3 overslagsår.
Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers
mellemrum. Sidste frist for kommunalbestyrelsens 2. behandling og dermed budgetvedtagelsen er den 15. oktober.
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Centerchefen for Økonomi og Personale påser, at planen overholdes, så budgettet kan vedtages i overensstemmelse hermed, og dermed at indberetning til centrale myndigheder kan ske
efter den politiske vedtagelse.
Bilag: Budgetprocedure med tilhørende køreplan.

6.3 Økonomisk politik
Kommunalbestyrelsens overordnede økonomiske styring og prioritering tager udgangspunkt i
formuleringen af en ’Økonomisk politik’. I den økonomiske politik fastsættes pejlemærker for
den økonomiske udvikling, som der styres efter i budgetlægningen og den løbende økonomistyring. Det understøtter det flerårige sigte med budgetlægningen og konkretiserer de målsætninger, der indgår i arbejdet med det administrative budgetoplæg.
Den økonomiske politik skal indeholde de lovkrav, der fremgår af kapitel 5 i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Den økonomiske politik behandles af Økonomiudvalget i forbindelse med budgetlægningen og
omfatter alle 4 år i budgetperioden.
Bilag: Økonomisk politik.

6.4 Budgettildelingsmodeller
På områder, hvor det findes formålstjenstligt ud fra et styringsmæssigt perspektiv, kan der
anvendes budgettildelingsmodeller i forhold til institutionerne, som er baseret på årets aktivitet.
Budgettildelingsmodellerne har som grundlæggende princip at sikre, at der kan fastholdes et
uændret serviceniveau, selv om antallet af borgere i den relevante aldersgruppe ændrer sig.
Budgettildelingsmodeller anvendes på børne- og ældreområdet, dvs. primært skoler, dagtilbud, klubber og fritvalgsområdet.

6.5 Arbejdsgang for basisbudget og skabelon for budgetbemærkninger
Center for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der foreligger en arbejdsgangsbeskrivelse for et samlet basisbudget (defineret som det teknisk fremskrevne budgetgrundlag), der beskriver processen og dialogen mellem centercheferne og Center for Økonomi og Personale,
beskriver de konkrete opgaver og beslutningsveje med angivelse af ansvarlig/udførende samt
rækkefølgen i opgaverne/beslutningerne. Arbejdsgangsbeskrivelsen skal være tilgængelig på
kommunens Intranet (LyNet).
Center for Økonomi og Personale er endvidere ansvarlig for, at der foreligger en skabelon for
budgetbemærkningerne, som centercheferne er bekendt med.
Center for Økonomi og Personale har ansvaret for arbejdsgangen og produktet. Center for
Økonomi og Personale skal sikre, at der i tæt dialog med centercheferne og øvrige afdelingsledere bliver udarbejdet et samlet basisbudget, der kan forelægges for direktion, fagudvalgene,
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Bilag: Administrativ drejebog for budgetlægningen.
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6.6 Budgetbemærkninger
Basisbudgettet skal ledsages af budgetbemærkninger, der beskriver baggrunden, forudsætningerne og målsætningerne for budgettets poster.
Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for at indhente de faglige bidrag fra centrene til
budgetbemærkningerne, og er ansvarlig for at færdiggøre budgetbemærkningerne. De enkelte
centerchefer skal sikre, at de berørte medarbejdere og ledere leverer de faglige bidrag.
Budgetbemærkningerne er styrende for den efterfølgende budgetopfølgning og for den enkelte
budgetansvarliges økonomiske råderum og muligheder for at foretage budgetomplaceringer i
løbet at året.
Kommunalbestyrelsen kan i budgetbemærkningerne for de enkelte delområder fastsætte yderligere betingelser og forbehold for administrationens dispositionsfrihed.
Budgettet med bemærkninger skal offentliggøres og være tilgængelig på kommunens hjemmeside samt på intranettet (LyNet) senest den 1. december året før ikrafttræden.

7 BUDGETOPFØLGNING
7.1 Generelt
Budgettet fastsætter rammerne for forvaltningen af kommunens midler. Alle budgetbeløb skal
entydigt henføres til én person med ledelsesansvar, som har ansvaret for at overholde budgettet og for at føre tilsyn med anvendelse af det.
Økonomiudvalget er ansvarlig for, at der mindst 3 gange i løbet af året foretages en bevillingskontrol (anslået regnskab), hvor der foretages en samlet vurdering af det korrigerede budget i
forhold til det forventede regnskab. Herunder det lovpligtige halvårsregnskab pr. 30. juni.
Det anslåede regnskab forelægges først for Økonomiudvalget med henblik på, at der kan foretages en samlet overordnet vurdering af resultatet. Økonomiudvalget sender herefter det anslåede regnskab til behandling i fagudvalgene. Resultatet af fagudvalgenes behandling forelægges for Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen.
Det er direktionens ansvar at forelægge den samlede bevillingskontrol for Økonomiudvalget og
for fagudvalgene, og videre for kommunalbestyrelsen, hvis der er bevillingsmæssige ændringer, der kræver kommunalbestyrelsens beslutning.
Direktionen har endvidere det samlede ansvar for budgetoverholdelse, og som konsekvens
heraf ansvaret for at tage initiativ til udarbejdelse af modgående initiativer ved overskridelser
af budgettet.
De enkelte centerchefer er ansvarlige for at føre kontrol med, at de i budgettet angivne mål og
rammer for centret overholdes, og er ansvarlige for at sikre, at centrets budgetansvarlige har
en tydelig delegation og kompetence til at udføre et effektivt ledelsestilsyn.
Den budgetansvarlige afdelingsleder eller institutionsleder skal føre tilsyn med afdelingens/institutionens økonomiske ramme og opstillede mål, og sikre at arbejdet udføres på den
mest effektive og hensigtsmæssige måde.

15

Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

Punkt nr. 1 - Principper for økonomistyring – konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalgets område
Bilag 1 - Side -16 af 27

7.2 Budgetopfølgning vedr. anlæg
Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at Økonomiudvalget i forbindelse med anslået regnskab (kvartalsregnskab) forelægges en samlet oversigt over igangværende anlægsarbejder. Oversigten skal vise den enkelte bevilling, det akkumulerede forbrug, årets rådighedsbeløb og årets forbrug til dato.
Budgetopfølgninger foretages af det center, som forestår gennemførelsen af det enkelte anlægsprojekt. Den enkelte centerchef er budgetansvarlig for alle centerets anlægsprojekter og
kan ikke delegere det formelle budgetansvar til en afdelingsleder eller institutionsleder.

7.3 Rollefordelingen mellem de budgetansvarlige og CØP
Center for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der foreligger en arbejdsgangsbeskrivelse for den kvartalsvise budgetopfølgning og de øvrige opfølgninger (benævnt koncernregnskaber til direktionen). Arbejdsgangsbeskrivelsen beskriver processen og dialogen mellem centercheferne og Center for Økonomi og Personale, og beskriver de konkrete opgaver og beslutningsveje med angivelse af ansvarlig/udførende samt rækkefølgen i opgaverne/beslutningerne.
Arbejdsgangsbeskrivelsen skal være tilgængelig på kommunens Intranet (LyNet) og er vedlagt
som bilag til regelsættet.
Bilag: Arbejdsgangsbeskrivelser

8 Likviditetsstyring
Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for kommunens likviditetsstyring og for at holde
Kommunalbestyrelsen informeret om udviklingen i kommunens likviditet.
Kravene til kommunens likviditetsrapportering er fastsat i Styrelsesloven og udmøntet i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, kap. 7.3.
Der udarbejdes hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, juni, september og december – en
likviditetsoversigt, der skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en
måned efter opgørelsen, dvs. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om likviditeten det seneste år opgjort efter kassekreditreglen ultimo hver måned. Oversigten skal ledsages af forklarende bemærkninger.

9 Finansiel styring – finansiel politik
Kommunens finansielle styring omfatter anbringelse af midler, låneoptagelse og anvendelse af
finansielle instrumenter.
Kommunens finansielle politik fremgår af bilag.
Kommunalbestyrelsen godkender i henhold til Styrelsesloven optagelse af nye lån.
Bilag: Finansiel politik.
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10 REGNSKABSAFLÆGGELSE
10.1

Generelt

Kravene til kommunens regnskabsaflæggelse er fastlagt i Økonomi- og indenrigsministeriets
Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7.
Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at der inden udgangen af november
måned udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsaflæggelse.
Regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest 1. maj i det efterfølgende år.
Supplementsperioden fremgår af tids- og aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen.
Bilag: Tidsplan for regnskabsaflæggelse.

10.2

Kommunens årsregnskab

Lyngby-Taarbæk kommune aflægger regnskabet i form af et årsregnskab bestående af


Årsberetning



Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret), balance, finansieringsoversigt og noter



En række obligatoriske og frivillige oversigter og redegørelser.

10.3

Regnskabsbemærkninger

Regnskabet ledsages af bemærkninger, som i nødvendigt omfang forklarer


Afvigelser mellem budget og forbrug samt mellem korrigeret budget og forbrug



Overførsler af mer- eller mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår, jf. afsnit 3.5.

Den enkelte centerchef er ansvarlig for grundlaget for regnskabsbemærkningerne, som dog
udarbejdes i dialog mellem de enkelte centerchefer og CØP.
Centerchefen for Økonomi og Personale har det overordnet ansvar for produktet, herunder
koordinationen i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet samt de endelige tal og bemærkninger.

10.4

Anlægsregnskaber

Der skal aflægges regnskab for alle anlægsbevillinger. Anlægsregnskaberne skal aflægges hurtigst muligt og senest 4 måneder efter anlægsarbejdernes afslutning. De enkelte centerchefer
har ansvaret for udarbejdelse af anlægsregnskaber.
Der skal udarbejdes et særskilt anlægsregnskab til behandling i Kommunalbestyrelsen, når:


anlægsregnskabet overstiger Økonomi- og Indenrigsministeriets grænse for mindre anlæg (udgifter/indtægter pt. over 2 mio. kr. ekskl. moms) eller
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der er tale om et mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen på minimum
100.000 kr. ekskl. moms, eller



der er behov for en positiv eller negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på minimum 100.000 kr. ekskl. moms, eller



der i øvrigt er fastsat krav herom, for eksempel i forbindelse med anlægsbevillingen.

Den områdeansvarlige centerchef skal sikre, at anlægsregnskabet forelægges Økonomiudvalget med godkendelse i kommunalbestyrelsen.
Anlægsregnskaber under denne beløbsgrænse aflægges som en integreret del af kommunens
årsregnskab. Det er den enkelte centerchef, der udarbejder regnskabet og sender det til Center for Økonomi og Personale.
Hvert år udarbejder Center for Økonomi og Personale en oversigt over afsluttende og igangværende anlægsarbejder, der indgår som obligatorisk oversigt til årsregnskabet.
Centerchefen for Økonomi og Personale fastsætter de generelle krav til aflæggelse af anlægsregnskaber.

10.5

Revision

Bestemmelsen for den kommunale revision, jf. Styrelseslovens §§ 42 og 45, er fastsat i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7.4 og 7.5.
Kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen senest 1. maj det efterfølgende år og
godkender regnskabet senest 31. august efter revisionens behandling.
Revisionens arbejde er beskrevet i kommunens ”Revisionsregulativ” og i kontrakten med revisionsfirmaet. Desuden i ”Revisionsinstruks for revisorer ved selvejende daginstitutioner”, der i
henhold til driftsoverenskomst/aftale/kontrakt modtager tilskud til fra Lyngby Taarbæk Kommune.
Bilag: Revisionsregulativ.

10.6

Andre regnskaber

I det omfang der udarbejdes andre former for regnskaber, enten på grund af lovkrav eller en
konkret beslutning i Kommunalbestyrelse, skal disse følge eventuelle krav om regnskabsaflæggelse, som vil fremgå af relevant lovgivning og eventuelle andre retningslinier.
Der er udarbejdet en vejledning ”Økonomistyring af projekter”.
Bilag: Økonomistyring af projekter.

10.7
Regnskabsføring for andre og opgaver for andre
myndigheder
Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune fører regnskab eller udfører andre opgaver af regnskabsmæssig art for eksterne virksomheder, skal der foreligge en skriftlig aftale mellem kommunen og
virksomheden/institutionen.
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Lyngby-Taarbæk Kommune kan udføre opgaver for andre myndigheder efter bestemmelser
fastsat af Staten.

11 Indkøb og udbud
Køb af varer og tjenesteydelser
Kommunen køber ind for betydelige beløb. Det er derfor nødvendigt at samordne og koordinere indkøbene via retningslinjer for Indkøb, for at kommunen samlet set og de enkelte indkøbssteder hver for sig kan udnytte fordelene, ved at kommunen fremtræder som én kunde over
for leverandørerne.
Økonomiudvalget har i henhold til § 11 i styrelsesvedtægten ansvaret for at fastsætte regler
om samordning af kommunens indkøb. Retningslinierne danner rammen for Lyngby-Taarbæk
Kommunes indkøb af varer, service- og tjenesteydelser i hele den kommunale virksomhed.
Kommunens centre og institutioner er forpligtet til at følge Retningslinierne for Indkøb.
Udbud af varer- og tjenesteydelser sker i samarbejde med øvrige centre og stabe.
For mindre indkøb, der ikke er omfattet af centrale aftaler, gælder følgende:
· Enkeltstående indkøb over kr. 50.000, men under 500.000, foretages efter indhentning af minimum 2 tilbud.
· Mindre, rutinemæssige indkøb, der ikke er omfattede af centrale aftaler, foretages
uden indhentning af tilbud. Priser og kvalitet bør dog regelmæssigt kontrolleres.
Den budgetansvarlige leder har ansvaret for, at retningslinierne overholdes.
Udlicitering af driftsopgaver (konkurrenceudsættelse) er omfattet af principperne beskrevet i
Retningslinier for Indkøb, afsnit 7. Der henvises i øvrigt til kommunens Retningslinier for Udbud.
Bilag: Retningslinier for udbud og Retningslinier for Indkøb.
Køb af håndværksydelser m.v.
For igangsætning af bygningsvedligeholdelsesopgaver m.v. gælder følgende:
 Akutte mindre vedligeholdelsesopgaver kan igangsættes ved direkte kontakt til de enkelte håndværkerfirmaer.
 Mindre vedligeholdelsesopgaver under kroner 30.000,- inkl. moms kan igangsættes ved
direkte kontakt til de enkelte håndværkerfirmaer.
 Ved større vedligeholdelsesopgaver over kroner 30.000,- inkl. moms skal der søges
vejledning hos Center for arealer og Ejendomme.
Bilag: Administrativ vejledning til institutioner for gennemførelse af vedligeholdelsesopgaver.

12 BOGFØRINGSPROCESSEN OG KONTROLLER
12.1

Generelt

Bogføringen skal give en oversigt over, hvordan kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er sket i overensstemmelse med årsbudgettet og Kommunalbestyrelsens øvrige
beslutninger.
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Bogføringsprocessen skal tilrettelægges effektivt og forsvarligt. Kommunen skal følge god bogføringsskik, og målet med bogføringen er at sikre en fuldstændig, nøjagtig og rettidig registrering af alle transaktioner.
Alle transaktioner (ind- og udbetalinger), som foretages mellem Lyngby Taarbæk Kommune og
en ekstern part, skal registreres i økonomisystemet.
Til alle bogførte bilag skal der være vedhæftet elektronisk dokumentation.
Bogføringssystemet og anvendelsen heraf skal sikre transaktionssporet (det vil sige sammenhængen mellem de enkelte transaktioner og årsregnskabet) og kontrolsporet (det vil sige dokumentationen for den enkelte post).
Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at økonomistyringssystemet og øvrige
systemer, som afleverer transaktioner hertil, opfylder såvel interne som eksterne dokumentationskrav og arkivbestemmelser.
Bilag: Bogføring og bilagskontrol

12.2

Arkivering og genfinding

Hovedparten af regnskabsmaterialet modtages og opbevares i elektronisk form. Centerchefen
for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at elektroniske arkivløsninger lever op til kommunens arkivbestemmelser.
Såfremt et regnskabsbilag (incl. specifikationer) er papirbaseret, skal det påføres oplysning om
udgiftens årsag eller anledning, scannes og vedhæftes bogføringsbilaget, jf. afsnit 13.1. I så
fald kan originalmaterialet makuleres.
De budgetansvarlige har ansvaret for, at papirbaserede regnskabsbilag (og underbilag) opbevares på en forsvarlig og systematisk måde, og kassation sker i overensstemmelse med kommunens arkivbestemmelser, det vil sige normalt først efter 5 år.
Hvis der på enkeltområder gælder særlige arkivbestemmelser mht. regnskabsmateriale, er
disse naturligvis gældende.

13 INTERN KONTROL
13.1

Generelle principper

Formålet med intern kontrol er at sikre et retvisende regnskab og at forebygge tilsigtede og
utilsigtede hændelser. Det interne kontrolniveau skal tage udgangspunkt i en afvejning af væsentlighed og risiko.
Den interne kontrol indgår som en naturlig del af det løbende ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet er
henført til den budgetansvarlige. Al intern kontrol skal finde sted med udgangspunkt i, at der
skal være funktionsadskillelse mellem det udførende personale og det kontrollerende personale.
Den interne kontrol omfatter tilsyn med, at kommunens retningslinier for bogføring overholdes. Tilsynet kan ske ved f.eks. udtagelse af et antal stikprøver, jf. afsnit 5.3.
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13.2

Overordnede kontroller

Center for Økonomi og Personale har ansvaret for at tilrettelægge det overordnede kontrolniveau og gennemføre overordnede kontroller, se bilaget ”Interne kontroller”.
Specielt for personale, som gennem deres stilling eller funktion har særlige muligheder for at
udøve svig, skal der foretages initiativ til, at dette personale sikres mod uberettiget mistanke.
Denne sikring kan f.eks. finde sted gennem udvidede kvalitetskontroller.
Kontrollen er samtidig en hjælp til områder/afdelinger, således at eventuelle økonomiadministrative udfordringer tillige afhjælpes gennem vejledning/rådgivning. Derudover skal
kontrollen sikre, at der kan afleveres et retvisende regnskab til den eksterne revision.
Bilag: Interne kontroller.

14 Bankkonti, kontantkasser og betalingskort
14.1

Generelle principper

Alle kommunens betalinger foretages iht. Lov om Offentlige betalinger via NemKonto. Det
sker, enten som komplette betalinger, hvor bankkontooplysningerne indgår i overførsesloplysningerne, eller som ukomplette betalinger, hvor betalingen komplettes hos NemKonto, d.v.s. at bankkontooplysningerne udledes via betalingsmodtagerens CPR-nummer eller
CVR-nummer.
Indkøb skal foregå via de etablerede indkøbsaftaler og efter e-faktura. Småindkøb, hvor det
ikke er muligt at handle efter e-faktura, eller hvor andre specifikke forhold gør det nødvendigt,
kan foretages over institutionens/centrets bankkonto.

14.2

Bankkonti, Kontantkasser og betalingskort

Kommunaldirektøren og borgmesteren bemyndiger det nødvendige antal medarbejdere, for
tiden 4 medarbejdere, til at oprette bankkonti og bestemme hvilke personer, der er berettiget
til at disponere på bankkonti. Ingen person må have alenefuldmagt til kommunens konti i pengeinstitutter eller til it-systemer til betalingsformidling, hvor der ikke samtidig sker registrering
i Økonomisystemet.
Undtaget herfra er konti med begrænset indskud, dvs. primært institutionernes bankkonti.
Der må kun udstedes betalingskort, kreditkort og hævekort til afdelingernes og institutionernes bankkonti.
Center for Økonomi og Personale fører fortegnelse over kommunens konti i pengeinstitutter og
fuldmagtshavere samt hvilke medarbejdere, som har fået udstedt betalings- og hævekort til de
pågældende bankkonti.
Endvidere fører Center for Økonomi og Personale tilsyn med beløb på institutioners og centres
bankkonti, der kontrolleres for overtræk.
Bilag: Regler for anvendelse af forskudsbeløb.
Udbetaling af stående kasseforskud til institutioner sker kun efter godkendelse af den ansvarlige centerchef og efter særskilt aftale med Center for Økonomi og Personale. Udbetalig af stående kasseforskud kan kun ske samtidig med oprettelse af en bankkonto med tilknyttet betalings- eller hævekort.
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Den enkelte institutionsleder kan selv overføre ekstraordinære forskudsbeløb på op til 5.000
kr. til institutionens bankkonto. Beløbet skal afregnes inden 30 dage. Overførsel af ekstraordinære forskudsbeløb på mere end 5.000 kr. skal godkendes af Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale fører tilsyn med at ekstraordinære forskudsbeløb afregnes.
Oprettelse af kontantkasser sker kun efter særskilt aftale med chefen for Center for Økonomi
og Personale, idet kasseindehaveren samtidig skal tilrettelægge et tilstrækkeligt internt kontrolniveau.
De nærmere regler for bankkonti, kontantkasser og betalingskort er fastsat i Regler for anvendelse af forskudsbeløb.
Center for Økonomi og Personale fører tilsyn med institutioner og centres overholdelse af regelsættet og kan, hvis det vurderes nødvendigt, inddrage betalingskort eller lukke bankkonti.

14.3

Kassefunktion i Borgerservice

Til brug for indbetaling af gebyrer for udstedelse af pas, kørekort, sundhedskort og folkeregisterforespørgsler er der etableret en kassefunktion i Borgerservice, bestående af en kontantkasse, 4 dankortterminaler samt en ”Borgerautomat”, hvor der kan ske kontant betaling.
Kassebeholdningen skal dagligt optælles og afstemmes med de bogført indtægter.
For dankortterminalerne skal der ligeledes foretages en daglig kasseafstemning og lukning af
terminalerne, således at de foretagne dankorttransaktioner overføres til banken.
Den kontante beholdning i ”Borgerautomaten” skal optælles og afstemmes en gang ugentligt.
Der foretages dagligt overførsel af bogføringstransaktioner til Økonomisystemet.

14.4

Modtagelse af indbetalinger

Indbetalinger skal i videst muligt omfang foretages ved anvendelse af det modtagne indbetalingskort fra Debitorsystemet, via BetalingsService eller helt undtagelsesvist som en bankoverførsel til Lyngby Taarbæk Kommunes hovedkonto. Der må ikke foretages indbetalinger direkte
til institutionernes bankkonti.
For al post, der modtages, skal der føres checklister over værdiforsendelser.
Checkliste og checks afleveres straks til Center for Økonomi og Personale, som sætter beløbet
i banken og sikrer registrering i økonomisystemet.
Kontanter og checks, der modtages i decentrale institutioner, skal straks efter modtagelsen
registreres i kasserapport og hurtigst muligt bogføres og indsættes i banken.
Se i øvrigt bilaget ’Regler for anvendelse af forskudsbeløb.

14.5

Transporter

Den enkelte afdeling eller institution er selv ansvarlig for korrekt håndtering af betalinger, hvis
der er indgået aftale om transport af fordringen, dvs. overdragelse af tilgodehavendet til 3.
mand, til hvem betalingen skal ske for at have frigørende virkning.
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14.6

Afstemning af statuskonti

Centercheferne er ansvarlige for, at samtlige statuskonti m.v. undergives regelmæssig afstemning, idet intervallerne fastlægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.
For hver mellemregningskonto eller statuskonto skal der være udpeget en person, der er ansvarlig for den løbende afstemning.
Selve afstemningsarbejdet og eventuelt nødvendige korrektioner foretages af den institution/center, som har ansvaret for kontoen.
Centerchefen fører tilsyn med, at centerets statuskonti afstemmes regelmæssigt, og at der
ultimo regnskabsåret foreligger en afstemning til brug for årsrevisionen. De nærmere retningslinjer for afstemningsarbejdet fremgår af bilaget.
Bilag: Regler og vejledning for afstemning af statuskonti

14.7

Debitorstyring

Kommunalbestyrelsen fastsætter reglerne for kommunens debitorstyring. Regelsættet herfor
fremgår af bilaget ”Betalingspolitik”.
Alle kommunens fordringer skal registreres elektronisk i Debitorsystemet eller fagsystem med
tilsvarende funktionaliteter. Center for Økonomi og Personale skal i hvert enkelt tilfælde godkende, hvis der ikke foretages registrering af fordringer i Debitorsystemet, men i et fagsystem.
Indbetaling skal som udgangspunkt ske elektronisk.
Når registreringen er sket i Debitorsystemet overtager Center for Økonomi og Personale opkrævningsfunktionen.
Udover debitorer i Debitorsystemet er der tilgodehavender i forbindelse med beboerindskud,
ejendomsskattelån samt mellemregningsforhold af kortfristet karakter, f.eks. vedrørende skat,
moms, løn, sociale ydelser, mm.
Bilag: Betalingspolitik.

14.8

Afskrivninger

Der er forskellige forhold, der indgår i vurderingen af om et forhold (restance) skal afskrives.
Krav kan afskrives på grund af følgende årsager:
- Akkord/gældssanering/konkurs
- Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)
- Insolvent dødsbo
- Skønnet uerholdelig
- Lovmæssig afskrivning af billån
- Andre årsager, f.eks. ikke anmeldt inden fristdag, ophør af foreninger m.m.
- Sager afskrevet i SKAT, herunder eftergivelse/afskrivning jf. lov om inddrivelse af gæld
til det offentlige.
Det noteres i sagen efter hvilket grundlag eftergivelse er sket.
Hvis kravet er modtaget retur fra SKAT foretages en vurdering af om kommunen er enig i
grundlaget.
Eventuelle øvrige afskrivninger af uerholdelige fordringer m.v. samt eventuelle op/nedskrivninger på mellemregningsforhold som følge af fejl eller uforklarlige forhold, kan alene ske
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ved godkendelse af chefen for Center for Økonomi og Personale eller lederen af opkrævningen.
Det vurderes om regulering foretages via driftsregnskabet eller balancekontoen.
Center for Økonomi og Personale foretager bogføring på restancekonto og balancekontoen.
Der fastsættes regler for, hvornår afskrivningerne skal godkendes politisk, og hvornår ansvaret
er placeret hos administrationen. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen opgøres årets afskrivninger af uerholdelige fordringer m.v. Opgørelsen fremgår af regnskabet. Den endelige
godkendelse sker i forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen godkender og oversender regnskabet til revision.
Årlig redegørelse for Økonomiudvalget om udviklingen i kommunens restancer forelægges i
tilknytning til aflæggelsen af årsregnskabet.

14.9

Leasingpolitik

Lyngby-Taarbæk Kommune anvender leasing som supplement til kontantkøb. Leasingaftaler
indgås kun, såfremt kommunen kan opnå en klar fordel herved, idet det forudsættes, at kommunens enheder som udgangspunkt finansierer anskaffelser m.m. gennem brug af overførselsreglerne.
Der kan alene leases driftsmidler, hvis der foreligger en driftsøkonomisk begrundelse, og det
enkelte leasingobjekt samtidig har en værdi på 0,2 mio. kr. og derover.
Leasing af anlægsmidler, herunder større ny- og genanskaffelser af it-udstyr, kan alene finde
sted inden for en eventuel restlåneramme.
Leasing af driftsmidler, der ikke giver anledning til deponering/brug af restlåneramme, skal
finansieres inden for den berørte institutions driftsramme/alternativt Centrets driftsramme.
Center for Økonomi og Personale skal godkende leasing i hvert enkelt tilfælde, idet leasingen forinden
skal være godkendt af Centerchefen på det pågældende område.
Center for Økonomi og Personale fastsætter nærmere retningslinier for indgåelse af leasingkontrakter.

Bilag: Leasingpolitik.

15 Anvendelse af it-systemer
15.1

Økonomisystemet

Al anvendelse af it-systemer til understøttelse af budgettering, ind- og udbetalinger samt kasse- og regnskabsfunktioner skal ske indenfor rammerne af Lyngby-Taarbæk Kommunes itsikkerhedspolitik.
Tilslutning af IT-systemer, som kobles til Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomisystem må kun
finde sted på baggrund af en godkendelse i Center for Økonomi og Personale.
Center for Økonomi og Personale fører en fortegnelse over de systemer, der er godkendt til at
håndtere økonomiske transaktioner.
Bilag: It-sikkerhedspolitik
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15.2

Systemejer

For alle it-systemer, der genererer registreringer af økonomiske transaktioner, skal der udpeges en navngiven systemejer, som har ansvaret for systemernes forretningsmæssige anvendelse, det vil sige at såvel funktionalitet, forretningsgange og anvendelse er sammenhængende og i overensstemmelse med både lovgivning og politisk og administrativ målsætning for
området.
Alle interne kontroller skal tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Hovedreglen er, at kontrollerne udføres ved stikprøver.
Systemejeren skal udpege systemansvarlige, der skal have et dokumenteret overblik over systemets funktionalitet, opsætning, anvendelse, og datakvalitet, eksempelvis ved at notere registrerede fejl eller ved en systematisk stikprøvevis efterkontrol.
De systemansvarlige har ansvaret for datakvaliteten og for at tilrettelægge og beskrive de væsentligste forretningsgange for anvendelse af systemerne.
De systemansvarlige har ansvaret for tildeling af brugerrettigheder til systemerne og for at
opdatere en fortegnelse over systemejere og systemansvarlige. Denne fortegnelse skal sendes
til Center for Økonomi og Personale.

15.3

Kontroller mod fejl og svig

Anvendelse af it-systemer, som håndterer betalinger, medfører risiko for fejl og svig. Kontroller skal tilrettelægges, så de rettes mod at afsløre såvel fejl som svig.
Det er systemejerens ansvar, at der tilrettelægges en forretningsgang, der sikrer korrekt
håndtering af ind- og udbetalinger, og det er systemejerens ansvar at udarbejde de fornødne
kontrolforanstaltninger i forbindelse med databehandlingen under hensyntagen til væsentlighed og risiko.
Hovedreglen er, at kontrollerne udføres ved stikprøver.
Center for Økonomi og Personale skal foretage en kontrol af, at der foreligger tilstrækkelig
dokumentation for udbetalingen og en særlig kontrol af personer med indberetningsadgang til
udbetalingssystemerne eller Nemkontoregistret.
Kontrollerne skal funktionsmæssigt være adskilt fra indberetningen. Dvs. at den, der har foretaget en indberetning til it-systemet, ikke kan udføre kontrollen.
Udførte kontroller og resultatet heraf skal kunne dokumenteres.

16 Aktiver
16.1

Registrering af anlægsaktiver

De nærmere regler for registrering og regnskabsaflæggelse af kommunens aktiver er fastsat i
Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, kap 8.
Kommunalbestyrelsen fastsætter principper for registrering af anlægsaktiver i ”Regler og regnskabsprincipper for registrering af finansielle aktiver, materielle aktiver mv.”
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Registrering af anlægsaktiver skal ske, når et aktivs brugstid og værdi overstiger Økonomi- og
Indenrigsministeriets til enhver tid gældende bundgrænser.
Bilag: Regler og regnskabsprincipper for registrering af finansielle aktiver, materielle
aktiver mv.

16.2

Værdifulde dokumenter

Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at der fastsættes regler for registrering af
værdifulde dokumenter som skøder, pantebreve, garantier mm., og for at disse dokumenter
opbevares betryggende, så de ikke mistes i forbindelse med indbrud, brand eller lign.
Center for Økonomi og Personale varetager regnskabsmæssigt registrering, opbevaring og frigivelse af pantebreve, garantier m.v.
Stab for Politik og Jura opbevarer alle skøder m.v. for alle kommunens ejendomme.
Bilag: Regler for registrering af værdifulde dokumenter

16.3

It-aktiver

Kommunaldirektøren er ansvarlig for, at der via Lyngby Taarbæk Kommunes ’Itsikkerhedspolitik’ fastsættes regler for beskyttelse af kommunens it-aktiver, dvs. såvel hardware som software og data.

16.4

Kommunens forsikringer

Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.
Centerchefen for de enkelte områder er ansvarlig for, at de enkelte afdelings- og institutionsledere har kendskab til politikken og udmønter denne i praksis.
Bilag: Forsikringspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune.

16.5

Sikring af værdier tilhørende andre

Hvis kommunen opbevarer eller administrerer værdier tilhørende andre, skal der udarbejdes
retningslinier, som sikrer, at såvel opbevaring som registrering heraf sker på en måde, som er
betryggende for både borgeren og medarbejderen.
Reglerne skal tage udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko, og de skal udarbejdes af den enkelte institution evt. i samarbejde med Center for Økonomi og Personale.
Bilag: Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre.

16.6

Underskriftskompetence

Tegningsberettigede i forbindelse med køb, salg og pantsætning af kommunens ejendom fastlægges jf. § 32 i Den kommunale Styrelseslov.
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17 Øvrige områder
17.1

Personer, som kan være særligt udsatte for kritik

For ind- og udbetalinger til personer, hvor en fejl kan medføre, at disse personer er særligt
udsatte for kritik, skal der tilrettelægges en mere omfattende kvalitetskontrol.
Målgruppen er som minimum Kommunalbestyrelsen, direktionen og vicekommunaldirektør
samt medarbejdere med indberetningsadgang til udbetalingssystemer eller adgang til at opdatere Nemkontoregistret. Direktionen afgør, om også andre personer skal omfattes af kontrol.
Kontrollen kan ikke udføres af den enkelte selv. Kontrollen kan udføres periodisk, dog ikke
længere end et år bagud. Udførte kontroller og resultatet heraf skal kunne dokumenteres.

17.2

Modtagelse af gaver samt gaver til personalet

Lyngby Taarbæk Kommunes regler for modtagelse af gaver fremgår af bilaget ”Regler for
modtagelse af gaver, mv.
I 2007 udarbejdede Finansministeriet en vejledning om God adfærd i det offentlige. I denne
vejledning er reglerne for ’Modtagelse af gaver, mv.’ og andre fordele mv. beskrevet ud fra,
hvad der anses for gældende ret på området.
Kommunens regler indeholder endvidere retningslinier for finansiering af gaver til personalet
og regler for afholdelse af receptioner.
Bilag: Regler for modtagelse af gaver, mv.

17.3

Retningslinier for repræsentation

Repræsentation er Lyngby-Taarbæk Kommunes mulighed for at vise erkendtlighed og for at
markere en vigtig begivenhed. Det kan være et jubilæum, en indvielse eller vigtige samarbejdspartneres mærkedage.
Repræsentationsudgifter vil typisk være:
1. Gaver
2. Udgifter til rejser
3. Måltider
4. Drikkevarer
Mere detaljeret regler findes i bilaget ’Retningslinjer for repræsentation.
Bilag: Retningslinjer for repræsentation.

18 Bilag – til godkendelse i marts 2014
1.
2.
3.
4.
5.

Bilagsoversigt med ansvarsfordeling (afsnit 2.2)
Bevillingsområder med tilhørende aktivitetsområder (afsnit 3.3)
Økonomiske styringsregler (afsnit 4.1)
Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation (afsnit 5.3)
Bogføring og bilagskontrol (afsnit 12.1).
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Principper for økonomistyring
Godkendt af KMB xxxxx
Lyngby Taarbæk Kommune, CØP

Bilag 4.1. Økonomiske styringsregler
Lyngby-Taarbæk Kommune anvender rammestyring som styringsprincip for den økonomiske
styring på det politiske niveau.
I Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune, kapitel 4.1, fastlægges at
bevillingsstyringen delegeres fra udvalgsniveau til de enkelte centre, afdelinger, institutioner
og andre naturlige enheder, og at delegationen sker i overensstemmelse med ledelsesgrundlaget for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Med henblik på at opnå en klar og entydig ansvars- og kompetencefordeling er de økonomiske
styringsregler for den administrative organisation beskrevet i det følgende.





Den hierarkiske fordeling
Udpegning af budgetansvarlige
Uddybning af den beslutningskompetence, der ligger i budgetansvaret
Oplistning af de pligter, der følger med budgetansvaret, i form af ledelsestilsyn og
informationspligt

1. Styringshierarki
Den principielle ansvars- og rollefordeling i økonomistyringen
Der skal være klarhed i ansvars- og rollefordelingen på økonomiområdet i mellem de
forskellige ledelsesniveauer. Samtidig skal samarbejdet imellem lederne og ledelsesniveauer
sikre en koordineret og effektiv økonomistyring. Nedenfor skitseres det overordnede ansvar og
rollefordeling. Skitsen bygger videre på hovednotatet om den nye organisation – som
godkendt af KMB ultimo marts 2012.
Direktionen varetager det overordnede administrative økonomiansvar for koncernen.
Derudover varetager den enkelte direktør det overordnede økonomiansvar for de områder,
vedkommende er direktøransvarlig overfor.
Det er således direktionen, der fremlægger administrationens samlede budgetforslag, og som
har ansvaret for den tværgående økonomiopfølgning i koncernen overfor Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg - herunder for tværgående prioriteringer og for tilpasninger og
med initiativpligt og -forslag i forhold til den samlede budgetoverholdelse i kommunen.
De enkelte direktørers overordnede ansvar for aktivitetsområderne udøves gennem
centerchefen og via løbende dialog mellem centerchef og ansvarshavende direktør om status
på området. Direktøren er ansvarlig for ledelsestilsynet med den tilhørende centerchefs
økonomiske disponeringer og styring.
Centerchefen har det økonomiske ansvar for de aktivitetsområder og konti i budgettet, der er
tilknyttet centeret – herunder det samlede ansvar på de kontoområder, hvor de tilhørende
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institutioners budgetter er placeret. Centerchefen har initiativpligt i forhold til overholdelse af
budgettet på egne ansvarsområder – herunder at foretage de nødvendige tilpasninger. Det er
vigtigt, at alle aktivitetsområder og (hoved-)konti er præcis afgrænsede i forhold til de enkelte
centerchefers ansvarsområder med henblik på at skabe fuld klarhed over, hvilke centerchefer
der har ansvar for hvilke konti.
Centerchefen har ansvaret for budgetforslag på egne områder, og er ansvarlige for at inddrage
institutionslederne i det strategiske arbejde med budgetforslag. Centerchefen har forpligtelse
til løbende at følge op på budgettet, herunder for regnskabsaflæggelsen - og har ansvaret for
minimum et månedligt ledelsestilsyn af økonomien, således at der sikres budgetoverholdelse,
og tages de nødvendige initiativer for et budget i balance. Centerchefen har initiativpligt til at
inddrage den respektive direktør og Center for Økonomi og Personale ved budgetmæssige
problemstillinger – og for at der i givet fald udarbejdes en politisk sag herom.
Centerchefen skal sikre en så tidstro afregning som muligt, og at informationerne om
disponeringer m.v. er til rådighed for Center for Økonomi og Personale.
Såfremt en institutions budget afviger, er det centerchefens ansvar at sikre, at institutionslederen agerer på budgetafvigelsen. I opgaven hermed understøttes centerchefen af Center for
Økonomi og Personale, jf. nedenfor. Der er således et tæt samarbejde omkring
budgetopfølgningen mellem centerchefer og institutionsledere.
Centerchefen kan i det daglige delegere økonomiansvaret for særlige områder eller konti til de
relevante mellemledere – idet det dog er centerchefen, der har det samlede ansvar for
området.
Centerchefen for Center for Økonomi og Personale har – udover det økonomiske ansvar
for egne kontoområder – ansvaret for at levere budgetgrundlag samt det koncernstyrings- og
opfølgningsgrundlag, der er nødvendigt for, at direktionen kan udøve det overordnede
økonomiske ansvar. CØP gør materialet færdigt ud fra en helhedstænkning inden direktionen
involveres og efter samspil med centrene.
Det er ligeledes centerchefens ansvar at levere konsulentbistand, service og økonomistyringsredskaber, som udgør en væsentlig del af grundlaget for, at centerchefen og institutionslederen kan udøve sit økonomiske ansvar. Centerchefen har ansvar for, at der leveres bistand
til udarbejdelse af budgetforslag, herunder budgetgrundlaget, og for bistand til centerchefens
løbende økonomiopfølgning.
Det er centerchefens ansvar at levere løbende status om forbrugsstatus på institutionsniveau
til den ansvarlige centerchef – herunder med henvisning til evt. opmærksomhedspunkter – og
dermed grundlaget for centerchefens controlling af institutionerne.
Institutionslederen har det økonomiske ansvar for at overholde egen institutions budget og
pligt til at rapportere til den ansvarlige centerchef ved afrapporteringer og ved evt.
budgetmæssige problemstillinger på institutionen. Institutionslederen inddrages forud for
fastlæggelsen af budgettet det kommende år, ligesom det er institutionslederens ansvar at
sikre budgetoverholdelse på institutionen, herunder den løbende økonomiopfølgning og
tilpasning, der er nødvendig for institutionen selv og for at tilvejebringe den samlede
økonomiopfølgning på området.
Institutionslederne har initiativpligt til at inddrage den respektive centerchef og Center for
Økonomi og Personale ved budgetmæssige problemstillinger.
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2. Udpegning af budgetansvarlige
Som anført under afsnit 1 har den enkelte centerchef det samlede budgetansvar for centrets
økonomi. Centerchefen har dog mulighed for at delegere det daglige budgetansvar til en
afdelings- eller institutionsleder.
Den enkelte centerchef udpeger ledende medarbejdere, der skal have det daglige
budgetansvar, ud fra det grundlæggende princip om, at ansvaret for økonomien skal placeres
ud, hvor der træffes beslutninger, der har betydning for forretningen, og hvor der er de
nødvendige styringsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer til stede. Det betyder, at
kompetence og ansvar er delegeret til centerchef- og afdelingsleder-/institutionsnivau.
Men det giver også en variabel styringsmodel, der lægger et forskelligt snit i forhold til
delegeringen af styringsansvaret i organisationen.
Det er ikke tilladt for en afdelings- og institutionslederen at delegere budgetansvaret længere
ned i organisationen.
I praksis kan den enkelte afdelings- og institutionsleder vælge at placere ansvaret for
økonomien længere ud i organisationen, så der opnås en hensigtsmæssig sammenhæng
mellem de faglige beslutninger og den økonomiske styring på områderne, men ansvaret for at
føre ledelsestilsynet kan alene pålægges afdelings- og institutionslederen.
Hvorledes centerchefen har valgt at delegere budgetansvaret i centret skal fremgå af centrets
styringshierarki. Det er Center for Økonomi og Personale, der har ansvaret for at udarbejde og
vedligeholde styringshierarkiet for hvert center efter aftale med centerchefen.
Det er ligeledes et grundlæggende princip, at der skal være et klart budgetansvar. Derfor skal
delegeringen af budgetansvaret fra direktør til centerchef til afdelingsleder/institutionsleder
entydigt understøttes af kommunens økonomisystem ved, at der til hver bevilling i
økonomisystemet knyttes en budgetansvarlig.
3. Budgetansvar - kompetence
Overordnet betyder kommunens mål- og rammestyring, at den budgetansvarlige leder får én
økonomisk ramme at disponere over til at udfylde de fastsatte mål.
Den økonomiske decentralisering giver den nødvendige fleksibilitet og handlerum i den daglige
drift til at prioritere og omplacere ressourcerne, så de anvendes bedst muligt inden for de
politisk fastsatte mål og rammer.
Den budgetansvarlige leder skal således i udmøntningen af den økonomiske ramme sikre, at
der opnås helhed i servicen, og at ydelserne lever op til de politiske og lovbestemte mål på
området, herunder til overenskomster og andre aftaler og regler.
Den budgetansvarlige skal overholde den tildelte økonomiske ramme og skal via månedlige
budgetkontroller følge budgetoverholdelsen. Hvis der forekommer afvigelser skal disse snarest
muligt rapporteres til nærmeste chef samt til Center for Økonomi og Personale jf.
forretningsgangen under afsnit 1 ovenfor.
Den budgetansvarlige leder skal udvise økonomisk ansvarlighed, der grundlæggende handler
om at få mest mulig kvalitet og effekt, herunder flest mulige ydelser for færrest mulige
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ressourcer. Dermed bliver økonomistyring nært knyttet til den faglige styring af ydelsernes
kvalitet og indhold i forhold til politikernes og brugernes krav og forventning.
Den budgetansvarlige kan fleksibelt anvende den økonomiske ramme, så længe det sker under
hensyntagen til de intentioner, der ligger til grund for budgettet og øvrige politiske
beslutninger, herunder budgettets målsætninger.
Omplaceringer kan finde sted, så længe det ikke ændrer indholdet af den aktivitet, der er
forudsat af kommunalbestyrelsen.
Der må dog ikke igangsættes nye aktiviteter/ydelser, der afviger fra de fastsatte mål og
intentioner i budgettet eller budgetaftalen.
Budgetkompetencen og dermed adgangen til at budgetomplacere indenfor driftsrammen uden
politisk godkendelse afhænger af, om der er tale om:
1. et område, der styres efter princippet ”Én ramme”:
Én ramme består af løn og øvrige driftsudgifter. Der kan frit omfordeles midler indenfor
denne ramme, såfremt kerneydelser og overenskomster m.v. bliver overholdt.
Princippet om en ramme indgår både under centre og institutioner.
2. et område, hvor udgifterne er bevilliget til bestemte formål uden for ”en ramme”:
Her taler vi om formålsbestemte bevillinger, som f.eks. konti til fællesudgifter og –
indtægter, som institutionerne ikke råder over, men som centret administrerer efter
nærmere regler for de enkelte konti. F.eks. mellemkommunale betalinger.
Hvis flere formål inden for samme budgetområde er nært beslægtede, kan de betragtes
som en ramme, hvor de enkelte mindre- og merudgifter kan gå op mod hinanden. Hvis
formålene ikke er beslægtede, skal eventuelle afvigelser tillægsbevilliges
/kompenserende tiltag søges ved budgetopfølgningen.
3. et område, der er defineret som et budgetgaranteret område mm. i henhold til
Økonomi- og indenrigsministeriets regler for opgørelse af servicerammen:
Der kan ikke budgetomplaceres mellem serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter
uden forelæggelse for Økonomiudvalget.
4. konti, som dækker opgaver, der er fælles for hele kommunen, f.eks. lønpuljer og
udviklingspuljer:
Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto for lønpuljer og
det øvrige budget.
Der henvises endvidere til de generelle budgetomplaceringsregler i kapitel 3.3 i Principper for
økonomistyring.
4. Budgetansvar – pligter
Som en del af budgetansvaret skal der foretages budgetopfølgning og gennemføres
ledelsestilsyn. Den budgetansvarlige skal kunne sandsynliggøre eller dokumentere sit tilsyn.
Med hensyn til ledelsestilsynet skal der udføres et aktivt ledelsestilsyn, der både omfatter
løbende budgetkontrol (herunder anvisning) og afprøvning af rigtigheden af selve bogføringen.
Opgaven er nærmere beskrevet i bilaget til kapitel 5.3 i Principper for økonomistyring.
Opgaverne som budgetansvarlig kan beskrives således:

Godkendt den xx.xx.xxxx
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Overholde de politiske målsætninger og den økonomiske budgetramme og disponere,
så det giver højest mulig kvalitet og effekt for borgere og brugere
Overholde kommunens regelsæt, principper og retningslinier for økonomistyring
Sikre en løbende budgetopfølgning og reagere ved afvigelser
Bidrage til at udarbejde budget og regnskab, herunder bemærkninger
Have kendskab til kommunens økonomisystem
Sikre at regninger godkendes og bogføres korrekt, rettidigt og med informativ
posteringstekst

5. Rollefordelingen mellem de budgetansvarlige og CØP
Center for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der for hovedprocesserne inden for
økonomistyringen foreligger arbejdsgangsbeskrivelser. De skal være tilgængelige på
kommunens Intranet (LyNet) og er vedlagt som bilag til regelsættet.
Med hensyn til det samlede koncernregnskab (månedlig og kvartalsvis budgetopfølgning)
beskrives processen og dialogen mellem centercheferne og Center for Økonomi og Personale, i
forhold til de konkrete opgaver og beslutningsveje med angivelse af ansvarlig/udførende samt
rækkefølgen i opgaverne/beslutningerne.
Center for Økonomi og Personale indkalder hver måned centerchefen til gennemgang af det
forventede regnskab for centret og øvrige relevante økonomi- og aktivitetsrapporter. Såfremt
der konstateres afvigelser, der ikke umiddelbart kan korrigeres for, skal problemstillingen
rejses som en skriftlig redegørelse fra den relevante centerchef. Centerchefen har pligt til at
viderebringe alt relevant information om budgetafvigelser til direktionen. Direktionen vurderer
derefter, om problemstillingen skal rejses over for fagudvalget og kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Personale skal bistå centerchefen i at udøve sit budgetansvar. Center
for Økonomi og Personale har ansvaret for at indsamle bidragene fra de budgetansvarlige i
centret, og har ansvaret for at bearbejde materialet i en samlet rapportering for centret.
Center for Økonomi og Personale kan på eget initiativ tage problemstillinger op, som centret
ikke finder belyst korrekt eller tilstrækkeligt i forhold til koncernrapporteringen til direktionen.
Center for Økonomi og Personale udøver følgende udførende opgaver i forbindelse med
budgetopfølgningen:





Afholdelse af månedlige møder med centerchefen på baggrund af økonomirapporter fra
økonomisystemet
Udarbejdelse af koncernregnskaber til direktionen
Udarbejdelse af et anslået regnskab (kvartalsvis) til godkendelse i
kommunalbestyrelsen efter forelæggelse i fagudvalg og Økonomiudvalg
Analyser af den samlede budgetopfølgning

Center for Økonomi og Personale udøver følgende støttende opgaver i forbindelse med
budgetopfølgningen:



Sparring med den budgetansvarlige leder omkring muligheder for korrektion af
afvigelser
Hjælp til udarbejdelse af rapporter og undervisning i OPUS Rollebaseret

Godkendt den xx.xx.xxxx
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Der gennemføres desuden en kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts, pr. 30. juni og 30.
september (anslået regnskab), hvor budgetterne detaljeret gennemgås for at afklare behovet
for positive og negative tillægsbevillinger. Dagsordenspunkt med begrundelser forelægges de
politiske udvalg i april/maj, august og oktober/november. Det er direktionens ansvar, at der i
forbindelse med fremlæggelse af anslået regnskab fremlægges forslag til at bringe det samlede
budget i balance.
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TMU den 6. maj 2014 –
Oplæg om Økonomiske principper
Grundlaget:
• Hoveddokumentet af 10. marts 2014, godkendt af ØK den
18. marts 2014
• Bilag 4.1 om økonomiske styringsregler

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014.
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Styringshierarkier – politisk og administrativ
Politisk niveau:
• Kommunalbestyrelsen (bevillingsmyndighed)
• Økonomiudvalget (flytte mellem fagudvalg, hvis neutral
løsning)
• Fagudvalg – én nettobevilling pr. fagudvalg (fulde
kompetence inden for tildelt budgetramme)
--------------Administrativt niveau:
• Direktion
• Den enkelte fagdirektør
• Centerchef
• Afdelingschef og institutionsleder
Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014.
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Fagudvalgenes ansvar og kompetence
• Fagudvalgene skal sikre, at rammen overholdes, og evt.
merudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for
fagudvalgets samlede driftsramme
• Fagudvalget kan flytte mellem aktivitetsområderne, så
længe det ikke er i strid med de fastlagte budgetforudsætninger eller med bestemmelserne i budgetaftalen.
• Flytninger mellem 2 bevillingsområder (dvs. mellem
fagudvalg) skal godkendes af ØK.

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014.
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Økonomiske styringsregler (afsnit 4.1)
Styringshierarki:
• Direktionen:
Det overordnede administrative økonomiansvar for
koncernen, bl.a. adm. Budgetforslag, den tværgående
økonomiopfølgning for koncernen, herunder for tværgående
prioriteringer og for tilpasninger i forhold til at overholde
kommunens samlede budgetramme.
• Den enkelte direktør:
Direktøren har det overordnede ansvar for de områder,
vedkommende er direktøransvarlig overfor.
Ansvaret udøves via centerchefen og via løbende dialog.
Direktøren har ligeledes ledelsestilsynet med centerchefens
økonomiske disponeringer og styring.
Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014.
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Økonomiske styringsregler (II)
Styringshierarki (fortsat)
Centerchefen:
• Ansvar for de aktivitetsområder og konti, der er knyttet til
centret.
• Har initiativpligt i forhold til at overholde budgettet på egne
ansvarsområder, herunder til at foretage de nødvendige
tilpasninger.
• Har forpligtigelse til at følge løbende op på budgettet, som
minimum et månedligt ledelsestilsyn.
• Har initiativpligt til at inddrage den respektive direktør og
CØP ved budgetmæssige problemstillinger.
• Er også ansvarlig for, at et delegeret ansvar til institutionsleder eller afdelingsleder følges.
Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014.
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Økonomiske styringsregler (III)
Styringshierarki (fortsat)
Institutionsleder eller afdelingsleder:
• Ansvar for at overholde egen institutions-/afdelingsbudget.
• Initiativpligt til at inddrage centerchef og CØP ved evt.
budgetmæssige problemstillinger.
CØP:
• Ansvar for at levere budgetgrundlag og koncernstyrings- og
opfølgningsgrundlag, der er nødvendigt, for at direktionen
og centerchef samt afdelings-/institutionsleder kan udøve
deres økonomiske ansvar.
• Ansvar for at levere konsulentbistand, service og
økonomistyringsredskaber.
Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014.

Møde
i Teknikog Miljøudvalget d. 06-05-2014
Dias nr.
6

06-05-2014

Punkt nr. 1 - Principper for økonomistyring – konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalgets område
Bilag 3 - Side -7 af 8

Budgetansvar – kompetence og pligter
• (Mål-) og rammestyringen betyder, at den budgetansvarlige får én økonomisk ramme at disponere over til at
udfylde de fastlagte mål. Det giver den nødvendige
fleksibilitet og handlerum i det daglige til at prioritere og
omplacere ressourcerne, så de anvendes bedst muligt.
Omplaceringer må foretages, så længe det ikke ændrer
indholdet af den aktivitet, der er fastsat af KMB.
• Den budgetansvarlige skal udvise økonomisk ansvarlighed,
der handler om at få mest mulig kvalitet og effekt,
herunder flest mulige ydelser for færrest mulige ressourcer.
• Skal sikre at der opnås helhed i servicen, og at ydelserne
lever op til de politiske og lovbestemte mål.
• Med budgetansvaret følger pligten til at foretage
ledelsestilsyn.
Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014.
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Samspil mellem politisk og administrativt
niveau
Samspillet omkring økonomien foregår i sær i forbindelse med
de 3 årlige budgetopfølgningsmøder.
Ved budgetopfølgninger skal såvel forvaltning som fagudvalg
levere et budget i balance, dvs. der skal udarbejdes modgående initiativer, hvis der er budgetoverskridelser.
Dvs. merudgifter – excl. ikke serviceudgifter, kapacitetstilpasninger, lovændringer og andre åbenbart tekniske
ændringer – skal via modgående initiativer holdes inden for
udvalgets ramme.
Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014.
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FORORD

I Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder vi for en bæredygtig fremtid, og vi er glade for, at vi
i dette grønne regnskab kan se, at vi er godt på vej i vores bestræbelser på at reducere
CO2-udslippet og ressourceforbruget i forhold til vand og energi m.m.

I

forslaget til kommunens klimastrategi er der op-

ser. Hertil kommer, at vi har indgået en række partner-

stillet en række mål - bl.a. at reducere CO -ud-

skaber med eksterne klimaaktører om bl.a. indkøb af

2

ledningen fra kommunen som geografisk om-

elbiler og grøn strøm. I regi af Vidensbyen arbejder

råde med 20 % i 2020, mens CO2-udledningen fra den

vi også for at høste synergieffekten af at samarbejde

kommunale drift skal reduceres med 2 % om året frem

med virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at

til 2025. Da mindre end 5 % af CO -udslippet kommer

finde klimaløsninger til gavn for hele byen. Ph.d.- pro-

fra den kommunale drift, er dialog, partnerskab og

jektet om den delende by er et eksempel herpå.

2

samarbejde med borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører helt afgørende for at nå

I Lyngby-Taarbæk Kommunes Grønne Regnskab er

målet.

det muligt at følge udviklingen på områderne CO2-udslip, trafik, drikkevand, spildevand, affald, natur og

Vi har det seneste år flyttet fokus fra primært at kon-

forbruget i den kommunale virksomhed. Større be-

centrere vores indsats om at reducere CO -udslippet

givenheder eller kampagner inden for miljø og klima

fra den kommunale drift til også at styrke samarbejdet

afrapporteres også her. I 2013 vedtog kommunal-

med kommunens grundejerforeninger – en indsats, vi

bestyrelsen en strategisk energiplan, der bl.a. skal

over tid forventer kan ses på CO2-udslippet. Dette er

sætte rammerne for udrulning af fjernvarme, ligesom

bl.a. sket ved at tilbyde information og arrangementer

arbejdet med at udarbejde en klimatilpasningsplan

med fokus på energirenovering og energibesparel-

tog fart. Derfor indledes dette års Grønne Regnskab

2

med en status på disse to projekter.

Rigtig god læselyst

Sofia Osmani
Borgmester
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Resumé af Grønt Regnskab 2013
Kort fortalt blev 2013 et år, hvor det på mange områder lykkedes at reducere ressourceforbruget og belastningen på miljøet til gavn for både klima og miljø.

Kommunen som virksomhed

Trafikken på 15 udvalgte veje er faldet med 5% fra

2

Fra 2012 til 2013 er CO -udslippet reduceret med

2009 til 2013, men viser en svag stigning det sidste

2,17 %. Klimakommuneaftalens mål om en årlig re-

år. Til sammenligning viser antallet af indregistrerede

duktion på 2 % er således opfyldt i 2013.

personbiler i kommunen en stigende tendens.

El-, vand- og varmeforbrug i den kommunale drift er

Vandforbruget er faldet med ca. 2,5 % fra 2012 til 2013,

faldet fra 2012 til 2013, både totalt set og i forhold til

mens spildprocenten er faldet 9,7 % til 8,8 % af den

forbrug pr. m .

udpumpede vandmængde. Da en stor del af vand-

2

ledningerne er gamle, er renoveringstakten blevet sat
I 2013 er der investeret i alt ca. 5,6 mio. kr. og udført

op for bl.a. at nedbringe spildprocenten.

ca. 72 projekter med henblik på at begrænse ressourceforbruget til opvarmning, el og vand. Når man

På kloakområdet er indsatsen for bedre at kunne

ser samlet på bygningerne, er der i forhold til opvarm-

håndtere de større regnmængder ved at blive kon-

ning, el og vand i alt opnået en besparelse på ca. 1,0

kretiseret. I perioden fra 2011 er flere bassiner i

mio. kr. i 2013 i forhold til 2012.

Mølleåoplandet ombygget, vejvand er frasepareret
fælleskloakken, flere ledningsstrækninger er renoveret og tre klimaprojekter er bevilget som ”Medfinan-

Den geografiske kommune

sieringsprojekter” med LTK og Lyngby Boligselskab.

Det totale elforbrug er faldet med 1,3 % fra 2012 til

Det mest spektakulære klimatilpasningsprojekt er im-

2013. Faldet er sket hos både private borgere og i

idlertid Fæstningskanalen, der er gået fra idéfase til

den kommunale drift, mens forbruget fra erhverv er

projekteringsfase og forventes gennemført i løbet af

steget lidt. Det faktiske CO2-udslip fra elforbruget er

de kommende fem år.

dog steget med 23 % i samme periode, hvilket bl.a.
skyldes, at CO2-emmisionsfaktoren i 2012 var særlig

Den samlede mængde husholdningsaffald er faldet

lav. Fra 2011 til 2013 er det faktiske CO2-udslip faldet

med 7,3 % fra 2011 til 2012. Faldet skyldes primært

med 4,4 %.

et fald i mængden af affald til genanvendelse, mens
affald til forbrænding har været nogenlunde konstant.
Samlet set blev der i 2012 smidt mindre ud pr indbygger og pr husstand i Lyngby-Taarbæk Kommune end
i de øvrige kommuner som gennemsnit.
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Strategisk Energiplan 2013
Lyngby-Taarbæk Kommunes strategiske energiplan er udtryk for en overordnet planlægningsmæssig ramme for kommunens energiforsyning. Planen er ikke lovbestemt,
men er udarbejdet for at understøtte en samfundsøkonomisk og miljømæssigt optimal
energiforsyning i kommunen.

Baggrund

Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at lade

Den dominerende varmeforsyningsform i Lyng-

Vestforbrænding stå for den samlede fjernvarme-

by-Taarbæk Kommune er individuel naturgas og

forsyning i kommunen.

naturgasfyret blokvarme. Ved at konvertere dele af
de naturgasforsynede områder til fjernvarme er det

Varmeforsyningsplanen har undervejs i processen

muligt at opnå fordele inden for økonomi (samfunds-,

udviklet sig til ”Strategisk Energiplan 2013”, hvilket

selskabs- og brugerøkonomi), forsyningssikkerhed

skyldes, at planen ikke udelukkende handler om

og miljø (luftforurening og klimaforhold).

perspektivet for fjernvarme, men om forskellige CO2 venlige

energiforsyningskilder,

heriblandt

fjern-

Den 27. juni 2011 traf Kommunalbestyrelsen prin-

varme. Planen er tilgængelig på kommunens hjem-

cipbeslutning om indførelse af fjernvarme, og den 3.

meside www.ltk.dk/strategisk-energiplan.

september 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen overordnede målsætninger for varmeforsyningen i Lyng-

Strategisk Energiplan 2013

by-Taarbæk Kommune:

Planen udpeger bl.a. faser for konvertering til fjernn

Varmeforsyningen skal i videst muligt omfang

varme, men handler også om elforsyning, fjernkøling,

		 baseres på ikke-fossile brændsler.

energibesparelser og transport.

Der tilstræbes højst mulig CO2-reduktion i var-

Strategisk Energiplan er en overordnet plan, og ud-

		 meforsyningen - klimaneutral varmeforsyning.

pegningen af faser for konvertering til fjernvarme er

n

vejledende. Detailplanlægningen af, hvornår de enAnvendelse af lokale energiressourcer priori-

kelte ejendomme vil blive forsynet med fjernvarme,

		 teres i det omfang, det er samfundsmæssigt

sker ikke igennem Strategisk Energiplan, men via

		 fornuftigt.

de enkelte projektforslag, som udarbejdes af forsyn-

n

ingsselskaberne og sagsbehandles af kommunen.
Kommunen skal være testlaboratorium for nye,

Projektforslagene afhænger blandt andet af mere

		 grønne og bæredygtige varmeforsyningstekno-

detaljerede samfundsøkonomiske analyser og af det

		 logier.

praktisk mulige tempo for udrulning af fjernvarmeled-

n

ninger.
n

Energieffektivisering hos alle typer forbrugere -

		 kommunens forvaltninger og institutioner viser

Fjernvarme

		 vejen.

Det første projektforslag (Etape A for fjernvarme til
Kgs. Lyngby mv.) fra I/S Vestforbrænding blev god-

n

Så mange borgere som muligt skal fjernvarme

kendt af kommunalbestyrelsen den 26. september

		 forsynes.
n

2013.

Samme priser for fjernvarme for alle borgere.
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Første spadestik - fjernvarme

Etape A omfatter i alt 680 kunder og 152.469 MWh.

Der er ikke tilslutningspligt til fjernvarmen, men pro-

De 100 største kunder tegner sig for ca. 75 % af det

jektet er afhængigt af, at der opnås en vis tilslutning.

samlede varmebehov i Etape A.

Er tilslutningen for lille i et område, vil fjernvarmenettet
ikke blive etableret.

Arbejdet med anlæggelsen af hovedledningen til
forsyning af Lyngby med fjernvarme blev påbe-

Kommunen forventer at modtage projektforslag for

gyndt i slutningen af 2013, og de første kunder vil

Etape B i løbet af 2014.

blive tilsluttet i løbet af første halvår 2014.
Konvertering fra naturgas til kraftvarme er en af de
mest effektive måder at reducere CO2 udslippet på.

Etape A skal afsluttes inden 5 år fra godkendelsen.

Det beregnede fald i CO2 udslippet er 19.000 tons/år
for etape A.

												
Etape A
Kunder
MWh
							

Etape A i alt
Tilbud udsendt januar 2014
Underskrevne tilslutningserklæringer

680
95
52

152.569
72.016
18.107
Tabel 1: Etape A
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Planer for fjernvarmeudbygning

Energirenovering og energibesparelser

foreninger har takket ja til at få besøg af kommunens

Kommunens store villakvarterer vil ikke i første om-

varmeplanlægger og Energitjenesten til et arrange-

gang blive konverteret til fjernvarme. Derfor tilbydes

ment om energirenovering og energibesparelser.

grundejerforeninger en række arrangementer om enerI samarbejde med en række nabokommuner er der

girenovering og alternativ varmeforsyning.

også holdt et arrangement for boligejere med oliefyr.
Korrekt energirenovering og valg af varmeforsyning

Her blev de fremmødte borgere vejledt om, hvordan

kan give store besparelser på energiforbruget og

de vælger det rigtige alternativ, når de skal udskifte

dermed på CO -udledningen. En række grundejer-

deres oliefyr.

2

Borgermøde om udskiftning af oliefyr
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Klar til mere regn i fremtiden
De seneste års usædvanligt kraftige skybrud har vist, at der er et presserende behov for,
at by og land tilpasses klimaet for at undgå store tab og gener i fremtiden. Især skybruddene i 2007, 2010 og 2011 står klart i manges erindring.

Oversvømmelse ved T-krydset i Virum ved Frederiksdalsvej og Hasselvej efter skybruddet den 2. juli 2011

Klimaforandringer

l

S ig na turfo rk la ring
R is iko ko rt, s c e na rie 2113
P ris ( k r/ å r)
< 25 .0 0 0
25 .0 0 1 - 5 0 .0 0 0
5 0 .0 0 1 - 10 0 .0 0 0
10 0 .0 0 1 - 25 0 .0 0 0

Inden for de næste 100 år viser klimamodellerne, at

25 0 .0 0 1 - 5 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 1 - 1.0 0 0 .0 0 0
1.0 0 0 .0 0 1 - 2.5 0 0 .0 0 0
2.5 0 0 .0 0 1 - 5 .0 0 0 .0 0 0
5 .0 0 0 .0 0 1 - 10 .0 0 0 .0 0 0
> 10 .0 0 0 .0 0 1
Ly ng by-Ta arb æ k ko m m une

vi kan forvente 22% mere regn om året. Skybrud vil
desuden forekomme oftere og vil være kraftigere end
i dag.
Havniveauet i Øresund vil stige, så det om 100 år forventes at stå en meter højere end i dag.

L y ng by - T aarbæ k
K lim atilpasning s m o d eller

De øgede regnmængder vil føre til, at grundvands-

R is ik o v urdering
Å r 2113
10 0 x 10 0 m

0

standen stiger, og det bliver ca. 2 grader varmere på

0 ,2 5

0 ,5

0 ,75

1
K ilo m ete r

S ag s nr.
110 0 0 0 4 79 7
Målfo rho ld
1:11.0 0 0
K o ns t./ teg n
TRSV

K o ntro l
HE NT

D ato
0 3 - 0 4 - 20 14

K o rtbilag nr
B ila g 18

G o dkendt
T HX S

Klima risikokort

årsbasis.

Klimatilpasningsplanens retningslinjer for, hvordan

Klar-Parat-Kommuneplan

byggeri og byplanlægning skal tage hensyn til klima-

For at forberede vores samfund på de kommende

forandringerne, skrives ind i Kommuneplan 2013.

klimaforandringer, har Lyngby-Taarbæk Kommune
ligesom de øvrige kommuner i landet, udarbejdet en

Hvor skal vi starte?

klimatilpasningsplan.

Der er udpeget 6 fokusområder i kommunen. I samarEn klimatilpasningsplan indeholder kort over, hvor i

bejde med Lyngby-Taabæk Forsyning er det foreslået

kommunen risikoen for tab og gener ved oversvøm-

i planen, at der som første prioritet fokuseres på det

melser er størst, og hvor der bør sættes først ind med

centrale Lyngby, Virum-Sorgenfri og Sorgenfrigård-

forbedringer.

området.
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Fokusområder fra Klimatilpasningsplanen. Fokus vil først være på de fuldt optrukne områder.

Alle oversvømmelser skal ikke forhindres

spildevandssystemet i kommunen. Nogle af projek-

Klimatilpasningsplanen er et godt redskab til at vur-

terne udarbejdes som medfinansieringsprojekter,

dere, hvor der er behov for at sikre, at regnvandet kan

hvor kommunen eller en privat aktør deltager.

strømme væk, og hvor der er behov for værn mod
Kommunen skal se på, hvilket serviceniveau, der

oversvømmelse fra havet.

skal sættes for håndtering af skybrud. Kommunen vil
Meget kan på den måde forudses, og spildevands-

desuden sammen med de øvrige interessenter un-

planen for Lyngby-Taarbæk Kommune beskriver,

dersøge, om sluseanlæggene i Mølleåen kan holde

hvordan Lyngby-Taarbæk Forsyning kan opnå det

store vandmængder tilbage, når dette er nødvendigt.

besluttede serviceniveau for spildevandssystemet. På
den måde skabes balance mellem de ønskede mål

Hvad kan borgeren selv gøre?

og de omkostninger, der er for at nå dem.

Borgere og virksomheder kan medvirke til at aflaste
serviceniveauet

kloakkerne ved at tilbageholde regnvandet på deres

træder kommunens beredskab til med indsats mod

egen grund frem for at lede vandet til kloakken. Der

skader på personer, ejendom og miljø. Men der er en

kan fx installeres faskiner, regnbede eller regnvands-

øvre grænse for, hvad beredskabet kan prioritere ved

beholdere.

Når

vandmængderne

overstiger

de store og sjældne vandmængder
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at det vil blive
muligt at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget

Store investeringer i klimatilpasning

ved afkobling af regnvand. Dette træder i kraft med

Lyngby-Taarbæk Forsyning vil i de følgende år bruge

den nye spildevandsplan.

mange millioner kroner på at forbedre og klimasikre
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Eksempler på klimaprojekter i fokusområderne i kommunen

Det er borgernes egen opgave at også holde van-

Det grønne og blå Lyngby-Taarbæk

det ude af kældre. Dette kan gøres ved at installere

Mange af projekterne med Lokal Afledning af Regn-

højvandslukkere, så kloakvand ikke strømmer ind i

vand (LAR) indebærer en tilbageholdelse af regnvan-

kældrene. Kældervægge kan tætnes og kanter om-

det i regnbede, åbne bassiner og kanaler. Klimatilpas-

kring lyskasser og trappenedgange kan forhøjes.

ningen kan på den måde understøtte kommunens
mål om at arbejde for, at den grønne kommune også
bliver mere blå.

Visualisering af anvendelse af den genåbnede Fæstningskanal til af modtage overfladevand fra det centrale Lyngby. Kilde: Lyngby-Taarbæk Forsyning, 2013
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Klimakommunens
resultater
CO2-status

I april 2010 forlængede kommunalbestyrelsen klimakommuneaftalen med Danmarks
Naturfredningsforening, så målet om en årlig CO2-reduktion på 2 % nu gælder helt frem
til 2025.

Da ca. 80 % af CO2-udslippet fra den kommunale drift

Havde de faktiske CO2-emmisionsfaktorer været

kommer fra de kommunale bygninger, er den primære

brugt, havde der været tale om en stigning på 7 % fra

kilde til at nå CO -reduktionsmålet energibesparende

2012 til 2013.

2

tiltag i de kommunale bygninger. Som det ses af tabel
2, lever kommunen fortsat op til klimakommunemålet
om en årlig CO2-reduktion på 2 %.

														
2
2

CO - STATUS FOR DEN KOMMUNALE DRIFT 		

					

Kilde
Bygninger i alt **
Vejbelysning
Vandværk
Rensningsanlæg ***
Genbrugsstationen
Brændstof i alt LTK+LTF
LTK samlet
CO2-udslip i alt LTK+LTF
% CO2-reduktion LTK+LTF

Tons CO *

2011

2012

2013

10.600
801
243
836
16
691
11.957
13.187

10.224
776
213
877
18
679
11.560
12.787
3,13 %

9.968
665
220
993
17
647
11.167
12.510
2,17 %

* CO2-emissionsfaktor for 2012 er benyttet alle tre år.
** Varmeforbrug til udlejningsejendomme er ikke medtaget, i overensstemmelse med DN’s vejledning
*** Beregnet som 52 % af forbruget til renseanlæg + hele forbruget til ledningsafdelingen (pumperne)
Tabel 2: CO2-udslippet fra Lyngby-Taarbæk Kommune som virksomhed

CO2-belastningen fra elproduktionen (og i mindre grad

Brændstofforbruget er i mange tilfælde afhængigt

fra kraftvarmeanlæg) varierer en del fra år til år. I Tabel

af et bestemt antal biler – til f.eks. hjemmeplejen –

2 ses en opgørelse over CO2-udslippet fra kommunen

men også af vejret i forbindelse med f.eks. antallet af

som virksomhed. For bedre at kunne sammenligne

snerydninger. I Figur 1 ses udviklingen i brændstoffor-

udviklingen er CO -emissionsfaktorer fra 2012 brugt

bruget fra den kommunale drift.

2

alle tre år. CO -udslippet fra den kommunale drift er
2

reduceret med 3,13 % fra 2011 til 2012 og med 2,17 %
fra 2012 til 2013.
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Figur 1: Brændstofforbrug i de kommunale forvaltninger

Brændstofforbruget søges nedbragt ved bl.a. at ud-

Det totale elforbrug er faldet med 1,3 % fra 2012 til

nytte det eksisterende materiel optimalt ved, at bruge

2013. Faldet er sket hos både private borgere og i

cykler i stedet for biler og siden oktober 2013 ved at

den kommunale drift, mens forbruget fra erhverv er

udskifte konventionelle biler med elbiler. P.t. er 8 biler

steget lidt.

erstattet med elbiler, og i løbet af 2014 forventes endnu 9 elbiler at indgå i den kommunale bilflåde.

														
				
ELFORBRUGET
FRA KOMMUNEN SOM GEOGRAFISK ENHED

Forbrug MWh
Boliger
Erhverv
Kommunale drift
I  alt

2009

2010

2011

2012

2013

92.000
156.500
20.000
268.500

87.500
163.000
20.000
275.000

87.000
158.200
18.300
263.500

84.906
152.542
16.357
253.805

81.351
153.254
15.977
250.582

Tabel 3: Udviklingen i elforbruget
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Tons CO2 *

2009

2010

2011

2012

2013

123.534

121.434

98.812

76.903

94.469

* CO2 mængde pr. MWh, 2009=460 kg, 2010=449 kg og 2011=378 kg, 2012=303, 2013=377.
Kilde: www.energinet.dk.
Tabel 4: CO2-udledningen fra det totale elforbrug i Lyngby-Taarbæk Kommune

CO2-udledningen fra det totale elforbrug
i kommunen som geografisk enhed

skyldes, at CO2-belastningen fra den elektricitet, der

I Tabel 4 ses CO2-udledningen fra det totale elforbrug

er forbrugt i 2013, er større end i 2012 – mindre vind

fra boliger og erhverv inkl. de kommunale bygninger i

og sol, mere kul og gas! Det bør dog bemærkes, at

Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2009 til 2013. Fra 2012

CO2-emmissionsfaktoren i 2012 var særlig lav. Fra

til 2013 er den faktiske CO2-udledning fra elforbruget

2011 til 2013 er CO2-udslippet således faldet med

steget med ca. 23 %, trods et fald i elforbruget. Dette

4,4 %.

Elbiler
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Forbrug i den kommunale
virksomhed

Hvert år opgøres opvarmnings-, el- og vandforbruget for kommunens egne ejendomme
og institutioner. Nedenfor er bragt et sammendrag af resultaterne fra 2013. Ultimo 2012
er solgt en række udlejningsejendomme, i alt ca. 10.600 m2, hvilket har betydning for
kommunens samlede forbrug af primært vand og varme (lejerne afregner selv deres
individuelle elforbrug direkte med el-leverandøren). Hvis man vil vurdere besparelser, er
det derfor relevant at se på forbrug pr. m2 i de ejendomme, LTK ejer i dag.

Opvarmning

Der har været holdt igen med udskiftning af gasked-

De fleste af kommunens ejendomme og bygninger er

ler, da dele af kommunen i nær fremtid går over til

opvarmet med naturgas. I Tabel 5 ses det samlede

fjernvarme. Når der konverteres til fjernvarme, betyder

opvarmningsforbrug omregnet til MWh (megawat-

det en besparelse i opvarmningsforbrug og i særde-

timer). Opvarmningsforbruget er graddagereguleret,

leshed i CO2-udledning. Der er dog løbende foretaget

hvorved vejrets skiftende indflydelse på opvarmnings-

energibesparende foranstaltninger.

forbruget fjernes.

Samlet opvarmningsforbrug

2009

2010

2011

2012

2013

39.934

39.291

38.619

36.847

35.201

Tabel 5: Opvarmningsforbrug i MWh

Opvarmningsforbruget pr. m2 er reduceret med 1,5 %
fra 2012 til 2013 for alle kommunens ejendomme under ét. På idrætsområdet er sparet 3,1 %, bl.a. fordi
fejl på styringen på ventilationsanlæggene i et par
af svømmehallerne, der gav store forbrug i 2011 og
2012, er blevet repareret.

Figur 2: Udviklingen i opvarmningsforbrug pr. m2 (etageareal)
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El

Elforbruget til vejbelysning er også faldet, da renove-

Der er i kommunens bygninger brugt 421 MWh min-

ringen af kommunens belysningsanlæg nu er afsluttet.

2

dre i 2013 end i 2012. Der er sparet 3,0 % kWh/m

Strømforbruget til rensningsanlægget er derimod

i LTK´s nuværende bygningsmasse. På børne- og

steget, da det nye MBR-anlæg, der behandler ca.

idrætsområdet er der sparet 5 % pr. m , og hos Are-

halvdelen af spildevandet, renser vandet til en renere

aldrift er der sparet 8 % pr. m på bygninger, bl.a. på

kvalitet end tidligere.

2

2

grund af den milde vinter.

ELFORBRUG
Bygninger+boldbaner+elbiler
Vejbelysning
Rensningsanlægget *
Vandværket
Samlet forbrug

2009

2010

2011

2012

2013

11.230
2.867
2.703
968
17.768

11.250
2.867
2.708
804
17.629

10.642
2.644
2.760
803
16.849

10.199
2.560
2.894
704
16.357

9.778
2.195
3.277
726
15.977

* 52 % af forbrug til renseanlæg (LTK’s andel)+hele forbruget til spildevand m.m.
Tabel 6: Elforbrug i MWh

Disse besparelser skal sammenholdes med, at elforbruget for hele landet forventes at stige med 1 % pr.
m2 om året. På Stadsbiblioteket, der står for knap 5  %
af kommunens samlede elforbrug, er der brugt 4 %
mere strøm i 2013, da køleanlægget kun har fungeret
delvis i 2011 og 2012. På ældre- og døgninstitutionsområderne er der foretaget en del om- og nybyggeri
i perioden, derfor er det svært at konkludere noget
på forbruget, men det forventes, at forbruget pr. m2
vil falde som følge af mere energivenligt byggeri. På
Virum Skole har solceller sparet 15 % af strømforbruget i forhold til 2012 og 30 % i forhold til 2011.
Af større elbesparende foranstaltninger foretaget
i årets løb kan nævnes renovering af belysningen
på Virum Skole, udskiftning til ventilationsaggregater med elsparemotorer og elspareventilatorer på

Figur 3: Udviklingen i elforbruget pr. m2 (etageareal)

Træningscenter Fortunen og på Virum Skole omkring
mediateket m.m.
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Vand
Vandforbruget i bygninger er fra 2012 til 2013 faldet
med 3,2 % pr. m2. Det mindre vandforbrug skyldes installeringen af automatiske vandmålere i en del større
institutioner, og generelt tættere opfølgning via energistyringen. Flere plejehjem er ikke længere kommunalt ejede, men er overgået til boligselskaber, hvilket
har medført et mindre kommunalt vandforbrug.
		

Figur 4: Udviklingen i vandforbruget pr. m2 (etageareal).

VANDFORBRUG
Bygninger
Vandmålere uden for bygninger *
Rensningsanlægget
Samlet forbrug

2009

2010

2011

2012

2013

169.024
4.427
8.242
181.694

161.246
5.351
4.034
170.630

155.046
3.933
14.700
173.679

147.072
3.635
13.501
164.207

134.710
5.127
16.629
156.466

* Kun målere, hvor LTK betaler forbruget, er medtaget.
Tabel 7: Vandforbrug i m3

Ressourcebegrænsende tiltag

Kommunen har energimærket alle sine bygninger

Siden 1996 har der eksisteret et energiprojekt med

med et areal på mere end 60 m2. I Energimærkerap-

det formål at nedbringe energiforbruget på kommun-

porten beskrives en række forslag til energitiltag, der

ens ejendomme. Til projektet hører en energipulje til

kan udføres for at mindske energiforbruget – disse

finansiering af ressourcebesparende projekter.

forslag indarbejdes løbende via Energiprojektet, som
står for energistyring og energioptimering af bygningerne.

I 2013 er der investeret i alt ca. 5,6 mio. kr. og udført
ca. 72 projekter med henblik på at begrænse ressourceforbruget til opvarmning, el og vand. Når man
ser samlet på bygningerne, har besparelsen i opvarmning, el og vand i alt givet en besparelse på ca.
1,0 mio. kr. i 2013 i forhold til 2012.
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Når vi færdes i trafikken
Trafikudviklingen

n

Uheld i kryds

n

Uheld med cyklister

n

Uheld med unge trafikanter ml. 15 - 24 år

n

Uheld med ældre på 65 år og mere

n

For høj fart

Kommunen foretager trafiktællinger på kommunens
veje. For at følge udviklingen tælles systematisk på
udvalgte veje hvert år. Disse veje er bl.a. flere indgangsveje fra nabokommunerne samt veje i bymidten. Der tælles i 1 uge i september måned. Trafikudviklingen fremgår af figur 5. Det ses, at trafikken er
faldet med 5 % fra 2009 til 2013, men viser en svag
stigning det sidste år. Antallet af indregistrerede personbiler i kommunen viser en stigende tendens.
Der er endvidere udarbejdet en sortpletanalyse for
de 10 mest uheldsbelastede kryds og strækninger i

Trafiksikkerhed

kommunen. Disse lokaliteter er besigtiget, og der er

Figur 6 på side 24, viser udviklingen i antallet af til-

udarbejdet forslag til forbedringer.

skadekomne i trafikken samt målsætning i kommunens Trafiksikkerhedsplan fra 2012. Målet er, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal

Supercykelstier

reduceres med 55 % frem til udgangen af 2015 med

Der er i 2014 -16 afsat midler til etablering af 2 cykel-

udgangspunkt i 2005.

superstier i kommunen. Allerødruten og Ring 4- ruten.
Hensigten er at etablere et overordnet cykelstinet

Der er i 2011 udarbejdet forslag til en trafiksikkerheds-

med god fremkommelighed og sikkerhed, så det er

plan. Heri foreslås, at kommunen målretter indsatsen

attraktivt at benytte for dem, der har ca. 5 -15 km til

inden for følgende 5 indsatsområder for at reducere

arbejde. Se mere på: http://www.cykelsuperstier.dk

antallet af personskader på kommunens vejnet.
Det forventes, at anlæg af supercykelstierne Allerødruten 1- etape og Ring 4-ruten påbegyndes 2014.

Figur 5: Udviklingen i antallet af personbiler i kommunen. Index 100 = 2009
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Figur 6: Uheldsstatistik og mål

Allerødruten - Ruten igennem Lyngby udgør 2 etaper.

Bevæg dig til skole – uden bil!

1. etape af ruten går fra kommunegrænsen ved Ru-

I alt 93 klasser deltog i årets cykelkonkurrence for

dersdal Kommune via Kongevejen og Lyngby Hoved-

skoleklasser.

gade til kommunegrænsen til Gentofte Kommune.
Da det ikke er muligt at opfylde konceptet for super-

I kategorien 0.-3. klassetrin havde seks af klasserne

cykelstier på en delstrækning af Lyngby Hovedgade,

bevæget sig til og fra skole uden bil i hele 98 % af

er der ansøgt om, at 2. etape af ruten etableres som

de mulige dage. Der blev trukket lod blandt de seks

en alternativ rute vest for S-banen og langs med

klasser, og 3.D på Virum Skole løb med sejren og bio-

Lyngby Sø. Langs banen forudsættes stien anlagt på

grafbilletterne.

Banedanmarks arealer, og langs Lyngby Sø forløber
den foreslåede rute gennem fredede områder og for-

Virum skole vandt for 9. år i træk også konkurrencen

tidsminder. Det forventes, at 1. etape påbegyndes

om at være den skole, som deltog med procentvis

anlagt efterår 2014, mens 2. etape vil blive anlagt i

flest klasser.

perioden 2015-2016.
Hele ni klasser blandt 4.-9. klassetrin havde bevæget

Ring 4-ruten - der løber fra Lyngby Station via Bud-

sig til skole uden bil alle dage. Der blev trukket lod

dingevej og Engelsborgvej til Gladsaxe Kommune, vil

blandt de 9 klasser, og 5.A på Hummeltofteskolen

blive forbedret i form af tiltag i kryds samt udvidelse

vandt biografbilletter til hele klassen.

af cykelstien på en strækning ved at indsnævre parkeringsbanen. Det forventes, at Ring 4-ruten anlæg-

Frisk i trafikken
med Cykelskildpadden Skjold

ges 2014.

Cykelskildpadden Skjold skal lokke børnehavebørn,
kommende 0. klasser og forældre i sadlen. Vinderen i
2013 blev ”majbørnene” fra SFO Kongevejens Skole,
hvor 62 ud af 72 børn blev bragt eller hentet uden bil
i hele maj måned.
Tilslutningen til kampagnerne har de seneste år været
dalende. Kampagnerne vil derfor blive evalueret og vi-

SUPERCYKELSTIER

dereudviklet sammen med skoler og elever, så fokus
fastholdes, og bilen fravælges.
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Når vi bruger vand
Målsætningerne for vandforsyningen er bl.a. at sikre en god drikkevandskvalitet nu og
i fremtiden og at opretholde stor forsyningssikkerhed og lokal vandforsyning. Derfor er
Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) bl.a. gået i gang med at undersøge mulighederne for
at indvinde grundvand fra en ny kildeplads i Dyrehaven.

Vandforbrug

3

Vandforbruget er faldet med ca. 2,5 % fra 2012 til 2013
som vist på figur 7.
Tabel 8 viser vandforbruget pr. person pr. dag fra private husstande i Lyngby-Taarbæk Kommune sammenholdt med landsgennemsnittet.

Figur 7: Vandforbrug

HUSHOLDNINGSFORBRUG
Årstal

Landsgennemsnit

Lyngby-Taarbæk Kommune

					

1/person/dag

1/person/dag

2009
2011
2012
2013

114
110
108
Kendes endnu ikke

129
125
124
121

			
Tabel 8: Vandforbruget fra private husstande

Vandspild

%

Spildprocenten er fra 2012 til 2013 faldet fra 9,7 % til

10
9,8

8,8 % af den udpumpede vandmængde. Vandtabet

9,6

skyldes utætheder på ledningsnettet, akut tab ved

9,4

større brud på ledningsnettet, målerdifferencer, umålt

9,0

9,2
8,8

forbrug til brandslukning og sprinklerprøver.

8,6
8,4
8,2

For blandt andet at reducere vandtabet er lednings-

2009

nettet blevet opdelt i sektioner, der via målerbrønde

2011

2012

2013

Spildprocent

kan give oplysninger om flow og tryk og dermed gøre

Figur 8: Udviklingen i spildprocenten fra 2007 til 2011

det muligt hurtigere at finde frem til lækager og brud
på ledningssystemet.
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Vandledningsrenovering

Vandledningsrenovering

tionere ledningsnettet. En del af renoveringen omfat-

Da en stor del af vandledningerne er gamle, er reno-

ter et gammelt og udtjent ledningsnet for nyt forsy-

veringstakten blevet sat op for bl.a. at nedbringe

ningsområde, idet LTF med udgangen af 2013 har

spildprocenten, dog er antal km faldet i 2012 og 2013.

overtaget vandforsyningspligten af 38 ejendomme i

Det skyldes bl.a., at der er brugt ressourcer på at sek-

Brede efter Brede Værk, Nationalmuseet.

km ledning

Figur 9: Vandledningernes alder
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Figur 9 viser, hvor mange km vandledninger, der er
lagt i de forskellige tidsperioder, mens Figur 10 viser,
hvor mange meter vandledninger, der er blevet renoveret i perioden fra 2007 til 2011.

Vandkvalitet
Kvaliteten af drikkevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune har generelt været tilfredsstillende i 2013. Der
har fortsat været fokus på at indvinde og distribuere
drikkevand af god kvalitet. I 2013 begyndte LTF arbejdet med at indføre Dokumenteret Drikkevandsikkerhed (DDS), som er en metode, der skal sikre, at
vandkvaliteten er i orden, idet alle trin i produktionen

Figur 10: Renoveringstakt for vandledninger

af drikkevand ricikovurderes.
På Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside www.
ltfh.dk kan resultaterne fra nogle udvalgte vandprøver
ses. Det er prøver fra Dybendal og Lyngby Vandværker og en prøve taget på ledningsnettet.

Vandledningsrenovering
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Når vandet skal væk
For at løse kloakforsyningens målsætninger med hensyn til fremtidens klimaforandringer,
opfyldelse af vandplanernes mål for vandmiljøet samt hensynet til arbejdsmiljø, sikkerhed og nærmiljø sættes der fokus på ”Delvis separering med LAR og udbygning af
fællessystemet”, som opfylder de stillede krav og samtidig er den samfundsøkonomisk
mest fordelagtige løsning.
Strategien tager bl.a. afsæt i:
n

Ved LAR forstås, at regnvandet

Vandplanernes skærpede udledningskrav til re-		

n

forsinkes, fordampes og anvendes lokalt

n

anvendes rekreativt i byrummet

n

nedsives, hvor det ikke skader grundvandet

n

afledes overfladisk i åbne render langs veje og stier

n

anvendes til andre formål

		 cipienten, primært Mølleåen, men også Lyngby
		 Sø
n

Klimatilpasning, konkretiseret ved oversvømmel-

		 ser i 2007 og 2011
n

Ny viden og holdning til recipientbeskyttelse og

		 oversvømmelser
n

”Forslag til fremtidig struktur for bygværker langs

Rensning af spildevandet

		 Mølleåen” fra december 2011

Mølleåværket, der primært renser spildevand fra
n

Revideret opfattelse af prioritering af oplande og

Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner, men også

		 bassiner

fra Gentofte og Rudersdal kommuner, fjerner de stoffer, som er problematiske for miljøet. Det drejer sig

Målet er at afskære en del af regnvandet fra fællessy-

om organiske stoffer, næringsstoffer og miljøfremme-

stemet og etablere langt billigere åbne regnvands-

de stoffer. Størstedelen af de problematiske stoffer

bassiner og overfladiske anlæg til lokal anvendelse

fjernes ved mekanisk, kemisk og biologisk rensning,

af regnvand. Det opnås ved, at det eksisterende led-

hvorefter det rensede spildevand ledes til Øresund.

ningsnet udnyttes bedst muligt, og det tilstræbes,

Renseanlægget har i 2013 kørt stabilt, og alle afløbs-

at det ikke opdimensioneres, men at den forøgede

krav er opfyldt.

vandmængde fra udbygning og klimaforandringer
løses ved dels at anvende regnvandet lokalt (LAR)

Renovering og udbygning af bassiner

dels at separere det fra spildevandet.

Fra 2011 er flere bassiner blevet ombygget til større
kapacitet. Det gælder:

Det nuværende afløbssystem består overvejende af
almindeligt fællessystem (ca. 70 %). Målet er at fastholde og langsomt udbygge separatsystemet med
regnvandsledninger samt introducere

n

Brovænget

n

Fortunen

n

Frem

LAR-system

og derved reducere fællessystemet til ca. 40%.
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Separering af vejvand

Spildevandsselskabets andel af omkostningerne til

De vigtigste projekter for fraseparering af vejvand fra

et projekt udgør de ”nødvendige udgifter”, der relate-

fælleskloakken er Chr. Winthers Vej/Sophus Schan-

rer sig til håndtering af tag- og overfladevand, mens

dorphs Vej og Taarbæk Nord, som også er et reno-

øvrige omkostninger dækkes af private eller kommu-

veringsprojekt.

nale aktører. Projekterne skal være rentable i forhold
til traditionel kloakering, men er ikke begrænset til
nedgravede rør. Projekterne må også omfatte andre

Traditionel renovering
af eksisterende ledningsanlæg

projekttyper som LAR elementer, skybrudsveje og
projekter i rekreative områder.

Der er fortsat fokus på at sikre, at kloaknettet kan
håndtere de store regnmængder, der kommer som

Forsyningssekretariatet har i december 2013 god-

resultat af klimaforandringerne. Kloakrenoveringen

kendt, at Lyngby-Taarbæk Forsyning gennemfører tre

foregår på baggrund af vurderinger af det samlede

klimaprojekter, som medfinansieringsprojekter:

kloaknets alder og brugsmæssige belastning. Den
igangværende kloakrenovering gennemføres i størst

n

Sorgenfrigård Nord med Lyngby-Taarbæk Kommune

n

Bondebyen med Lyngby-Taarbæk Kommune

n

Agervang med Lyngby Boligselskab

muligt omfang uden opgravning og med skelen til,
hvor kapacitetsforøgelser er nødvendige. Kloakrenovering er desuden et vigtigt led i bestræbelserne på
at undgå udsivning af spildevand fra spildevandssystemet.

De vigtigste projekter i 2013 har været:
n

Taarbæk Nord, (vejvandssepareringsprojekt)

n

Fuglevad kloakbro

n

Trykledning Malmmosen

n

Rørsprængning i Parsbergsvej

Som det ses af Figur 11, er der i 2012 ikke afsluttet så
mange kloakrenoveringer som i 2011 og 2013. Dette
skyldes projekternes længde og afslutningstidspunktet. Samlet set ligger omfanget af renoverede

Figur 11: Omfanget af renoverede kloakledninger i meter i perioden 2007 til 2013.

kloakledninger i 2012 og 2013 på samme niveau som
i 2010.

Klimatilpasningsprojekter

Klima- og medfinansieringsprojekter

Det mest spektakulære klimatilpasningsprojekt er imid-

Siden januar 2013 har spildevandsselskaberne haft

lertid reetablering af Fæstningskanalen. Projektet er

mulighed for at søge om alternative klimatilpasnings-

en direkte konsekvens af den nye strategiplan og er

projekter, de såkaldte medfinansieringsprojekter, i sa-

ved årsskiftet 2013/2014 gået fra idéfase til projekte-

marbejde med både private og kommunale aktører.

ringsfase. Projektet forventes gennemført i løbet af de
kommende fem år.
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Når vi smider ud
I Grønt Regnskab opgøres mængden af affald, som kommunen indsamler fra husholdninger og virksomheder. Fra virksomheder indsamles primært affald via genbrugsstationen.

Den mængde, der forbrændes, varierer ikke meget fra

I Tabel 10 ses, hvor meget affald, der er afleveret på

år til år, hvorimod mængden til genanvendelse typisk

genbrugsstationen af borgere og virksomheder. Som

varierer mere. Det skyldes især vejret, som har stor

det ses, er mængden af affald til forbrænding faldet

betydning for mængden af haveaffald, og de økono-

markant med ca. 20 % fra 2011 til 2012, hvilket skyl-

miske konjunkturer, der i høj grad påvirker byggeak-

des udsortering af træ til genanvendelse.

tiviteten og dermed mængden af bygge- og anlægsaffald.

HUSHOLDNINGSAFFALD
I alt husholdninger
Heraf genanvendelse
Heraf forbrænding
Heraf deponering
Heraf særlig behandling

2009

2010

2011

2012

32.366
14.200
17.675
434
57

32.303
12.657
18.936
665
45

35.219
15.249
19.721
200
49

32.663
13.236
19.004
252
171

Tabel 9: Husholdningsaffald i ton.

Ovenfor i tabel 9 vises udviklingen i mængden og

Lidt over halvdelen af affaldet på genbrugsstationen

behandlingen af husholdningsaffald. Tallene inklude-

afleveres af husholdninger, mens resten afleveres af

rer affald afleveret af husholdninger på genbrugssta-

virksomheder. Fra 2012 har virksomheder betalt for at

tionen. Størstedelen af affaldet forbrændes, mens ca.

benytte genbrugsstationen ved at købe enten et års-

40 % genanvendes. Under 1 % af affaldet deponeres,

kort eller engangsbilletter.

og en tilsvarende mængde sendes til særlig behandling (fx farligt affald).

GENBRUGSSTATIONEN

2009

2010

2011

2012

Forbrændingsegnet
Affald til deponering
Haveaffald
Papir
Pap
Glas/flasker
Jern/metal
Bygge- og anlægsaffald
Jord
Elektronik
Øvrigt affald
I alt

5.244
2.563
4.495
401
250
240
971
4.806
2.448
306
994
22.718

5.359
2.234
3.885
372
234
238
815
4.225
1.916
308
1.066
20.652

5.616
689
5.223
380
252
278
897
6.852
2.744
280
1.349
24.560

4.432
305
3.518
339
246
237
730
6.836
2.839
242
2.372
22.096

Tabel 10: Husholdningsaffald i ton
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AFFALDSFRAKTIONER HUSHOLDNINGER 2012		

Kg. pr. husstand

Kg. pr. indbygger

			
LTK
VF
LTK
						
Dagrenovation
561
521
274
Papir
70
87
34
Glas
42
39
21
Pap		
6
11
3
Organisk affald
0
28
0
Haveaffald
206
282
101
Storskrald, byggeaffald og øvrigt affald
368
517
179
Husholdningsaffald i alt
1.253
1.485
612

VF
249
42
18
5
13
135
246
708

Tabel 11: Affald pr. husstand og indbygger i kg

Tabel 11 viser, hvor meget affald vi producerer i

Træ til genanvendelse

gennemsnit per husstand og per indbygger i Lyng-

I 2012 forsvandt containeren til ”stort brændbart” fra

by-Taarbæk Kommune (LTK) sammenlignet med gen-

genbrugsstationen, og i stedet dukkede en ny op til

nemsnittet for alle 18 kommuner i Vestforbrænding

”træ til genanvendelse”. I stedet for at smide gamle

(VF). Samlet set blev der smidt mindre ud per ind-

møbler, brædder, paller, køkkenlåger og andet affald

bygger og per husstand i Lyngby-Taarbæk Kommune

af træ i containerne til småt eller stort brændbart sor-

end i de øvrige kommuner som gennemsnit.

teres det nu separat med henblik på genanvendelse
til nye spånplader. Spånplader består af 75-80 % genbrugstræ. Genbrug af affaldstræ i spånplader har et
fordelagtigt energiregnskab, idet man i produktionen
af spånplader bl.a. sparer energi til tørring af råtræ og
flis, der er mere fugtigt end affaldstræ.

Træ til genanvendelse på genbrugsstation
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Indsamling af småt elektronik
fra husstande

Genbrugsprojekt på genbrugsstationen

Batterier og elektronikaffald indeholder ofte farlige stof-

brugsstationen mulighed for at aflevere brugbare ef-

fer som fx tungmetaller, som er skadelige selv i små

fekter til direkte genbrug. Lyngby-Taarbæk Forsyning

mængder, hvorfor spredningen bør minimeres af hen-

A/S indgik derfor et samarbejde med organisationen

syn til miljø og sundhed. Samtidig indeholder affal-

Pakhuset om at indføre direkte genbrug på gen-

det store mængder kritiske ressourcer, dvs. sjældne

brugsstationen. Fra 2014 kan kunderne donere deres

metaller og jordarter, som kun findes i begrænsede

gode og brugbare effekter på genbrugsstationen,

mængder på verdensplan. Der er således store miljø-

hvor en gruppe af henholdsvis frivillige, fastansatte og

mæssige gevinster i at indsamle dette affald, selvom

sårbare borgere vil stå for modtagelsen og det efter-

der volumenmæssigt er tale om små mængder.

følgende videresalg.

Private husstande har i en årrække kunnet aflevere

Pakhuset er en socialøkonomisk virksomhed med et

deres brugte batterier ved at lægge dem på låget

klart socialt formål – uden kommercielle interesser.

af deres affaldsstativ i en gennemsigtig plastpose.

Formålet er at give borgerne mulighed for at aflevere

Renovationsfirmaet har så taget batterierne med

deres gode effekter til et godt formål samt at give

i forbindelse med afhentningen af dagrenovation.

beskæftigelse til udsatte grupper i Lyngby-Taarbæk

I 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen at indføre en

Kommune.

I 2013 opstod ideen om at give kunder på gen-

tilsvarende ordning for småt elektronik. Elektronik er
alle apparater mv. med batteri eller ledning og meget
småt elektronik som fx mobiltelefoner, opladere, USBstik.
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Når vi bruger naturen
Næsten halvdelen af Lyngby-Taarbæks areal er grønne områder med åbne landskaber,
søer, vandløb og skove. En stor del af områderne indeholder værdifuld natur, som er
vigtige levesteder for en mangfoldighed af planter og dyr.

På grund af nærheden til storbyen har de grønne

mellem kommunen, Danmarks Naturfredningforen-

områder i kommunen gennem tiderne været brugt

ing og Naturstyrelsen er der udarbejdet en plan for

som udflugtsmål for den københavnske befolkning.

bekæmpelse af den invasive art. Bekæmpelsen blev

Frederiksdal og Dyrehaven hører til de mest besøgte

sat i værk i 2013.

skove i landet. For at beskytte og bevare landskaber og sårbare naturområder og for at sikre befolkningens adgang til de grønne områder er de fleste

Biodiversitet er mangfoldigheden
af levende organismer på jorden
samt alle de økologiske samspil,
organismerne indgår i

af områderne fredede og beskyttet af bestemmelser
i Vandløbs- og Naturbeskyttelsesloven. Frederiksdalområdet og Lyngby Åmose hører til landets ældre
fredninger. Frederiksdal blev fredet i 1943, og Lyngby
Åmose blev fredet i 1949.
Overalt i verden er naturens mangfoldighed, biodiversiteten, truet. Det skyldes inddragelse af naturområder

Bekæmpelse af mink

til veje, byudvikling og landbrug samt klimaændringer.

For nogle år siden var et stadig større antal mink i

For at dæmme op for den tiltagende forringelse af na-

Mølleåen et stort problem. Det kunne ses på, at an-

turen har EU’s stats- og regeringsledere vedtaget, at

tallet af svømmefugle i åen var blevet stærkt redu-

tabet af biodiversitet er stoppet inden 2020 - under

ceret. Også småfugle, der har deres levested langs

navnet Countdown 2020.

åen, var i stærk tilbagegang, da deres unger i rederne blev taget af mink. Minkene i Mølleåen menes

Kommunerne har en stor rolle i sikring af biodiver-

at stamme fra en gruppe dyr, der for 20-30 år siden

siteten ved bl.a. at beskytte, forbedre og genskabe

blev sat ud i Taarbæk for at jage rotter på havnen.

levesteder for planter og dyr. Det er også målet i LyngI 2011 indgik Lyngby-Taarbæk Kommune et sam-

by-Taarbæk Kommune.

arbejde

med

Danmarks

Naturfredningsforening,

Naturstyrelsen Hovedstaden og Lyngby-Gladsaxe

Invasive arter –
en trussel mod biodiversiteten

Jagtforening om bekæmpelse af minken. Der er langs
Mølleåen, i Lyngby Åmose og ved Lyngby Sø opsat

Invasive arter er planter eller dyr, der ikke hører

ca. 25 fælder, som dagligt tilses af et frivilligt borger-

hjemme i den danske natur og derfor ikke har nogen

korps. De mink, der går i fælderne, bliver aflivet af pro-

naturlige fjender. Invasive planter danner store be-

fessionelle jægere.

stande, hvorved de udkonkurrerer de naturligt hjemmehørende planter. Som eksempler på invasive plant-

I 2012 blev der i Mølleådalen fanget 29 mink, og i

er kan nævnes Kæmpe Bjørneklo, Japansk Pileurt,

2013 var kun 4 mink gået i fælderne. Tilsyneladende

Kæmpe-Balsamin og Canadisk- og Sildig Gyldenris.

er der kommet flere vandfugle og småfule i og langs

Af invasive dyrearter er minken et stort problem.

Mølleåen og i Lyngby Sø. Dansk Ornitologisk Forening vil i 2014 forsøge at starte et projekt med regis-

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået registreret, hvor

trering af Toppet Lappedykkers reder i Lyngby Sø for

i kommunen der vokser Gyldenris. I et samarbejde

at følge den tilsyneladende positive udvikling.
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Grønt Råd

Naturpleje

Som i næsten alle landets kommuner er der i Lyng-

Mange planter og dyr trives bedst i områder, der er

by-Taarbæk Kommune oprettet et Grønt Råd. Rådets

lysåbne. Før i tiden holdt græssende dyr vegetationen

formål er at rådgive og være i dialog med kommunen

nede. Også en naturlig regulering af vandstanden i

i spørgsmål inden for natur, kulturhistorie og friluftsliv.

vandløb, moser og søer forhindrer, at de åbne om-

I rådet sidder 11 repræsentanter fra foreninger og in-

råder gror til. I dag er en stor del af kommunen bebyg-

teresseorganisationer i kommunen plus en repræsen-

get, og åer og vandløb er regulerede eller rørlagte.

tant fra staten. Grønt Råd holder møder tre gange om

Hvis ikke kommunen holder vegetationen nede,

året. Borgere har adgang til at overvære møderne.

fælder træer og beskærer krat, vil naturområderne
hurtigt gro til med skov. I forbindelse med fredninger

På Grønt Råds tre møder i 2013 blev bl.a. spørgs-

kræves det, at der udarbejdes planer for pleje af om-

mål om udpegning af stier egnede for kørestolsbru-

råderne, så de bevarer deres status.

gere, forslag til æn dring af saltning om vinteren,
bekæmpelse af invasive arter, fx mink som beskyttelse
der blev behandlet i rådet, kan fx nævnes stianlæg

Fredning af Bagsværd Sø og
Lyngby Sø med omgivelser

ved Garderhøjfortet, fredningen af Bagsværd Sø og

Natur- og Miljøklagenævnet vedtog d. 26. juni 2013

Lyngby Sø, bekæmpelse af den stigende grødevækst

fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med

i Lyngby Sø og forslag til forbedring af information til

omgivelser, bl.a. Lyngby Åmose. Fredningens formål

de sejlende på Mølleåen.

er bl.a. at bevare de landskabelige og naturmæs-

af fuglelivet i Mølleåen, debatteret. Af andre emner,

sige værdier og at sikre og udvikle områdets almene
rekreative kvaliteter og friluftsliv, herunder rammer for
rosportsaktiviteter.

Lyngby Sø
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Notat vedr. forslag til
administration af natur- og miljølovgivningen

Baggrund
En række love bemyndiger miljøministeren, i praksis Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, til at fastlægge
de nærmere regler, hvorefter der skal administreres.
Miljøministeriet/styrelserne udsender love, bekendtgørelser, vejledninger og retningslinjer for
administrationen af specifikke natur- og miljøforhold (se sidste side).
De decentrale myndigheders rolle er at meddele dispensationer, tilladelser og godkendelser inden for
visse nærmere fastsatte rammer og føre tilsyn med, at loven overholdes, herunder i videst mulig
omfang fremme anvendelsen af den mindst forurenende teknologi, sikre at der fortsat er rent
drikkevand og en biologisk mangfoldighed.
Kommunalbestyrelsen er tillagt en række værktøjer til administration af lovgivningen, disse er kort
gennemgået nedenfor.
Planer og regulativer
På en række natur- og miljøområder skal kommunen udarbejde planer og regulativer. Planerne og
regulativer indeholder politisk besluttede retningslinjer og rammer for kommunens udvikling på
bestemte områder fx klima, spildevand og affald.
Tilladelser, godkendelser og dispensationer
Der meddeles tilladelser til virksomheder og private aktiviteter i henhold til lovgivning, bekendtgørelser
og vejledninger. Disse afgørelser kan for eksempel være tilladelse til udledning af spildevand til
offentligt spildevandsanlæg, tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, tilladelse til ændret
arealanvendelse på forurenede ejendomme, tilladelse til at regulere vandløb mv.,
En række nærmere angivne virksomhedstyper skal godkendes, før de etableres, udvides eller ændres.
Meddelelse af miljøgodkendelse gives på nogle specifikke vilkår for, at produktionen kan overholde en
række emissioner (f.eks. støj, støv, lugt, affald m.m.). De vejledende krav er fastsat ud fra en
vurdering af miljøbelastningen fra emissionerne under hensyntagen til, hvad der er økonomisk og
teknisk muligt.
I medfør af naturbeskyttelsesloven er en række naturarealer beskyttet mod tilstandsændringer.
Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra disse beskyttende bestemmelser.
Håndhævelse
Når der konstateres et ulovligt forhold, er grundreglen, at tilsynsmyndigheden skal sørge for, at der
sker en lovliggørelse. Dette skal enten ske ved, at det ulovlige forhold bringes til ophør, eller ved at
den nødvendige tilladelse meddeles. Kommunens afgørelser kan, med visse undtagelser, påklages til
Miljø- og Naturklagenævnet.

Der findes en række håndhævelsesmidler som gennemgås nedenunder:
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Henstillinger
Henstillinger er den mildeste form for håndhævelse.. En henstilling er en mundtligt eller skriftlig
anmodning til den ansvarlige om at bringe utilfredsstillende forhold i orden indenfor en given tidsfrist.
Henstillinger har isoleret set ikke retlig værdi og anvendes derfor kun, hvor der er forventning om, at
den bliver fulgt.
Indskærpelser
Ved konstaterede overtrædelser af specifikke vilkår i godkendelser, tilladelser eller påbud samt ved
konstaterede overtrædelser af lovgivningen kan det indskærpes, at gældende regler skal overholdes,
og der fastsættes som oftest en frist til at bringe forholdet i orden. Der kan ved anvendelse af
indskærpelse ikke skabes en ny retstilstand for en virksomhed. Det indskærpes blot, at allerede
gældende regler skal overholdes.
Indskærpelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Påbud / forbud
Et påbud kan typisk gives til en virksomhed eller borger, når tilsynsmyndigheden konstaterer forhold,
som ikke i sig selv er ulovlige, men som efter tilsynsmyndighedens skøn indebærer risiko for eller
medfører væsentlig forurening. Påbud kan også gives ved mistanke om forurening, eller når en
forurening er konstateret. Eksempler er påbud efter §§ 41 og 42 i Miljøbeskyttelsesloven om at
nedbringe forurening eller risikoen herfor fra virksomheder, anlæg eller aktiviteter.
Ved et påbud fastlægger tilsynsmyndigheden på grundlag af skøn nye vilkår eller grænser for den
person eller virksomhed, der får påbuddet. Det vil sige, at der med påbuddet bliver fastlagt en ny
retstilstand for den pågældende.
Kan forureningen eller ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden meddele standsningspåbud,
dvs. forbud mod fortsat drift, og kan evt. forlange virksomheden eller anlægget fjernet.
I visse situationer ved besøg på virksomheder eller ved udkald i forbindelse med klager eller uheld kan
det være nødvendigt at meddele påbud på stedet. Et mundtligt påbud skal umiddelbart følges op
skriftligt.
Adgangen til at meddele påbud er velreguleret i vejledninger og bekendtgørelser fra Miljøstyrelsen og
Naturstyrelsen.
Selvhjælpshandlinger
Som opfølgning på indskærpelser og påbud kan kommunalbestyrelsen efter forudgående varsel
iværksætte nødvendige tiltag for den ansvarliges regning. Det er dog yderst sjældent, at denne
adgang benyttes.
I tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelige indgreb er
påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, foretager
tilsynsmyndigheden det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning. Det ligger i sagens
natur, at der kræves handling her og nu. Denne form for selvhjælpshandling anvendes mest i
forbindelse med pludseligt opståede eller opdagede udslip til luft, jord/grundvand, kloak eller
overfladevand.
Politianmeldelse
Politianmeldelse foretages, når indskærpelse eller påbud ikke har vist sig tilstrækkelige til at standse
en ulovlighed, eller der er tale om en grov overtrædelse.
Hvor en ulovlighed er fortsat uanset et administrativt indgreb (indskærpelse, påbud eller forbud), bør
følgen normalt være politianmeldelse.
Der kan idømmes bødestraf (i særligt grove tilfælde hæfte eller fængsel) eller tvangsbøder for at
gennemtvinge handlepligten. Det er anklagemyndighedens afgørelse, hvilke midler, der skal søges
bragt i anvendelse.
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Øvrige opgaver
Natur og Miljø skal desuden servicere kommunens interne afdelinger fx ved udtalelser til andre
afdelinger. Herudover udarbejdes der høringssvar i forbindelse med statens planlægning.
Sager der forelægges Teknik- og Miljøudvalget:
Det politiske niveau tager stilling til væsentlige principielle beslutninger herunder politikker og
afvigelser fra vedtagen praksis. Nedenstående sager skal forelægges for Teknik- og Miljøudvalget:









Sektor- og handlingsplaner (TMU indstiller til kommunalbestyrelsen).
Godkendelser af retningslinier, forskrifter og regulativer (TMU indstiller til
kommunalbestyrelsen).
Sager af politisk eller principiel karakter (TMU beslutter).
Afgørelser, hvor disse skønnes at have væsentlig betydning i såvel
økonomisk som miljø- og naturmæssig henseende (TMU beslutter).
Påbud, forbud, tilladelser, dispensationer eller afslag der fraviger gældende
vejledninger eller kommunens praksis (TMU beslutter).
Sager vedrørende takster og gebyrer (TMU indstiller til kommunalbestyrelsen).
Politianmeldelser (TMU orienteres efterfølgende).
Selvhjælpshandlinger - akutte - (TMU orienteres efterfølgende).
Selvhjælpshandlinger - ikke akutte - (TMU beslutter).



Ekspropriationer (TMU indstiller til kommunalbestyrelsen)





Forvaltningens bemyndigelse
Myndighedsafgørelser er i størst muligt omfang delegeret til forvaltningen. Det er forudsat, at
forvaltningen træffer afgørelser på grundlag af vedtagne politikker og beslutninger.
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Der findes en del lovgivning på natur- og miljøområdet. Et udpluk af de væsentligste love og
bekendtgørelser på natur- og miljøområdet, der administreres efter i Lyngby-Taarbæk Kommune, kan
ses i oversigten nedenunder. Herudover skal forvaltningsloven, lov om aktindsigt, offentlighedsloven
mv. iagttages.
Lov

Relevante fagområder inden for lovens rammer

Miljøbeskyttelse

Virksomhedsregulering (Autoværksteder, benzinstationer, renserier)
Badevand, svømmebassiner, miljøregulering af visse aktiviteter,
rotter, olietanke, jordvarmeanlæg, varmeindvindingsanlæg og
grundvandskøling, spildevandstilladelser, kvalitetskrav for
vandområder, miljøgodkendelser, brændeovne, VOC, affald,
tilsynsberetninger, spildevandsplanlægning

Jordforureningsloven

Vandløbsloven

Vandforsyningsloven

Havmiljøloven

Kystbeskyttelsesloven

Miljømålsloven

Vandplanlægningsloven

Naturbeskyttelsesloven

Museumsloven

Husdyrbrugsloven

Planloven (VVM)

Betalingsregler for spildevand

Flytning af jord, kortlægning af ejendomme, tilladelse til byggeri på
forurenede grunde, påbud om oprydning og undersøgelser af jordog grundvandsforureninger.
Vandløbsrestaurering og –regulering, vandløbsvedligeholdelse,
udarbejdelse af regulativer
Vandindvinding, vandkvalitet og tilsyn, udførelse af sløjfning af
boringer og brønde, vandforsyningsplanlægning
Beredskabsplan ved forureninger

Bade- og bådbroer

Vandplaner og vandhandleplaner

Vandområdeplaner

§ 3 dispensationer – tilladelse til at ændre beskyttede arealer,
fredninger, naturplejeplaner, formidling, Bilag IV arter, Natura2000
områder
Jord- og Stendiger

Tilladelser og godkendelse af husdyrbrug

VVM screening

Betalingsvedtægt
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Delegationsplan for Teknik og Miljøudvalgets område
REDIGERET 22.12.09/btt - 23.12.09/jet - 22.1.10/mje

A

SAGSOMRÅDE
Miljøbeskyttelsesloven

1.
a.

b.
c.
d.
e.

f
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

p.
1.1

1.2
a.
1.3
a.
1.4
a.
1.5
a.
1.6
a.
1.7
a.
1.8
a.
1.9
a.

Generelt
Påklage af andre miljømyndigheders afgørelser
jf. lovens kapitel 11, evt. under forbehold for udvalgets stillingtagen.
Afgørelser, der væsentligt afviger fra statens og kommunens vejledninger og retningslinier, hvor
sådanne findes.
Håndhævelse af afgørelser (henstillinger, indskærpelser, selvhjælpshandlinger, politianmeldelser).
Teknik- og Miljøudvalget orienteres om politian-meldelser og væsentlige påbud.
Lovens § 19 om tilladelser til oplag på og i jorden
Alle afgørelser
Lovens § 22 – 26 om beskyttelseszoner omkring vandindvindingsanlæg og påbud til beskyttelse af
samme
Alle afgørelser
Lovens §§ 27 - 29 om udledning af spildevand
Private anlæg
Offentlige anlæg
Lovens §§ 30 om påbud om forbedringer af spildevandsanlæg
Alle afgørelser
Lovens § 35a om vurdering af visse virksomheders grønne regnskaber
Alle afgørelser
Lovens §§ 33 og 41 samt bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Miljøgodkendelser og revurderinger i overenstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende standarder
Miljøgodkendelser og revurderinger, som afviger fra Miljøstyrelsens vejledende standarder
Lovens §42
Påbud om at nedbringe væsentlig forurening
Lovens § 58
Beslutning om ekspropriation
Lovens §72
anmodning om oplysninger til vurdering af forurening
Lovens § 85 om, at undlade at behandle forhold, som anses for at være af underordnet
betydning for miljøbeskyttelsen.
Alle afgørelser
Bekendtgørelser i hht. MBL
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Se under §33 og 41
Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter
Alle afgørelser i øvrigt

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Alle afgørelser
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyre-hold, husdyrgødning, ensilage m.v.
Alle afgørelser
Bekendtgørelse om pelsdyrfarme
Alle afgørelser
Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.
Tilsyn og håndhævelse
Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand
Alle afgørelser
Bekendtgørelse om badevand og badeområder
Alle afgørelser
Bekendtgørelse om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet
Alle afgørelser
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (ikke erhvervsmæssigt dyrehold,
uhygiejniske forhold, latrin, skadedyr, begravelsesvæsen, motorstøj)

1.10
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Kommunale forskrifter efter §§ 16-18
dispensationer til dyrehold
b.
Øvrige afgørelser efter bekendtgørelse og for-skrifter
Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre
1.18 faste anlæg til energiproduktion
a.
Alle afgørelser
1.19 Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
a.
Støjkort
b.
Støjhandlingsplaner
1.20
a.
b.
c.
d.
e.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4
Godkendelse af tømningsordning
Godkendelse og fastsættelse af takster
Spildevandsplanlægning
Principbeslutninger om etablering eller mere omfattende ændringer
af offentlige spildevandsanlæg, herunder rensningsanlæg.
Alle øvrige afgørelser

TMU
B
B
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I
I
B

B

B

B
B
B

I
I
I

I

B
I

B
I
I
I

I
I
I
I
B

1.21 Bekendtgørelse om uddannelse af personer der udfører boringer på land
a.
Tilsyn

B

1.22 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
a.
Alle afgørelser

B

1.23 Bekendtgørelse om etablering af jordvarmeanlæg
a.
Alle afgørelser

B

1.24 Bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål
a.
Alle afgørelser

B

1.25 Bioaskebekendtgørelsen
a.
Alle afgørelser

B

1.26 Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselanlæg
a.
Alle afgørelser
1.27 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet
a.
Alle afgørelser
1.28 Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

B

B

B

a.
Alle afgørelser
1.29 Bekendtgørelse om affald
a.
b.
c.
1.30

Affaldsplanlægning
Godkendelse af regulativer og takster
Alle andre afgørelser i henhold til regulativer og bekendtgørelsen i øvrigt
Bekendtgørelse om biomasseaffald

B
B

I
I

I
I

I
I
B

a.
Alle afgørelser
1.31 Bekendtgørelse om import og eksport af affald

B

a.
Alle afgørelser
1.32 Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder

B

a.
Alle afgørelser
1.33 Bekendtgørelse om beretninger miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v.

B

a. Godkendelse af miljøtilsynsberetning
1.34 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven
a.

Alle afgørelser
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1.35 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsers og regionsråds pligt til at være i besiddelse af
miljøoplysninger ved udlægning af kommunal og regional virksomhed til private

a.
Alle afgørelser
1.36 Bekendtgørelse om begrænsning af emission af
nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og
carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner
a.
Alle afgørelser
Tinglysningsloven

B

a.

B

3.
a.

b.
c.
d.
e.
f.
3.1

4.

Dispensation fra servitutter vedr. offentlige ledningsanlæg
Lov om forurenet jord
Lov om forurenet jord
Ændret anvendelse efter § 8
Beslutning om at udtage byzoneområder af områdeklassificeringen hhv. inddrage andre områder i samme (§ 50a, stk. 2 og 3)

Lov om betalingsregler for spildevand (obs. Forsyning laver nok indstilling)
Godkendelse af regulativer og takster
Alle afgørelser i henhold til regulativerne

a
b
c
d
e
f
g

Vandløbsloven
Klassificering af vandløb (§ 8)
Godkendelse af vandløbsregulativer (§ 12)
Regulering af vandløb, større sager (kap. 6)
Regulering af vandløb, mindre sager (kap. 6)
Vandløbsrestaurering (kap. 8)
Registrering af vandløb
Øvrige afgørelser efter loven og tilhørende bekendtgørelser

6.

a.
6.2
a.
6.3
a.
b

Vandforsyningsloven
Lov om vandforsyning
Vandforsyningsplaner (§ 14)
Vandindvinding, tilladelse til indvindinger over 3000 m3/år (§ 20).
Vandindvinding, tilladelse til indvindinger ind til 3000 m3/år (§ 20).
Tilslutning af ejendom til et alment vandforsyningsanlæg (§ 29).
Sløjfning af brønde og boringer (§ 36)
Ekspropriation (§ 37 - 40)
Vandingsforbud (§ 52)
Godkendelse af takster for private vandværker (§ 53).
Takster for kommunal vandforsyning
Støtte til privat, almen vandforsyning (§ 53 a)
Godkendelse af regulativer (§ 55)
Regulativ for kommunal vandforsyning
Tilsyn med indretningen og driften af vandforsyningsanlæg, indvundne vandmængder og vandkvalitet (§§ 57 – 60)
Påbud og forbud ved dårlig vandkvalitet og ulovlige forhold (§ 62 og § 65)
Bekendtgørelser i hht. Vandforsyningsloven
Alle afgørelser om passagebidrag
Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
Alle afgørelser
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Alle afgørelser
Tilsyn og opfølgning

6.4
6.5

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning

a.
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

7.
a
b
c
7.1
a

7.2
a

B

O
Regulativer om anmeldeordning, hvis/når miljø-ministeren beslutter det (§ 50 stk. 4)
Beslutning om, at kommunen selv gennemfører undersøgelser og afværgeforanstaltninger i tilfælde, hvor et areal
er kortlagt, omfattet af områdeklassificeringen eller lettere forurenet (§ 68 stk. 4).
Påbud til og regler for ejere af alment tilgængelige arealer, der er lettere forurenede, om foranstaltninger (§ 72a stk. 3 og
4), samt påbud generelt efter jordforureningsloven
Alle øvrige afgørelser
Bekendtgørelse om anmeldelse og flytning af forurenet jord og jord fra
forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal
Alle afgørelser

a.
b.

5.

B

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Tilladelser og miljøgodkendelser af husdyrbrug
Dispensationer til dyrehold
Øvrige afgørelser
Bekendtgørelser i hht. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Tilladelser og miljøgodkendelser af husdyrbrug
Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.
Alle afgørelser
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7.3
a
7.4
a

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven
Alle afgørelser
Bekendtgørelse om beretninger miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v.
Godkendelse af miljøtilsynsberetning

a.

Lov om kemiske stoffer og produkter
Alle afgørelser efter loven med tilhørende bekendtgørelser, hvor kommunen fører tilsyn, herunder
om bekæmpelsesmidler og om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler.

a.
b.
c.
d.

Miljømålsloven
Udtalelser til statens planlægning dog faktuelle oplysninger
Vedtagelse af kommunale handleplaner
Høring af kommuner i forbindelse med statslige grundvandsopgaver

8.

9.

KMB ØK

TMU
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B

B

I

B

B

I

I

I
B
I
B

B

I

I

B

I

I

I
B

O

B

B
B
I
B
B
B

I
I
I
I
I
I
B

Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet

10.
a.
b.

c.
11.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kvalitetsmål
Kvalitetshåndbog, herunder tværgående procedurer og sagsbehandlingsprocedurer
Resultat af audit og ledelesevaluering

Naturbeskyttelsesloven
Afgørelser om beskyttede naturtyper (§ 3 og §§ 19a-19h)
Planer for naturpleje og naturgenopretning (§ 52)
Rejsning af Fredninger (§ 36)
Udarbejdelse og revidering af fredningsplejeplaner (§ 38)
Adgang til naturen (Kap 4)
Naturforvaltning og naturovervågning (§ 60a, § 60b og § 62)
Sager vedr. lovliggørelse for ovennævnte dele af loven

B

I

Museumsloven
Pleje af sten- og jorddiger og fortidsminder (§ 29i)

12.

B

Havmiljøloven

13.
13.1
a.

14.

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner
Udtalelser om havnes affaldsplaner

B

Varmeforsyningsloven

a.
b.
c.
d.

Transmissions- og fordelingsledninger
Distributionsnet
Forsyningsområder (Projektforslag og større re-visioner)
Mindre revisioner af godkendte projektforslag

14.1 Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg
a.
Dispensation

15.

B
B

I

I

I
B
I
B

B

Planloven
15.1

a.

16.

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning
Alle afgørelser

B

Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)

16.1

Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.

B

Bekendtgørelse om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse
16.2 miljøskader

B

16.3 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

B

16.4 Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske
opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-bekendtgørelsen)
16.5 Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab

B
B

16.6 Bekendtgørelse om punktudsugningsanlæg for håndsliberi i autolakerier

B
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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Teknisk Forvaltning
Natur og Miljø

Journalnr. . :
Dato ......... : 26.01.2010
Skrevet af . : N&M

NOTAT
om
Administration af natur- og miljølovgivningen

Baggrund
En række love bemyndiger miljøministeren, i praksis By- og Landskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen, til
at fastlægge de nærmere regler, hvorefter der skal administreres. Det er fra centralt hold et krav at
administrationen er ensartet over hele landet. Et krav der understøttes af kommunernes kvalitetsstyringssystem som gennem løbende kontrol og opfølgning, skal sikre en høj faglig kvalitet og ensartethed i natur- og miljøsagsbehandling og sikre at kravene i relevante love og bekendtgørelser på området følges.
Miljøministeriet/ styrelserne udsender bekendtgørelser, vejledninger og retningslinjer om administrationen af specifikke natur- og miljøforhold.
De decentrale myndigheders rolle er at meddele dispensationer, tilladelser og godkendelser inden for
visse nærmere fastsatte grænser og at føre tilsyn med, at loven overholdes, herunder i videst mulig
omfang fremme anvendelsen af den mindst forurenende teknologi, sikre at vi fortsat har rent drikkevand samt sikre den biologiske mangfoldighed.
Kommunalbestyrelsens opgaver
Kommunalbestyrelsen er tillagt en række værktøjer til administration af lovgivningen, disse er kort
gennemgået nedenfor. De love, der administreres efter, fremgår af bilaget ”Delegationsplan for Teknik- og Miljøudvalgets område” af. 22.01.2010.
Tilladelser, godkendelser og dispensationer
Der meddeles tilladelser til virksomheder og private i henhold til lovgivningen.
Tilladelserne meddeles i henhold til gældende bekendtgørelser og vejledninger. Eksempler på tilladelser er tilladelse til udledning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg, tilladelse til etablering af
jordvarmeanlæg, tilladelse til ændret arealanvendelse på forurenede ejendomme samt genanvendelse
af forurenet jord.
En række nærmere angivne virksomhedstyper, skal godkendes, før de etableres, udvides eller ændres. Meddelelse af miljøgodkendelse gives på nogle specifikke vilkår i forhold til at overholde en række emissioner (f.eks. støj, luft, affald m.m.). De vejledende krav er fastsat ud fra en vurdering af miljøbelastningen fra emissionerne under hensyntagen til, hvad der er økonomisk og teknisk muligt.
I medfør af Naturbeskyttelsesloven er en række naturarealer beskyttet mod tilstandsændringer. Kommunen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra disse beskyttende bestemmelser og give dispensation.
Håndhævelse
Henstillinger
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Henstillinger er det mildeste og i praksis det mest anvendte håndhævelsesmiddel. En henstilling er en
mundtligt eller skriftlig anmodning fra tilsynsmyndigheden til den ansvarlige om at bringe utilfredsstillende forhold i orden indenfor en given tidsfrist. Henstillinger har isoleret set ikke retlig værdi og anvendes derfor kun, hvor der er forventning om, at den bliver fulgt.
Indskærpelser
Ved konstaterede overtrædelser af specifikke vilkår i godkendelser, tilladelser eller påbud samt ved
konstaterede overtrædelser af lovgivningen kan det indskærpes, at gældende regler skal overholdes,
og der fastsættes som oftest en frist til at bringe forholdet i orden. Der kan ved anvendelse af indskærpelse ikke skabes en ny retstilstand for en virksomhed. Det indskærpes blot, at allerede gældende regler skal overholdes.
Indskærpelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Påbud / forbud
Et påbud kan typisk gives til en virksomhed, når tilsynsmyndigheden konstaterer forhold, som ikke i
sig selv er ulovligt, men som efter tilsynsmyndighedens skøn indebærer risiko for eller medfører væsentlig forurening. Påbud kan også gives ved mistanke om forurening, eller når en forurening er konstateret. Eksempler er påbud efter §§ 41 og 42 i MBL om at nedbringe forurening eller risikoen herfor
fra virksomheder, anlæg eller aktiviteter.
Ved et påbud fastlægger tilsynsmyndigheden på grundlag af skøn nye vilkår eller grænser for den
person eller virksomhed, der får påbuddet. Det vil sige, at der med påbuddet bliver fastlagt en ny retstilstand for den pågældende.
Kan forureningen eller ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden meddele standsningspåbud, dvs. forbud mod fortsat drift, og kan evt. forlange virksomheden eller anlægget fjernet.
I visse situationer ved besøg på virksomheder eller ved udkald i forbindelse med klager eller uheld kan
det være nødvendigt at meddele påbud på stedet. Et mundtligt påbud skal umiddelbart følges op
skriftligt.
Adgangen til at meddele påbud er velreguleret i vejledninger og bekendtgørelser fra Miljøstyrelsen.
Kommunens afgørelser/påbud kan, med visse undtagelser, påklages til Miljøklagenævnet.
Selvhjælpshandlinger
Som opfølgning på indskærpelser og påbud kan Kommunalbestyrelsen efter forudgående varsel
iværksætte nødvendige tiltag for den ansvarliges regning. Det er dog yderst sjældent, denne adgang
benyttes.
I tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, foretager tilsynsmyndigheden det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning. Det ligger i sagens natur, at der kræves handling her og nu. Denne form for selvhjælpshandling anvendes mest i forbindelse med pludseligt opståede eller opdagede udslip til luft, jord/grundvand, kloak eller overfladevand.
Politianmeldelse
Politianmeldelse foretages, når indskærpelse eller påbud ikke har vist sig tilstrækkelige til at standse
en ulovlighed, eller der er tale om en grov overtrædelse.
Efter § 68 i miljøloven, har tilsynsmyndigheden pligt til at bringe ulovlige forhold til ophør.
Hvor en ulovlighed er fortsat uanset et administrativt indgreb (indskærpelse, påbud eller forbud), bør
følgen normalt være politianmeldelse.
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Der kan idømmes bødestraf (i særligt grove tilfælde hæfte eller fængsel) eller tvangsbøder for at gennemtvinge handlepligten. Det er anklagemyndighedens afgørelse, hvilke midler, der skal søges bragt i
anvendelse.
Forvaltningens bemyndigelse
Afgørelser i enkeltsager på miljøområdet er stærkt regelbundne og derfor politisk ukomplicerede. På
naturområdet er sagsbehandlingen til en vis grad baseret på skøn fra sag til sag. Med henblik på at
forenkle sagsgangen og ikke mindst at afkorte sagsbehandlingstiden er forvaltningen i dag bemyndiget til at afgøre ukomplicerede enkeltsager, uden at disse først forelægges de politiske udvalg. Af
nedenstående fremgår de sagstyper, som vil blive forelagt de politiske udvalg:
Sager der forelægges udvalget
1. Sager/afgørelser, vedr. påbud, forbud, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser forelægges
udvalget til orientering ved ordinære møder.
2. Sager der afviger fra Miljøstyrelsens og By- Landskabsstyrelsens lovgivning, vejledninger eller
retningslinier - dvs. hvis forvaltningen lægger op til lempelser eller skærpelser fra gældende lovgivning.
3. Klager over forvaltningens afgørelser.
4. Sager vedrørende takster og gebyrer.
5. Sektor- og handlingsplaner.
6. Beretninger.
7. Nye kvalitetspolitikker og -mål, samt evaluering af kommunens kvalitetsstyringssystem.
Forvaltningen udarbejder en gang årligt en beretning for natur- og miljøområdet, der bl.a. indeholder
en redegørelse for kommunens administration af og tilsyn efter natur og miljølovgivningen det foregående år. Beretningen indeholder desuden forvaltningens forslag til det kommende års indsatsområder.
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1

Formål

Nærværende notat er udarbejdet for Lyngby-Taarbæk Kommune af COWI
A/S med det formål at lave en indledende vurdering af en række strækninger, hvor en støjskærm kunne være en mulig løsning for at dæmpe støjniveauet i området.
Forud for dette notat er der lavet en støjscreeningsrapport af COWI A/S for
Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor det eksisterende støjniveau på strækningerne er bestemt, og et forslag til støjskærmenes placering er givet. Ud fra
den forudsatte placering og højde af støjskærmene er ændringen i støjniveauet bestemt for de enkelte strækninger. I rapporten er der ligeledes givet
en overslagsmæssig pris for hver enkel støjskærmsstrækning, ud fra den
forudsatte placering og udstrækning af skærmene.
I dette notat er hver enkel strækning gennemgået og beskrevet, og ud fra
placeringerne i støjscreeningsrapporterne, er der givet forslag til forbedringer af støjskærmstracéerne. Derudover er eventuelle fordyrende tekniske
udfordringer identificeret og prissat for hver enkel strækning.
2

Opsummering

I nedenstående tabel er de fundne samlede anlægssummer opsummeret
sammen med de oprindelige beløb fra den indledende støjscreening.

Strækning 2a
Strækning 3
Strækning 11*
Strækning 12*
Strækning 13
Strækning 14
Strækning 21*
Strækning 22*
Strækning 23*
Strækning 25*

Oprindelig pris
10,5
7,0
0,9
1,9
2,5
2,7
3,1
2,0
3,8
3,9

Ny pris
14,1
7,9
1,4
2,2
5,5
4,6
3,2
2,0
3,5
3,7

Ny alternativ pris
11,2
6,4
4,9
4,1
-

Tabel 1 - Sammenligning mellem oprindelig pris fra støjscreeningsrapport og ny pris i mio. kr.
ekskl. moms.

*Det er forudsat, at udbuddet udformes som et funktionsudbud, og at entreprenøren findes ved indhentning af underhåndstilbud. Dette medfører en
væsentlig reduceret projekteringsudgift. På grund af den simple støjskærmstype vurderes det kun nødvendigt med et reduceret udbudsmateriale.
Bemærk at de oprindelige priser fra den indledende støjscreening er i prisniveau 2012, mens de nye priser i dette notat er i prisniveau 2014.
Støjskærmsstrækningerne er detaljeret beskrevet i de efterfølgende afsnit.
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Nr. 2a – Lundtoftevej/Mølleåen, østlig side

Denne strækning er den nordligste beliggende strækning langs Helsingørmotorvejen blandt de foreslåede strækninger. Skærmen skal opsættes på den
østlige side af Helsingørmotorvejen og afskærme den nordlige del af Hjortekær. Den foreslåede placering af støjskærmen fra støjscreeningsrapporten
kan ses med rødt af Figur 1.

Figur 1 - Strækning nr. 2a. (Rød: Oprindeligt foreslået placering. Gul: forslag til ændring af
placering.)

3.1
Beskrivelse af lokaliteten
Skærmen tænkes at starte umiddelbart syd for Lundtoftevej. Her er der en
eksisterende støjvold, som en ny støjskærm vil skulle overlappe med. Herfra
løber skærmen nordpå over Lundtoftevej. Ca. midt på strækningen er der en
stor rasteplads med til- og frakørsel fra motorvejen. I forbindelse med rastepladsen er der en restauration "Storkereden", der skal tages hensyn til. I den
nordlige ende af strækningen er der en dalbro, der spænder over Mølleåen
og en sti. Skærmen tænkes at slutte umiddelbart før overføringen af en anden sti i den nordligste ende. Langs en stor del af strækningen er der en cykelsti tæt op langs motorvejen.
3.1.1 Terræn- og pladsforhold
Syd for Lundtoftevej er terrænet forholdsvist fladt ind mod en bagvedliggende eksisterende støjvold. Nord for Lundtoftevej og frem til rastepladsen
er terrænet ligeledes rimeligt fladt. Bag rastepladsen er der en jordvold på
nogle meters højde. Bag jordvolden er terrænet faldende ned mod bagvedliggende boliger. Fra rastepladsen og frem til Mølleåen er der begyndende
terrænforskel, hvor motorvejen er beliggende højere end terrænet, og omkring Mølleåen er der ca. 10 m forskel mellem vej og terræn. Denne terræn-
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forskel er på det sidste stykke fra Mølleåen og nordpå aftagende for til sidst
at være på et par meters forskel.
3.1.2 Konstruktioner
Skærmen skal føres over 2 broer: underføring af Lundtoftevej i syd samt en
dalbro (underføring af Mølleåen og en sti) i nord. Helt i den nordligste ende
er der desuden en bro, der fører en sti under Helsingørmotorvejen. Støjskærmen tænkes at ophøre umiddelbart før denne. Skærmen skal fastgøres
til de to øvrige broer vha. eksempelvis iboringsankre i kantbjælken.
I forbindelse med rastepladsen ligger restaurationen "Storkereden", som en
eventuel støjskærm vil skulle føres omkring. Ejerne af restaurationen kan
have interesse i, hvor støjskærmen placeres og udseendet af den.
3.1.3 Ledninger
Der er observeret adskillige ledningsskabe langs strækningen ejet af Vejdirektoratet og andre, specielt omkring rastepladsen. Det må derfor forventes,
at der vil være flere ledninger langs strækningen, der kan komme i konflikt
med en eventuel støjskærm.
Hvis en nærmere afklaring af ledningerne ønskes, er det nødvendigt at indhente ledningsoplysninger fra LER.
3.1.4 Autoværn
Der er autoværn langs motorvejen i forbindelse med underføringen af Lundtoftevej. Derudover er der 2 mindre stykker autoværn på henholdsvis ca. 25
m og ca. 40 m i rabatten ud for rastepladsen. Desuden er der autoværn fra
rastepladsen henover Mølleåen og frem til strækningens ophør i nord. Autoværnet vil skulle nedtages i forbindelse med udførelsen af støjskærmen og
genopsættes samt eventuelt forstærkes.
3.1.5 Tavler, vejudstyr og hegn/plankeværk
Afkørselsskilt for afkørsel 14 Nærum vil kræve udførelse af L-portal, så
skiltet er synligt for trafikanterne efter støjskærmen er etableret. I rabatarealet mellem rastepladsen og motorvejen er der desuden en digital oplysningstavle på L-portal, som skal respekteres ifm. etablering af støjskærmen. Derudover er der nogle enkelte tavler på strækningen, der forventes at kunne
genopsættes.
3.1.6 Beplantning
Der skal ryddes lidt spredt beplantning langs det tænkte støjskærmstracé.
Hvis skærmen vælges at føres bagom rastepladsen, som foreslået i støjscreeningsrapporten, skal der ryddes en del flere træer/beplantning end hvis
skærmen sættes op på rabatarealet mellem motorvejen og rastepladsen (se
afsnit 3.2.1).
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3.2
Placering af støjskærm
I henhold til de udleverede strækningsplaner fra støjscreeningsrapporten er
støjskærmens tracé på størstedelen af strækningen tænkt at ligge tæt op
langs motorvejen. Ved rastepladsen er støjskærmstracéet dog tænkt ført bag
om rastepladsen, som vist med rødt på Figur 1. Støjskærmen vil i denne udformning have en total længde på ca. 700 m.
Dette har den ulempe, at støjskærmen kommer langt væk fra støjkilden samtidig med, at der i forvejen er en forholdsvis høj eksisterende jordvold bag
rastepladsen. Dette gør, at støjskærmen på dette sted ikke vil være særlig
effektiv, da støjskærmen helst skal stå så tæt på støjkilden som muligt for at
få den bedste afskærmende effekt.
Derudover løber der en cykelsti langs motorvejen, der fletter sammen med
rastepladsen. Skærmen skal på størstedelen af strækningen stå imellem cykelstien og motorvejen. Ved rastepladsen vil det være nødvendigt at lave et
overlap, for at føre skærmen bagved cykelstien. Her er der desuden en legeplads der vil blive berørt af støjskærmen.
På den nordligste del af strækningen, hvor der er stor terrænforskel mellem
motorvejen og det nærliggende område, skal støjskærmen placeres i selve
skråningen. Her er det vigtigt, at motorvejens eksisterende afvandingssystem ikke ødelægges af støjskærmen. Dette kan eksempelvis sikres ved at
etablere et lille mellemrum mellem skærmens underside og terræn, så vand
kan ledes under skærmen.
3.2.1 Ændringer ift. tidligere udleverede strækningsplaner
Som nævnt tidligere er det fordelagtigt, hvis støjskærmen kan komme så tæt
på støjkilden som mulig. Derfor bør støjskærmen opdeles i 3 delstrækninger
som vist med gul på Figur 1. Dermed føres skærmen foran rastepladsen på
et lille rabatareal imellem motorvejen og rastepladsen. Rabatarealet er ca. 2
m bredt på det bredeste sted og det vurderes at være tilstrækkelig plads til en
støjskærm. Det skal dog bemærkes, at der i rabatarealet er en L-portal til en
digital oplysningstavle, som skal respekteres. Skærmen vurderes dog at
kunne etableres bag L-portalen. Med denne udformning får skærmen en total længde på ca. 660 m.
Ved til- og frakørslerne til rastepladsen er det vigtigt, at de enkelte delskærme overlapper hinanden tilstrækkeligt, så støjen ikke slipper imellem.
Ved tilkørslen til motorvejen fra rastepladsen i nord, kan de to delskærme
ikke overlappe hinanden tilstrækkeligt til at kunne lukke hullet imellem delskærmene. Men her imellem ligger restaurationen "Storkereden", som vil
virke afskærmende for det bagvedliggende område. Derfor vurderes det
umiddelbart ikke nødvendigt med yderligere foranstaltninger for at lukke
hullet imellem de to delskærme. Alternativt kan der opsættes endnu en delstrækning foran "Storkereden" til at lukke hullet. Der henvises til Figur 1.
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3.3
Støjskærms- og funderingstype
Støjskærmen anbefales af æstetiske årsager udført som en skærmtype der
allerede er sat op på flere strækninger langs Helsingørmotorvejen ved
Lyngbyvejen og er under udførelse i forbindelse med udbygningen af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Hørsholm. Skærmen kaldes "Lyngbyvejskærmen" og er udarbejdet for Vejdirektoratet, se Figur 2 tv. På den
måde er der sammenhæng mellem skærmene langs Helsingørmotorvejen.
Støjskærmen opbygges af et betonskørt nederst hvori der er indstøbt nogle
langsgående montageskinner. I montageskinnerne er der fastgjort nogle bolte som fastgør lodretstående aluminiumssøjler til betonskørtet, med en c-c
afstand på 0,7 m. Imellem aluminiumssøjlerne spænder transparente akrylplader eller absorberende aluminiumskassetter. Skærmen bør have en højde
på ca. 4 m over nærmeste køresporskant.

Figur 2 - Lyngbyvejskærm tv. og VD standardskærm th. (vist både som transparant og
absorberende).

Alternativt kan skærmen etableres som en standard VD-skærm, som vist på
Figur 2 th. Støjskærmen har en underbygning bestående af typisk borede
betonpæle med en indbyrdes afstand på 5 m. Overbygningen består af HEBstålsøjler og for hvert modul anvendes et præfabrikeret betonskørt og lukkede eller transparente kassetter. Træbeklædning og espalier kan monteres
mod vejside hhv. naboside (2 stk. af hver pr. skærmmodul), men skærmen
kan også udføres uden træbeklædning. Anvendes standardhøjden for skærmen, benyttes 7 kassetter, hvormed den synlige del måler 4 m i højden.
Skærmen kan også udføres i andre højder.
Skærmen tænkes funderet med nedrammede stålrør eller lignende.
3.4
Udførelsesforhold
Skærmen skal som udgangspunkt opsættes fra motorvejen, hvor motorvejens nødspor skal inddrages til arbejdsareal. Skærmen ved rastepladsen kan
eventuelt opsættes fra rastepladsen, så det ikke er nødvendigt at inddrage
vejareal til arbejdsplads.
Det vil derfor være nødvendigt at udføre trafikregulerende foranstaltninger i
forbindelse med etablering af støjskærmen.
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Derudover skal der anvendes stillads eller lifte til etablering af støjskærmen
på broerne.
På den nordligste del, hvor der er relativ stor terrænforskel mellem motorvej
og det omgivende areal, er udførelsesforholdene besværlige, da skærmen vil
skulle etableres i skråningen. Derudover vil størrelsen på fundamenterne
skulle øges aht. stabilitet af skærmen.
3.5
Budgetoverslag
Skærmtypen er i dette notat anbefalet at være en Lyngbyvejskærm, som er
en dyrere skærm end VD standardskærm. Derfor er der lavet to anlægsoverslag – et for et for Lyngbyvejtypen og et for VD standardskærm – begge
med en højde på 4 m og en total længde på 660 m, der henvises til hhv. Tabel 2 og Tabel 3.
Lyngbyvejskærmen vurderes at koste ca. 14.500 kr. pr. lbm. skærm i etableringsomkostninger for selve skærmen inkl. projektering. Dette giver en total
pris for etablering og projektering af selve skærmen på 9,6 mio. kr. ekskl.
moms i prisniveau 2014.
Alternativt tænkes skærmen etableret som en VD standardskærm med en
pris på ca. 10.600 kr. pr. lbm. skærm for etablering og projektering af selve
skærmen. Dette giver en samlet pris for etablering og projektering af selve
skærmen på 7,0 mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2014.
Da skærmen etableres langs motorvej og skærmen skal opsættes fra vejen,
er det nødvendigt at inddrage dele af motorvejen til arbejdsareal. Derfor skal
der afsættes penge til afskærmning og trafikregulering på motorvejen, som
vurderes til ca. 1,5 mio. kr.
Det vurderes, at fastgørelsen af støjskærm til broerne vil være dyrere end
den anvendte enhedspris, da det besværliggør arbejderne og der skal anvendes specielle stilladser eller lifte. Det forventes, at der skal tillægges omkring 4-500.000 kr. for etablering af støjskærm på broerne. Dette indebærer
både udgifter til projektering samt etablering.
Derudover er der, som tidligere nævnt, udgifter til omlægning af eller hensyntagen til ledninger. Denne post er meget usikker, da der på nuværende
tidspunkt ikke er indhentet ledningsoplysninger for strækningen. Denne post
kan være forholdsvis dyr, da det kan være nødvendigt med specialkonstruktioner for at undgå konflikter mellem støjskærmen og ledningerne. Der skal
forventeligt afsættes 150-200.000 kr. til ledninger, men posten kan vise sig
at være endnu større.
Der skal etableres en L-portal ved afkørselsskiltet som vurderes til ca.
250.000 kr. inkl. fundament m.m.
På den nordlige del af strækningen, hvor udførelsesforholdene er besværlige
pga. skråningen, vil der skulle tillægges ca. 200.000 kr. til den samlede pris.
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Dette da fundamenterne skal være større og arbejdet bliver mere besværligt
for entreprenøren at udføre.
Til sidst er der nogle rydningsopgaver og fældning af træer, der skønnes i
omegnen 50.000 kr.
Dermed er anlægsoverslaget for henholdsvis en Lyngbyvejskærm og en VD
standardskærm skønnet til 14,1 mio. kr. og 11,2 mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2014.
Etablering og projektering af skærm
Trafikregulering på motorvej
Etablering af skærm på bro
Ledninger
Etablering af L-portal
Ekstraudgifter til etablering af skærm i
skråning
Rydning af beplantning
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 9.600.000,00
kr. 1.500.000,00
kr. 500.000,00
kr. 200.000,00
kr. 250.000,00
kr. 200.000,00
kr. 50.000,00
kr. 1.845.000,00
kr. 14.145.000,00
kr. 21.431,82

Tabel 2 - Anlægsoverslag for strækning nr. 2a. Skærmtypen er en 4 m høj Lyngbyvejskærm med
en total længde på 660 m.

Etablering og projektering af skærm
Trafikregulering på motorvej
Etablering af skærm på bro
Ledninger
Etablering af L-portal
Ekstraudgifter til etablering af skærm i
skråning
Rydning af beplantning
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 7.000.000,00
kr. 1.500.000,00
kr. 500.000,00
kr. 200.000,00
kr. 250.000,00
kr. 200.000,00
kr. 50.000,00
kr. 1.455.000,00
kr. 11.155.000,00
kr. 16.901,52

Tabel 3 - Anlægsoverslag for strækning nr. 2a. Skærmtypen er en 4 m VD standardskærm med
en total længde på 660 m.
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4

Nr. 3 – Lundtofteparken

Denne strækning er placeret lidt syd for strækning 2a, langs Helsingørmotorvejen. Skærmen skal opsættes på den vestlige side af Helsingørmotorvejen og afskærme Lundtofteparken. Den foreslåede placering af støjskærmen
fra støjscreeningsrapporten kan ses med rødt af Figur 3.

Figur 3 - Strækning nr. 3. (Rød: Oprindeligt foreslået placering. Gul: forslag til ændring af
placering.)

4.1
Beskrivelse af lokaliteten
Skærmen skal stå langs til- og frakørselsramperne ind mod Lundtofteparken, så skærmen dermed kommer til at bestå af to delstrækninger separeret
af til- og frakørselsramperne. Ved den nordlige delstrækning er der en
langsgående eksisterende ca. 3 m høj jordvold ca. 30 m fra motorvejens
nødspor. Midt imellem de to delstrækninger er der en buslomme med et
busstop ud mod Helsingørmotorvejen. Ved busstoppestedet er der en eksisterende transparent ca. 2,8 m høj støjskærm. Skærmen står meget lokalt
foran selve busstoppestedet.
4.1.1 Terræn og pladsforhold
Terrænet er forholdsvis fladt på den sydlige delstrækning. På den nordlige
delstrækning er terrænet beliggende et par meter lavere end afkørselsrampen, med en skråning ned fra rampen.
Umiddelbart er der god plads til støjskærmen og skærmen vil kunne opsættes fra nabosiden, så trafikken ikke skal omlægges.
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4.1.2 Konstruktioner
For den nordlige delstrækning er der en bro, der fører en sti under frakørselsrampen. Der er yderligere to broer – en for hver delstrækning – længere
inde mod Lundtofteparken. Der har været gjort klar til en ny s-togslinje
langs Helsingørmotorvejen og derfor er der broer under afkørselsramperne.
Broerne er dog ikke umiddelbart synlige, men der er et gammelt betonautoværn og kantbjælke, som afslører hvor broerne er placeret. Støjskærmen vil
for de jorddækkede broer kunne placeres ved siden af broen. For den sidste
bro vil skærmen skulle fastgøres til broens kantbjælke vha. eksempelvis iborede betonankre.
4.1.3 Ledninger
Der er observeret et enkelt ledningsskab ved den nordlige delstrækning.
Langs til- og frakørselsramperne er der lysmaster. Derfor kan der være ledninger i konflikt med støjskærmstracéet.
Hvis en nærmere afklaring af ledningerne ønskes, er det nødvendigt at indhente ledningsoplysninger fra LER.
4.1.4 Autoværn
Der er autoværn langs størstedelen af strækningen, kun afbrudt af enkelte
huller á ca. 20 m. Autoværnet vil skulle nedtages i forbindelse med udførelsen af støjskærmen og efterfølgende genopsættes foran støjskærmen samt
eventuelt forstærkes.
4.1.5 Tavler, vejudstyr og hegn/plankeværk
Der er nogle enkelte tavler langs strækningen der forventes at kunne genopsættes. Derudover er der lysmaster, der sandsynligvis skal flyttes om bag
støjskærmen.
4.1.6 Beplantning
Langs størstedelen af strækningen er der allerede ryddet et ca. 5 m bredt
bælte, hvor støjskærmen tænkes placeret. Derfor vurderes behovet for rydning af yderligere træer/beplantning at være beskedent.
4.2
Placering af støjskærm
I støjscreeningsrapporten er støjskærmen foreslået placeret tæt op langs motorvejen og til- og frakørselsramperne, som illustreret med rødt på Figur 3.
Skærmen består i denne udformning af to delstrækninger på hver sin side af
til- og frakørselsramperne.
Støjskærmen har i denne udformning en samlet længde på ca. 500 m.
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4.2.1 Ændringer ift. tidligere udleverede strækningsplaner
I forhold til den foreslåede placering fra støjscreeningsrapporten anbefales
det, at udskifte den eksisterende skærm ved busslusen med en højere og
længere skærm, som illustreret med gul på Figur 3. Dermed kommer skærmen tættere på støjkilden, hvilket gør støjskærmen mere effektiv. Det er vigtigt, at oversigtsforholdene for trafikanterne er overholdt.
Ved at tilføje den ekstra strækning kan den nordligste af de to skærmdele
udelades, da den ekstra afskærmning ved busslusen vil overtage noget af
dens funktion, samtidig med at jordvolden i forvejen virker afskærmende.
Det ekstra stykke ved buslommen vil have en længde på ca. 160 m.
Derudover kan den sydlige skærmdel forkortes en smule i enden ind mod
Lundtofteparken, da skærmen ved busslusen vil overlappe med den sydlige
skærmdel
Hvis den nordligste skærmdel udelades, vil skærmen have en total længde
på ca. 400 m.
Det anbefales dog, at der udføres en ny støjberegning for dette tilfælde, for
at undersøge virkningen af denne løsning.
4.3
Støjskærms- og funderingstype
Skærmtypen tænkes at være af samme type som strækning 2a, "Lyngbyvejskærmen", så der er sammenhæng mellem skærmene langs Helsingørmotorvejen. Skærmhøjde 4 m over vejbane.
Alternativt kan skærmen etableres som en VD standardskærm, der er et billigere alternativ til Lyngbyvejskærmen.
Støjskærmen tænkes funderet med nedrammede stålrør eller lignende.
4.4
Udførelsesforhold
Bortset fra stykket ved buslommen kan støjskærmen umiddelbart opsættes
fra nabosiden på hele strækningen. Ved buslommen kan skærmen opsættes
fra selve buslommen. Dermed skal der ikke foretages trafikomlægning på
motorvejen. Dog skal busstoppestedet flyttes, så bustrafikken kan bibeholdes under hele udførelsen.
Der vil være nogle udførelsesmæssige udfordringer i forbindelse med etablering af støjskærmen på den nordligste delstrækning, hvor skærmen skal
etableres i skråningen. Dette besværliggør entreprenørens arbejde, samtidig
med at fundamenterne bliver større.
Derudover skal skærmen opsættes på minimum en bro der ligeledes vil besværliggøre udførelsen.
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4.5
Budgetoverslag
Skærmtypen er i dette notat anbefalet at være af typen Lyngbyvejskærm,
som dog er en dyrere skærm end VD's standardskærm. Derfor er der lavet to
anlægsoverslag – et for Lyngbyvejtypen og et for VD's standardskærm –
begge med en højde på 4 m og en total længde på 400 m, der henvises til
hhv. Tabel 4 og Tabel 5.
Lyngbyvejskærmen vurderes i dette tilfælde at koste ca. 15.800 kr. pr. lbm.
skærm i etableringsomkostninger for selve skærmen inkl. projektering. Dette giver en total pris for etablering og projektering af selve skærmen på 6,3
mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2014.
Alternativt tænkes skærmen etableret som en VD standardskærm med en
pris på ca. 12.500 kr. pr. lbm. skærm for etablering og projektering af selve
skærmen. Dette giver en samlet pris for etablering og projektering af selve
skærmen på 5,0 mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2014.
Herudover skal der afsættes penge til, at støjskærmen skal fastgøres til minimum en bro, som vurderes at forøge prisen med ca. 200.000 kr.
Hertil skal der lægges udgifter til nedtagning af den eksisterende skærm
samt omlægning af busruten. Dette er vurderet til ca. 100.000 kr.
Derudover er der udgifter til omlægning af eller hensyntagen til ledninger.
Der er registreret et enkelt ledningsskab ved den nordligste skærmdel. Det
vurderes dog ikke at være specielt mange ledninger på strækningen. Denne
post er dog meget usikker, da der på nuværende tidspunkt ikke er indhentet
ledningsoplysninger for strækningen. Det forventes, at der skal afsættes ca.
50-100.000 kr. til ledninger, men posten kan være meget større hvis der er
flere ledninger end forventet.
Dermed er anlægsoverslaget for henholdsvis en Lyngbyvejskærm og VD
standardskærm skønnet til ca. 7,9 mio. kr. og ca. 6,4 mio. kr. ekskl. moms i
prisniveau 2014.
Etablering og projektering af skærm
Midlertidig omlægning af buslomme
Nedtagning af eksisterende skærm
Etablering af skærm på bro
Ledninger
Rydning af beplantning
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 6.300.000,00
kr. 100.000,00
kr. 100.000,00
kr. 200.000,00
kr. 100.000,00
kr. 50.000,00
kr. 1.028.000,00
kr. 7.878.000,00
kr. 19.695,00

Tabel 4 - Anlægsoverslag for strækning nr. 3. Skærmtypen er en 4 m høj Lyngbyvejskærm med
en total længde på 400 m.
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Etablering og projektering af skærm
Midlertidig omlægning af buslomme
Nedtagning af eksisterende skærm
Etablering af skærm på bro
Ledninger
Rydning af beplantning
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 5.000.000,00
kr. 100.000,00
kr. 100.000,00
kr. 200.000,00
kr. 100.000,00
kr. 50.000,00
kr. 833.000,00
kr. 6.383.000,00
kr. 15.957,50

Tabel 5 - Anlægsoverslag for strækning nr.3. Skærmtypen er en 4 m høj VD standardskærm med
en total længde på 400 m.
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5

Nr. 11 – Birkevand nord

Denne strækning er den nordligste beliggende strækning langs Kongevejen i
Virum blandt de foreslåede strækninger. Skærmen skal opsættes på den østlige side af Kongevejen og afskærme den nordlige del af Birkevang. Den
foreslåede placering af støjskærmen fra støjscreeningsrapporten fremgår
med rødt af Figur 4.

Figur 4 - Strækning nr. 11. (Rød: Oprindeligt foreslået placering. Gul: forslag til ændring af
placering.)

5.1
Beskrivelse af lokaliteten
I hht. støjscreeningsrapporten skal støjskærmen starte umiddelbart efter en
garage i den sydlige ende og slutte umiddelbart før et rækkehus i den nordlige ende. Langs Kongevejen er der både cykel- og gangsti. Flere af boligerne har privat opsat plankeværk tæt op langs fortovet på strækningen. Enkelte af disse plankeværker er tætte, andre er af mere åben karakter. Højderne
varierer mellem ca. 1,5 m og ca. 1.8 m, enkelte steder op til 2 m. Flere af
boligerne har privat adgang til Kongevejen via låger i plankeværket.
5.1.1 Terræn- og pladsforhold
Terrænet er generelt fladt. I den nordligste ende, foran rækkehuset er der en
ca. halv meter høj jordvold.
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Der er forholdsvis god plads til støjskærmen i skel mellem fortov og nabo,
hvor der i dag er hæk/plankeværk. Dog vil det kræve frivillig aftale med beboerne, for at anvende deres areal til at opsætte støjskærmen på. Beboerne
skal være indforståede med, at deres direkte adgang til Kongevejen sløjfes.
Derudover skal der laves aftale med beboer omkring adgang til støjskærmen
fra bagsiden i forbindelse med vedligeholdelse af støjskærmen.
5.1.2 Konstruktioner
I den sydlige ende er der en garage, der skal tages hensyn til i forbindelse
med etablering af støjskærmen. Derudover er der nogle enkelte private skure
på privat grund bagved hæk/plankeværk, der om muligt skal respekteres.
Alternativt skal der indgås aftale med lodsejerne om at skurene kan fjernes
eller flyttes.
Derudover er der ingen større konstruktioner der kan komme i strid med
støjskærmen.
5.1.3 Ledninger
Der er registreret enkelte ledningsskabe på strækningen. Der må dog forventes at være mange ledninger på strækningen, da det er et tæt bebygget område, hvor der kan være mange ledninger.
Det forudsættes, at ikke-kommunale ledninger flyttes uden udgifter for
kommunen. En mindre udgift må dog forudsættes til ledningshåndtering.
Hvis en nærmere afklaring af ledningerne ønskes, er det nødvendigt at indhente ledningsoplysninger fra LER.
5.1.4 Autoværn
Der er ingen autoværn på strækningen
5.1.5 Tavler, vejudstyr og hegn/plankeværk
Som nævnt tidligere, er der en del privat opsat plankeværk i skel mellem
fortov og nabo, som vil skulle nedtages i forbindelse med etablering af en
støjskærm.
Derudover er der nogle lysmaster på fortovet der skal respekteres.
5.1.6 Beplantning
Eneste beplantning på strækningen er de private hække og træer på nabogrund. Det vil være nødvendigt at rydde de private hække og muligvis enkelte træer på privat grund for at gøre plads til støjskærmen.
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5.2
Placering af støjskærm
I henhold til støjscreeningsrapporten skal støjskærmen placeres ca. 0,5 m fra
skel mellem fortov og nabo i stedet for eksisterende plankeværk/hæk, som
angivet på Figur 4 med rødt. Støjskærmen skal starte umiddelbart efter en
garage i syd og slutte umiddelbart før et rækkehus i nord.
Støjskærmen vil i denne udformning have en total længde på ca. 85 m.
5.2.1 Ændringer ift. tidligere udleverede strækningsplaner
Det anbefales at forlænge støjskærmen forbi rækkehuset i den nordlige ende, som vist med gul på Figur 4, så skærmen ophører umiddelbart før en erhvervsejendom ejet af DONG. Skærmen vil med fordel kunne føres rundt
om hjørnet i begge ender, for at afskærme området bedre. I denne udformning vil støjskærmen have en total længde på ca. 130 m.
5.2.2 Supplerende vurdering af skærmens støjdæmpende
effekt
Som nævnt er der en del hegn/plankeværk ud for en række af de berørte boliger. Disse plankeværker er ikke medtaget i den støjberegning som er udført for strækningen.
Hvor disse plankeværker er tætte vil de potentielt have en støjdæmpende
effekt, men da der ikke er skærmet ud for samtlige ejendomme og plankeværkerne er af varierende kvalitet, tæthed og højde vurderes det, at nuværende støjdæmpende effekt vil være begrænset.
Den forventede støjdæmpning ved opsætning af den oprindeligt planlagte
skærm, må således forventes at være stort set svarende til den udførte støjberegning. Ved en justeret udstrækning, som beskrevet i afsnit 5.2.1 beskyttes også rækkehusbebyggelsen i den nordlige ende af strækningen.
5.3
Støjskærms- og funderingstype
Støjskærmstypen anbefales at være af en let absorberende type, som eksempelvis beplantet AbSorb/DeltaRock eller eventuelt en grøn skærm som Pileflet, da skærmen skal stå i byområde i stedet for eksisterende hække.
Skærmhøjde 3 m.
Funderingstypen skal enten være borede betonpæle eller rammede stålrør
eller lignende.
5.4
Udførelsesforhold
Skærmen vil skulle opsættes fra fortov/cykelsti, så det vil være nødvendigt
at omlægge den bløde trafik i anlægsperioden.

O:\A045000\A049475\3_Pdoc\DOC\Støjskærme Lyngby-Taarbæk - Indledende vurdering.docx
Møde
i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

Punkt nr. 6 - Prioritering af projekter i Støjhandlingsplan 2013 - 2018
Bilag 1 - Side -19 af 48
STØJSKÆRME - INDLEDENDE VURDERING 19/48

Der kan være store komplikationer i forhold til ledninger på strækningen,
der vil kunne besværliggøre etableringen af en støjskærm.
5.5

Budgetoverslag
Det anbefales at opsætte en absorberende støjskærm som eksempelvis AbSorb/RockDelta, som er en relativ billig skærm. Der er taget udgangspunkt i
en AbSorb-skærm som vurderes at koste ca. 7.700 kr. pr. lbm. skærm i etableringsomkostninger for selve skærmen inkl. projektering. Dette giver en
total pris for etablering og projektering af selve skærmen på 1,0 mio. kr.
ekskl. moms i prisniveau 2014.
Der skal tillægges ca. 50.000 kr. til omlægning af ledninger. Denne post kan
risikere at være højere, da omlægning af ledninger kan være dyr og er meget
usikker, da der endnu ikke er indhentet ledningsoplysninger.
Da skærmen er meget kort, må der forventes højere enhedspris på støjskærmen, da projektering m.m. vil udgøre en større procentdel af udgifterne til
skærmen.
Midlertidig omlægning af cykel-/gangtrafik samt afspærring vurderes i omegnen 100.000 kr.
Til sidst skal der ryddes både privat hæk/træer og plankeværk på strækningen der vurderes til ca. 50.000 kr.
Dermed vurderes den samlede sum for etablering af støjskærmen til ca. 1,4
mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2014, se Tabel 6.

Etablering og projektering af skærm
Trafikregulering
Ledninger
Rydning af beplantning
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 1.000.000,00
kr. 100.000,00
kr. 50.000,00
kr. 50.000,00
kr. 180.000,00
kr. 1.380.000,00
kr. 10.615,38

Tabel 6 – Anlægsoverslag for strækning nr. 11. Skærmtypen er en 3 m høj Absorb-skærm med en
total længde på 130 m.

* Der er ikke medtaget udgift til arbejdsmiljøkoordinering. Udgift til geotekniske boringer er medtaget.
Projekteringsudgift: Det er forudsat, at udbuddet udformes som et funktionsudbud, og at entreprenøren findes ved indhentning af underhåndstilbud.
Dette medfører en væsentlig reduceret projekteringsudgift. På grund af den
simple støjskærmstype vurderes det kun nødvendigt med et reduceret udbudsmateriale.

Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

O:\A045000\A049475\3_Pdoc\DOC\Støjskærme Lyngby-Taarbæk - Indledende vurdering.docx

Punkt nr. 6 - Prioritering af projekter i Støjhandlingsplan 2013 - 2018
Bilag 1 - Side -20 af 48
20/48 STØJSKÆRME - INDLEDENDE VURDERING

6

Nr. 12 – Birkevang syd

Denne strækning er placeret syd for strækning 11. Skærmen skal opsættes
på den østlige side af Kongevejen og afskærme den sydlige del af Birkevang. Den foreslåede placering af støjskærmen fra støjscreeningsrapporten
fremgår med rød af Figur 5.

Figur 5 – Strækning nr 12 (Rød: Oprindeligt foreslået placering. Gul: forslag til ændring af
placering.)

6.1
Beskrivelse af lokaliteten
Strækningen starter umiddelbart efter indkørslen til en bilforhandler i den
sydlige ende. I den nordlige ende slutter strækningen umiddelbart før indkørslen til EDC butikken. Midt på strækningen er der adgang til et butikstorv med tre trappenedgange. På hele strækningen er der cykel- og gangsti
langs Kongevejen.
Flere af boligerne har privat opsat plankeværk tæt op langs fortovet på
strækningen. Enkelte af disse plankeværker er tætte, andre er af mere åben
karakter. Højderne varierer mellem ca. 1,5 m og ca. 1.8 m. Flere af boligerne har privat adgang til Kongevejen via låger i plankeværket.
6.1.1 Terræn- og pladsforhold
Terrænet er generelt faldende fra fortovet og ned mod bagvedliggende arealer med en højdeforskel på ca. 1 meter.
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Der er umiddelbart god plads til støjskærmen i skel mellem fortov og naboareal, hvor der i dag er plankeværk/hæk. Dette kræver dog, at der kan indgås
frivillig aftale med lodsejerne i området om at opsætte støjskærme på deres
areal. Beboerne skal være indforståede med, at deres direkte adgang til
Kongevejen sløjfes. Derudover skal der laves aftale med beboerne omkring
adgang til støjskærmen fra bagsiden i forbindelse med vedligeholdelse af
skærmen.
6.1.2 Konstruktioner
Der er en stor trappekonstruktion midt på strækningen, som sandsynligvis
skal ombygges, for at kunne gøre plads til en støjskærm. Derudover er der
nogle private skure i haverne som måske skal fjernes/flyttes.
6.1.3 Ledninger
Der er registreret enkelte ledningsskabe på strækningen. Der må dog forventes, at være mange ledninger på strækningen, da det er et tæt bebygget område, hvor der kan være mange ledninger.
Det forudsættes, at ikke-kommunale ledninger flyttes uden udgifter for
kommunen. En mindre udgift må dog forudsættes til ledningshåndtering.
Hvis en nærmere afklaring af ledningerne ønskes, er det nødvendigt at indhente ledningsoplysninger fra LER.
6.1.4 Autoværn
Der er ingen autoværn på strækningen.
6.1.5 Tavler, vejudstyr og hegn/plankeværk
Som nævnt tidligere, er der en del privat opsat plankeværk i skel mellem
fortov og nabo, som vil skulle nedtages i forbindelse med etablering af en
støjskærm. På den sydligste del foran butikstorvet er der opsat et stålhegn
som vil skulle nedtages.
Derudover er der nogle lysmaster på fortovet, der skal respekteres.
6.1.6 Beplantning
På de første ca. 80 m er der meget lidt beplantning der skal fjernes. På resten
af strækningen skal der ryddes hæk samt enkelte træer på privat grund, der
vil skulle fjernes for at kunne gøre plads til støjskærmen.
6.2
Placering af støjskærm
I henhold til støjscreeningsrapporten skal støjskærmen placeres ca. 0,5 m fra
skel mellem fortov og nabo. Skærmen skal starte umiddelbart efter en indkørsel til en bilforhandler i syd og ophøre umiddelbart før en indkørsel til en
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EDC butik i nord. I denne udformning vil skærmen have en total længde på
ca. 180 m.
6.2.1 Ændringer ift. tidligere udleverede strækningsplaner
I støjscreeningsrapporten er der ikke givet noget forslag til, hvordan adgangen til butiksområdet bevares. Dette kan gøres ved at etablere en sluse i
støjskærmen, hvor handlende kan gå igennem. En mulig løsning til slusen
kunne være at etablere et hul i skærmen og placere en ekstra delskærm på
det lille rabatareal ud for trappenedgangen, som vist med gul på Figur 5.
Umiddelbart vurderes rabatarealet stort nok til, at der kan være plads til en
skærm. Denne løsning skal dog undersøges nærmere, da den kan give problemer i og med, at skærmen kommer meget tæt på vejen. Hvis det vælges
at placere en skærm i rabatarealet anbefales det, at denne er transparent. Ved
denne udformning vil skærmen have en total længde på ca. 215 m.
6.2.2 Supplerende vurdering af skærmens støjdæmpende
effekt
Som nævnt er der en del hegn/plankeværk ud for en række af de berørte boliger. Disse plankeværker er ikke medtaget i den støjberegning som er udført for strækningen.
Hvor disse plankeværker er tætte vil de potentielt have en støjdæmpende
effekt, men da der ikke er skærmet ud for samtlige ejendomme og plankeværkerne er af varierende kvalitet, tæthed og højde vurderes det, at nuværende støjdæmpende effekt vil være begrænset.
Den forventede støjdæmpning må således forventes at være stort set svarende til den udførte støjberegning.
6.3
Støjskærms- og funderingstype
Støjskærmstypen anbefales at være af samme type som ved strækning 11,
nemlig en let type, som eksempelvis beplantet AbSorb/RockDelta eller
eventuelt en grøn skærm som Pileflet, da skærmen skal stå i byområde i stedet for eksisterende hæk.
I forbindelse med etablering af sluse i støjskærmen anbefales opsat en VD
standardskærm med transparente kassetter eller tilsvarende (se afsnit 3.3).
Skærmhøjde 3 m.
Funderingstypen skal være enten borede betonpæle eller rammede stålrør
eller lignende.
6.4
Udførelsesforhold
Skærmen vil skulle opsættes fra fortov/cykelsti, så det vil være nødvendigt
at omlægge den bløde trafik i anlægsperioden.
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Der kan være store komplikationer i forhold til ledninger på strækningen,
der vil kunne besværliggøre etableringen af en støjskærm.
Derudover vil det ekstra stykke skærm på rabatarealet foran trappenedgangen være besværlig at etablere, da der ikke er meget plads til fundament
m.m.
6.5
Budgetoverslag
Det anbefales at opsætte en absorberende støjskærm som eksempelvis AbSorb/RockDelta, som er en relativ billig skærm. Der er taget udgangspunkt i
en AbSorb-skærm som vurderes at koste ca. 7.800 kr. pr. lbm. skærm i etableringsomkostninger for selve skærmen inkl. projektering. Dette giver en
total pris for etablering og projektering af AbSorb-skærmen på 1,3 mio. kr.
ekskl. moms i prisniveau 2014.
Udgift til transparent støjskærm i forbindelse med slusen vurderes at koste
ca. 11.500 kr. pr. lbm. Prisen vil være høj pr. lbm, pga den meget korte
strækning. Samlet tillægsudgift for den transparente skærm: ca. 400.000 kr.
Der tillægges ca. 50.000 kr. til omlægning af ledninger. Denne post kan risikere at være højere, da omlægning af ledninger kan være dyrt og er meget
usikker, da der endnu ikke er indhentet ledningsoplysninger.
Da skærmen er meget kort, skal der forventes højere enhedspris på støjskærmen, da projektering m.m. vil udgøre en større procentdel af udgifterne
til skærmen.
Midlertidig omlægning af cykel-/gangtrafik samt afspærring vurderes i omegnen 100.000 kr.
Til sidst skal der ryddes både privat hæk/træer og plankeværk på strækningen der vurderes til ca. 50.000 kr.
Dermed vurderes den samlede sum for etablering af støjskærmen til ca. 1,8
mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2014 for en 3 m høj skærm med en samlet
længde på 215 m, se Tabel 7.
Etablering og projektering af skærm
Transparent skærm
Trafikregulering
Ledninger
Rydning af beplantning
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 1.400.000,00
Kr. 400.000,00
kr. 100.000,00
kr. 50.000,00
kr. 50.000,00
kr. 240.000,00
kr. 2.240.000,00
kr. 10.418,60

Tabel 7 - Anlægsoverslag for strækning nr. 12. Skærmtypen er en 3 m høj Absorbskærm/Transparent standard VD skærm med en total længde på 215 m.
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* Der er ikke medtaget udgift til arbejdsmiljøkoordinering. Udgift til geotekniske boringer er medtaget.
Projekteringsudgift: Det er forudsat, at udbuddet udformes som et funktionsudbud, og at entreprenøren findes ved indhentning af underhåndstilbud.
Dette medfører en væsentlig reduceret projekteringsudgift. På grund af den
simple støjskærmstype vurderes det kun nødvendigt med et reduceret udbudsmateriale.
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7

Nr. 13 – Mønsvej og Virumvej

Støjskærmen tænkes opsat på den vestlige side af Helsingørmotorvejen ca.
hvor motorvejen løber ud i Kongevejen. Skærmen skal afskærme boligkvarteret omkring Virumvej.

Figur 6 - Strækning nr. 13 (Foreslået placering vist med rødt).

7.1
Beskrivelse af lokaliteten
Støjskærmen tænkes at starte i syd ca. 50 m syd for underføringen af Virumvej og slutte i nord hvor lokalvejen og motorvejens udløb fletter sammen, se Figur 6 med rødt. Midt på strækningen er der en bunkerkonstruktion
omkring underføringen af Virumvej.
7.1.1 Terræn- og pladsforhold
Syd for Virumvej er vejen beliggende højere end terrænet, hvor terrænet er
skrånende ned fra vejen med en højdeforskel på ca. 1 m. Ca. 5 m fra motorvejens yderste kant er der en eksisterende støjvold med en højde på et par
meter over motorvejen. Nord for Virumvej er der ligeledes en terrænforskel
på ca. en meter fra motorvejen og ned til det bagvedliggende område, hvor
bunkerkonstruktionen befinder sig. Denne forskel er aftagende frem mod
slutningen af skærmen i nord, hvor højdeforskellen er helt udlignet.
Omkring bunkerkonstruktionen er pladsforholdene til støjskærmen ikke
specielt gode. Det vil være besværligt at etablere en støjskærm pga. bunkerkonstruktionen, men vurderes dog at være mulig, enten ved delvist at fjerne
bunkeren eller fastgøre skærmen til bunkeren. Der er desuden en støttevæg
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på strækningen fra bunkeren og et stykke frem til afslutningen af skærmen i
nord, som indskrænker pladsen til støjskærmen.
7.1.2 Konstruktioner
Som nævnt er der en relativ stor bunkerkonstruktion lige hvor Virumvej føres under motorvejen, som vil være i konflikt med det tænkte støjskærmstracé. Det er usikkert hvorvidt en støjskærm vil kunne fastgøres til bunkerkonstruktionen eller om bunkerkonstruktionen delvist skal fjernes. Dette
skal undersøges nærmere.
Derudover er der en støttevæg fra bunkeren og næsten frem til afslutningen
af skærmen i nord. Det skal undersøges om denne støttvæg kan modstå den
ekstra belastning fra skærmens fundamenter.
Støjskærmen skal desuden føres over Virumvej, hvor skærmen tænkes fastgjort i broens kantbjælke vha. iborede limankre.
7.1.3 Ledninger
Der er ikke registreret nogen ledninger på strækningen og det vurderes
usandsynligt, at der skulle være særlig mange ledninger i strid med støjskærmens tænkte tracé, da området ikke er så let tilgængeligt.
Det forudsættes, at ikke-kommunale ledninger flyttes uden udgifter for
kommunen. En mindre udgift må dog forudsættes til ledningshåndtering.
Hvis en nærmere afklaring af ledningerne ønskes, er det nødvendigt at indhente ledningsoplysninger fra LER.
7.1.4 Autoværn
Der er autoværn langs størstedelen af strækningen, som vil skulle nedtages
og genopsættes samt eventuelt forstærkes efterfølgende i forbindelse med
etablering af støjskærmen. Der er desuden et gammelt betonautoværn bag
stålautoværnet, som sandsynligvis skal fjernes før en støjskærm vil kunne
opsættes.
7.1.5 Tavler, vejudstyr og hegn/plankeværk
Der er enkelte tavler på strækningen, der forventes at kunne genopsættes.
7.1.6 Beplantning
Der er en del træer og beplantning langs hele strækningen, som vil skulle
fjernes i forbindelse med etablering af støjskærmen.
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7.2
Placering af støjskærm
Støjskærmen skal, syd for Virumvej, placeres tæt op ad motorvejen bag det
eksisterende autoværn. Her er det vigtigt, at skærmen placeres langt nok fra
autoværnet, så autoværnet bibeholder sin arbejdsbredde. På strækningen
nord for Virumvej skal skærmen placeres imellem støttevæggen og stålautoværnet. Ved bunkerkonstruktionen skal der findes en løsning, førend
skærmens endelige placering kan fastlægges. Skærmen har i denne udformning en total længde på ca. 240 m.
7.3
Støjskærms- og funderingstype
Skærmtypen tænkes at være af samme type som strækning 2a og 3, "Lyngbyvejskærmen", så der er sammenhæng mellem skærmene langs Helsingørmotorvejen, dog med skærmhøjde 3 m. Det anbefales at udføre skærmen
med absorberende kassetter, idet man kan risikere at forstærke støjen andre
steder i området pga. refleksion, hvis skærmen udføres med transparente
plader
Alternativt kan skærmen etableres som en VD standardskærm, der er et billigere alternativ til Lyngbyvejskærmen.
For en beskrivelse af skærmtyperne henvises til afsnit 3.3.
Skærmen tænkes funderet med nedvibrerede stålrør eller lignende.
7.4
Udførelsesforhold
Skærmen vil skulle opsættes fra motorvejen og det er derfor nødvendigt at
foretage trafikregulerende foranstaltninger. Som tidligere nævnt vil det være
besværligt at etablere en støjskærm omkring bunkerkonstruktionen, hvilket
vil besværliggøre entreprenørens arbejde.
Syd for Virumvej hvor støjskærmen skal placeres i skråningen, vil udførslen
besværliggøres samtidig med, at længden på fundamenterne skal forøges
pga. stabilitet.
Derudover skal skærmen fastgøres til broen der fører Virumvej under motorvejen, hvorved der skal anvendes specielle stilladser eller lifte.
7.5
Budgetoverslag
Skærmtypen er i dette notat anbefalet at være af typen Lyngbyvejskærm,
som dog er en dyrere skærm end VD's standardskærm. Derfor er der lavet to
anlægsoverslag – et for Lyngbyvejtypen og et for VD's standardskærm –
begge med en højde på 3 m og en total længde på ca. 240 m, der henvises til
hhv. Tabel 8 og Tabel 9.
Lyngbyvejskærmen vurderes i dette tilfælde at koste ca. 16.300 kr. pr. lbm.
skærm i etableringsomkostninger for selve skærmen inkl. projektering. Det-
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te giver en total pris for etablering og projektering af selve skærmen på 3,9
mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2014.
Alternativt tænkes skærmen etableret som en VD standardskærm med en
pris på ca. 14.200 kr. pr. lbm. skærm for etablering og projektering af selve
skærmen. Dette giver en samlet pris for etablering og projektering af selve
skærmen på 3,4 mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2014.
Der skal dog forventes at lægges ca. 200.000 kr. ekstra til en løsning omkring bunkerkonstruktionen. Hvis bunkerkonstruktionen skal fjernes vil
denne være højere.
Derudover skal der tillægges ca. 100.000 kr. til fastgørelsen af støjskærmen
til broens kantbjælke.
Syd for Virumvej, hvor støjskærmen placeres i skråningen, skal der tillægges ca. 100.000 kr. til større fundamenter og besværlige arbejdsforhold.
Trafikregulering vurderes til ca. 200-300.000 kr.
Derudover er skærmen relativ kort, så derfor må det forventes at enhedsprisen vil være højere, da udgifter til eksempelvis projektering vil udgøre en
større procentdel af de samlede udgifter til skærmen.
Slutteligt skal der tillægges ca. 50.000 kr. til rydning af træer og bevoksning.
Dermed er anlægsoverslaget for henholdsvis en Lyngbyvejskærm og VD
standardskærm skønnet til ca. 5,5 mio. kr. og ca. 4,9 mio. kr. ekskl. moms i
prisniveau 2014.
Etablering og projektering af skærm
Etablering af skærm ved bunkerkonstruktion
Fastgørelse af støjskærm på bro
Ekstraudgift til etablering af skærm i
skråning
Trafikregulering
Rydning af beplantning
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 3.900.000,00
kr. 200.000,00
kr. 100.000,00
kr. 200.000,00
kr. 300.000,00
kr. 50.000,00
kr. 713.000,00
kr. 5.463.000,00
kr. 22.762,50

Tabel 8 - Anlægsoverslag for strækning nr. 13. Skærmtypen er en 3 m høj Lyngbyvejskærm med
en total længde på 240 m.
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Etablering og projektering af skærm
Etablering af skærm ved bunkerkonstruktion
Fastgørelse af støjskærm på bro
Ekstraudgift til etablering af skærm i
skråning
Trafikregulering
Rydning af beplantning
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 3.400.000,00
kr. 200.000,00
kr. 100.000,00
kr. 200.000,00
kr. 300.000,00
kr. 50.000,00
kr. 638.000,00
kr. 4.888.000,00
kr. 20.366,67

Tabel 9 - Anlægsoverslag for strækning nr. 13. Skærmtypen er en 3 m høj VD standardskærm
med en total længde på 240 m.
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8

Nr. 14 – Kongevejen 116-142

Denne skærmstrækning er placeret umiddelbart øst for strækning nr. 13.
Skærmen placeres langs den vestlige side af Kongevejen imellem Omfartsvejen og Kongevejen, som vist på Figur 7. Skærmen skal afskærme området
omkring Bernhard Olsen Vej for støj fra Omfartsvejen.

Figur 7 - Strækning nr. 14 (Foreslået placering vist med rødt).

8.1
Beskrivelse af lokaliteten
Skærmen opsættes i rabatarealet imellem Kongevejen og Omfartsvejen.
Skærmen tænkes at starte i syd umiddelbart efter en stiforbindelse der går
igennem rabatarealet. I den nordlige ende tænkes skærmen at ophøre tilstrækkeligt langt nord for krydset mellem Kongevejen og Kongsvænget, så
det bagvedliggende området afskærmes tilstrækkeligt. I den sydlige ende er
der en tankstation på den modsatte side af Omfartsvejen.
8.1.1 Terræn- og pladsforhold
Imellem Kongevejen og Omfartsvejen er der et rabatareal, der i den sydlige
ende har en bredde på et par meter, men som gradvist indsnævres for, på en
stor del af strækningen kun at være på knap en meter. I syd er der ingen højdeforskel på Kongevejen og Omfartsvejen men højdeforskellen øges gradvist, hvor Omfartsvejen til sidst er beliggende ca. 0,5-1,0 m højere end
Kongevejen.

O:\A045000\A049475\3_Pdoc\DOC\Støjskærme Lyngby-Taarbæk - Indledende vurdering.docx
Møde
i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

Punkt nr. 6 - Prioritering af projekter i Støjhandlingsplan 2013 - 2018
Bilag 1 - Side -31 af 48
STØJSKÆRME - INDLEDENDE VURDERING 31/48

8.1.2 Konstruktioner
Hvor Omfartsvejen er beliggende højere end Kongevejen er der en støttevæg imellem Kongevejen og Omfartsvejen. Derudover er der ovenpå støttevæggen et gammelt betonautoværn.
Det skal kontrolleres om støttevæggen har tilstrækkelig bæreevne, hvis det
vælges at placere en støjskærm, med dertilhørende fundamenter, tæt op af
den.
8.1.3 Ledninger
Der står lysmaster med en afstand på ca. 30 m imellem Kongevejen og Omfartsvejen, så derfor må der forventes at ligge langsgående ledninger på
strækningen. Derudover forventes der ikke at være nogen ledninger på
strækningen.
Det forudsættes, at ikke-kommunale ledninger flyttes uden udgifter for
kommunen. En mindre udgift må dog forudsættes til ledningshåndtering.
Hvis en nærmere afklaring af ledningerne ønskes, er det nødvendigt at indhente ledningsoplysninger fra LER.
8.1.4 Autoværn
Der er autoværn på ca. halvdelen af strækningen, hvor der er støttevæg, i alt
ca. 140 m. Dette autoværn skal nedtages og genopsættes samt eventuelt forstærkes efterfølgende i forbindelse med etablering af støjskærmen.
Det er vigtigt, at autoværnets arbejdsareal respekteres, så skærmen ikke placeres for tæt på autoværnet. Dette kan dog vise sig at være problematisk
grundet pladsmangel, hvilket kan resultere i at der skal opsættes et autoværn
med en mindre arbejdsbredde.
8.1.5 Tavler, vejudstyr og hegn/plankeværk
Der er nogle enkelte tavler på strækningen der forventes at kunne genopsættes.
8.1.6 Beplantning
Der er en moderat mængde træer og buskads der skal fjernes førend en støjskærm vil kunne etableres.
8.2
Placering af støjskærm
Støjskærmen placeres, som tidligere nævnt, imellem Omfartsvejen og Kongevejen. Skærmen skal placeres imellem det gamle betonautoværn og det
eksisterende autoværn, hvor der er ca. 90 cm fra forside til forside. Det skal
sikres, at der er tilstrækkeligt med plads til skærmen og at autoværnets ar-
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bejdsbredde kan bibeholdes på trods af støjskærmen. Alternativt skal der
bygges en ny støttevæg som støjskærmen kan fastgøres til.
Støjskærmen har, med den udformning som er vist på Figur 7, en total
længde på 260 m.
8.2.1 Ændringer ift. tidligere udleverede strækningsplaner
Skærmen kan forkortes i den sydlige ende, så skærmen først starter i nærheden af busstoppestedet for 128A, da tankstationen vurderes at afskærme resten af strækningen. På den måde kan skærmen forkortes med ca. 40 m, så
skærmen har en total længde på ca. 220 m.
8.3
Støjskærms- og funderingstype
Skærmtypen tænkes at være af samme type som strækning 13, "Lyngbyvejskærmen", så der er sammenhæng mellem skærmene langs Helsingørmotorvejen, dog med skærmhøjde 3 m. Det anbefales at udføre skærmen med
absorberende kassetter, idet man kan risikere at forstærke støjen andre steder i området pga. refleksion, hvis skærmen udføres med transparente plader
Alternativt kan skærmen etableres som en VD standardskærm, der er et billigere alternativ til Lyngbyvejskærmen.
For en beskrivelse af skærmtyperne henvises til afsnit 3.3.
Skærmen tænkes funderet med nedvibrerede stålrør eller lignende.
8.4
Udførelsesforhold
Skærmen tænkes opført fra Omfartsvejen, hvor der skal opsættes trafikregulerende foranstaltninger. Da pladsen til støjskærmen er meget lille, vil det
besværliggøre entreprenørens arbejde.
Derudover kan der være ledninger på strækningen der vil kunne besværliggøre udførelsen.
8.5
Budgetoverslag
Skærmtypen er i dette notat anbefalet at være af typen Lyngbyvejskærm,
som dog er en dyrere skærm end VD's standardskærm. Derfor er der lavet to
anlægsoverslag – et for Lyngbyvejtypen og et for VD's standardskærm –
begge med en højde på 3 m og en total længde på 220 m, der henvises til
hhv. Tabel 10 og Tabel 11.
Lyngbyvejskærmen vurderes i dette tilfælde at koste ca. 16.400 kr. pr. lbm.
skærm i etableringsomkostninger for selve skærmen inkl. projektering. Dette giver en total pris for etablering og projektering af selve skærmen på 3,6
mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2014.
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Alternativt tænkes skærmen etableret som en VD standardskærm med en
pris på ca. 14.500 kr. pr. lbm. skærm for etablering og projektering af selve
skærmen. Dette giver en samlet pris for etablering og projektering af selve
skærmen på 3,2 mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2014.
I denne pris er der ikke taget højde for trafikomlægning, som må forventes
at udgøre ca. 200-300.000.
Derudover skal der tillægges ca. 50.000 kr. til rydning af træer og bevoksning samt ca. 50.000 til omlægning af ledninger.
Dermed er anlægsoverslaget for henholdsvis en Lyngbyvejskærm og VD
standardskærm skønnet til ca. 4,6 mio. kr. og ca. 4,1 mio. kr. ekskl. moms i
prisniveau 2014.
Etablering og projektering af skærm
Trafikregulering
Rydning af beplantning
Ledninger
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 3.600.000,00
kr. 300.000,00
kr. 50.000,00
kr. 50.000,00
kr. 600.000,00
kr. 4.600.000,00
kr. 20.909,09

Tabel 10 - Anlægsoverslag for strækning nr. 14. Skærmtypen er en 3 m Lyngbyvejskærm med en
total længde på 220 m.

Etablering og projektering af skærm
Trafikregulering
Rydning af beplantning
Ledninger
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 3.200.000,00
kr. 300.000,00
kr. 50.000,00
kr. 50.000,00
kr. 540.000,00
kr. 4.140.000,00
kr. 18.818,18

Tabel 11 - Anlægsoverslag for strækning nr. 14. Skærmtypen er en 3 m høj VD standardskærm
med en total længde på 220 m.
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Nr. 21 – Bækkevang

Denne strækning er den første af i alt 4 strækninger langs Klampenborgvej.
Skærmen tænkes opsat på den nordvestlige side af Kongevejen og afskærme
boligområdet Bækkevang. Den foreslåede placering af støjskærmen fra støjscreeningsrapporten kan ses med rødt af Figur 8.

Figur 8 - Strækning nr. 21 (Foreslået placering vist med rødt).

9.1
Beskrivelse af lokaliteten
Skærmen tænkes at starte i syd umiddelbart bagved et busstoppested og slutte i den nordlige ende umiddelbart før et busstoppested. Langs hele strækningen er der cykel- og gangsti adskilt fra vejen med et lille rabatareal.
9.1.1 Terræn- og pladsforhold
Terrænet er i den sydlige ende beliggende højere end vejen med en forskel
på et par meter. Denne terrænforskel formindskes gradvist for til sidst blot at
være på ca. en halv meter. Skærmen er i støjscreeningsrapporten forudsat
placeret umiddelbart udenfor skel ind til boligforeningen, svarende til et
stykke op ad skråningen. Skærmen skal opsættes fra vejsiden, hvor cykelog gangsti skal inddrages til arbejdsareal.

O:\A045000\A049475\3_Pdoc\DOC\Støjskærme Lyngby-Taarbæk - Indledende vurdering.docx
Møde
i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

Punkt nr. 6 - Prioritering af projekter i Støjhandlingsplan 2013 - 2018
Bilag 1 - Side -35 af 48
STØJSKÆRME - INDLEDENDE VURDERING 35/48

9.1.2 Konstruktioner
Ca. midt på strækningen er der en trappe ned af skråningen til fortovet. Omkring denne trappe er der en brøndkonstruktion der kan komme i konflikt
med støjskærmens tænkte tracé.
Derudover er der et busskur i den nordligste ende, som enten skal flyttes eller respekteres af støjskærmen.
9.1.3 Ledninger
Der er ikke umiddelbart registreret nogen ledninger på strækningen.
Det forudsættes, at ikke-kommunale ledninger flyttes uden udgifter for
kommunen. En mindre udgift må dog forudsættes til ledningshåndtering.
Hvis en nærmere afklaring af ledningerne ønskes, er det nødvendigt at indhente ledningsoplysninger fra LER.
9.1.4 Autoværn
Der er ingen autoværn på strækningen
9.1.5 Tavler, vejudstyr og hegn/plankeværk
Der er nogle enkelte tavler på strækningen, der dog ikke forventes at komme
i konflikt med støjskærmstracéet.
9.1.6 Beplantning
På skråningen op imod boligerne er der relativ tæt beplantning med krat og
store træer. Det vurderes, at al beplantning på skråningen skal ryddes for at
kunne gøre plads til støjskærmen og udførelse af denne.
9.2
Placering af støjskærm
Som tidligere nævnt er det i støjscreeningsrapporten forudsat, at skærmen
skal placeres umiddelbart udenfor skel ind til boligforeningen, svarende til
et stykke op ad skråningen.. Skærmen har i denne udformning en samlet en
længde på ca. 295 m.
I den nordlige ende ved stiadgangen, skal der laves en sluse i støjskærmen,
så stiadgangen kan bibeholdes. Alternativt skal det vælges at lukke stiadgangen, da fodgængere vil kunne få adgang til Klampenborgvej længere
østpå ved krydset mellem Klampenborgvej og Sorgenfrigårdsvej.
9.2.1 Ændringer ift. tidligere udleverede strækningsplaner
For at opnå maksimal effekt af støjskærmen foreslås det, at støjskærmen opsættes på toppen af skråningen, hvor der i dag er opsat hegn og hæk som
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afgrænsning ind mod boligerne. Dette betyder, at skærmen kommer til at stå
på ejendommenes areal.
Denne placering vil således kræve, at der indgås frivillig aftale med lodsejerne om at placere en støjskærm på deres grund, alternativt at det nødvendige areal eksproprieres.
9.2.2 Supplerende vurdering af skærmens støjdæmpende
effekt
Den foreslåede justering af skærmplaceringen vurderes at give en øget støjdæmpning i forhold til den placering, som er forudsat i støjscreeningsrapporten. Det er en lille ulempe, at skærmen placeres længere væk fra støjkilden, men da skærmen placeres højere og tættere på boligerne kompenseres
der for dette, og netto vil der være tale om en forbedring.
9.3
Støjskærms- og funderingstype
Støjskærmen tænkes udført som en allerede opført støjskærm langs Klampenborgvej. Skærmen består af en kerne af stenuld, som er indpakket af et
stålnet. Opad stålnettet kan der vokse klatreplanter, så skærmen kommer til
at fremstå som en grøn skærm. Skærmen består af moduler, som er fastholdt
af stålsøjler. Skærmhøjde 3 m.
Skærmen tænkes funderet med borede betonpæle eller nedvibrerede stålrør
eller lignende.
9.4
Udførelsesforhold
Skærmens udførelse besværliggøres af, at skærmen skal opsættes på toppen
af skråningen. Endvidere kan brøndkonstruktionen give nogle udfordringer i
forbindelse med udførelsen af støjskærmen.
Derudover er der usikkerhed omkring, hvor mange ledninger der er på
strækningen, som vil kunne give udførelsesmæssige problemer.
Skærmen opsættes fra vejsiden, hvor gang- og cykelsti skal føres udenom
arbejdsområdet.
9.5
Budgetoverslag
Det anbefales at opsætte en absorberende støjskærm som eksempelvis AbSorb/RockDelta, som er en relativ billig skærm. Der er taget udgangspunkt i
en AbSorb-skærm som vurderes at koste ca. 7.800 kr. pr. lbm. skærm i etableringsomkostninger for selve skærmen inkl. projektering. Dette giver en
total pris for etablering og projektering af selve skærmen på 2,3 mio. kr.
ekskl. moms i prisniveau 2014.
Derudover skal der findes en løsning på brøndkonstruktionen, som kan
komme til at være dyr. Det vurderes dog muligt at føre støjskærmen om-
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kring bunkerkonstruktionen, så den ikke nødvendigvis skal fjernes. Alligevel afsættes der 100.000 kr. ekstra i budgetoverslaget, til foranstaltninger
ved bunkeren.
Derudover afsættes ca. 100.000 kr. til etablering af støjskærm på skråning,
da det vil besværliggøre udførelse samtidig med, at fundamtsstørrelserne
forøges.
Der afsættes ca. 150.000 kr. til trafikregulerende foranstaltninger. Desuden
afsættes der 50.000 kr. til rydning af beplantning og 50.000 kr. til ledninger.
Dermed vurderes den samlede sum for etableringen af støjskærmen til ca.
3,2 mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2014, for en 3 m høj og 295 m lang
absorberende støjskærm som eksempelvis AbSorb, se Tabel 12.

Etablering og projektering af skærm*
Etablering af skærm ved bunkerkonstruktion
Ekstraudgifter til etablering af skærm i
skråning
Trafikregulering
Rydning af beplantning
Ledninger
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 2.300.000,00
kr. 100.000,00
kr. 100.000,00
kr. 150.000,00
kr. 50.000,00
kr. 50.000,00
kr. 413.000,00
kr. 3.163.000,00
kr. 10.722,03

Tabel 12 - Anlægsoverslag for strækning nr. 21. Skærmtypen er en 3 m høj Absorb-skærm med
en total længde på 295 m.

* Der er ikke medtaget udgift til arbejdsmiljøkoordinering. Udgift til geotekniske boringer er medtaget.
Projekteringsudgift: Det er forudsat, at udbuddet udformes som et funktionsudbud, og at entreprenøren findes ved indhentning af underhåndstilbud.
Dette medfører en væsentlig reduceret projekteringsudgift. På grund af den
simple støjskærmstype vurderes det kun nødvendigt med et reduceret udbudsmateriale.
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Nr. 22 – Lyngbygårdsvej 102-124

Denne strækning er placeret lige på den anden side af Sorgenfrigårdsvej i
forhold til strækning nr. 21, langs Klampenborgvej. Skærmen skal placeres
på den nordlige side af Klampenborgvej og afskærme en række etageboliger
omkring Lyngbygårdsvej. Den foreslåede placering af støjskærmen fra støjscreeningsrapporten fremgår med rødt af Figur 9.

Figur 9 - Strækning nr. 22 (Foreslået placering vist med rødt).

10.1 Beskrivelse af lokaliteten
Skærmen tænkes at starte i den vestlige ende umiddelbart efter krydset mellem Klampenborgvej og Sorgenfrigårdsvej og slutte i den østlige ende ved
en børnehave (Lyngbygårdsvej 126). Der er cykel- og gangsti langs hele
strækningen.
10.1.1 Terræn- og pladsforhold
Der er kun en lille højdeforskel mellem vej og nabo, på ca. 0,5 m på hele
strækningen.
Der er umiddelbart fint plads til støjskærmen dog kræver det, at der fjernes
mange træer og buske.
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10.1.2 Konstruktioner
Der er privat opsat hegn og plankeværk på strækningen som skal fjernes
ifm. opsættelsen af en støjskærm. Derudover er der ingen nævneværdige
konstruktioner på strækningen der vil kunne komme i konflikt med støjskærmen.
10.1.3 Ledninger
Der er registreret et ledningsskab fra DONG på strækningen. Der kan risikere at være flere ledninger på strækningen, som kan være i konflikt med støjskærmstracéet.
Det forudsættes, at ikke-kommunale ledninger flyttes uden udgifter for
kommunen. En mindre udgift må dog forudsættes til ledningshåndtering.
Hvis en nærmere afklaring af ledningerne ønskes, er det nødvendigt at indhente ledningsoplysninger fra LER.
10.1.4 Autoværn
Der er intet autoværn på strækningen.
10.1.5 Tavler, vejudstyr og hegn/plankeværk
Der er flere hegn og plankeværk på strækningen, som vil skulle fjernes.
10.1.6 Beplantning
Da skærmen skal placeres i skel til nabo, vil det være nødvendigt at rydde
mange træer og buske på strækningen
10.2 Placering af støjskærm
Støjskærmen kan placeres i skel, men kan også placeres på den lille skråningstop lidt inde på privat grund. Hvis sidste løsning vælges, skal der indgås frivilligt aftale med lodsejerne i området.
Skærmen vil i denne udformning have en total længde på ca. 195 m.
10.3 Støjskærms- og funderingstype
Skærmtypen skal være den samme som for strækning nr. 21 og tænkes at
være en grøn skærm med en kerne af stenuld hvor der vokser klatreplanter
op af. Denne skærmtype er allerede opsat på en strækning i nærheden langs
Klampenborgvej. Skærmhøjde 3 m.
Skærmen tænkes funderet med borede betonpæle eller nedvibrerede stålrør
eller lignende.
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10.4 Udførelsesforhold
Skærmen er forholdsvis ukompliceret at udføre. Der er dog stadig usikkerheder omkring ledninger, som vil kunne besværliggør udførelsen.
10.5 Budgetoverslag
Det anbefales at opsætte en absorberende støjskærm som eksempelvis AbSorb/RockDelta, som er en relativ billig skærm. Der er taget udgangspunkt i
en AbSorb-skærm som vurderes at koste ca. 7.700 kr. pr. lbm. skærm i etableringsomkostninger for selve skærmen inkl. projektering. Dette giver en
total pris for etablering og projektering af selve skærmen på 1,5 mio. kr.
ekskl. moms i prisniveau 2014.
Der afsættes ca. 150.000 kr. til trafikregulerende foranstaltninger.
Endvidere afsættes der ca. 50.000 kr. til rydning af træer og plankeværk og
50.000 kr. til ledninger.
Denne skærmstrækning kunne med fordel udføres samtidig med strækning
nr. 21 for at spare penge på udførelsen.
Den samlede pris for at etablere støjskærmen vurderes at blive ca. 2,0 mio.
kr. ekskl. moms i prisniveau 2014, for en 3 m høj og 195 m lang absorberende støjskærm som eksempelvis AbSorb, se Tabel 13.
Etablering og projektering af skærm*
Omlægning af cykel- og gangsti
Rydning af beplantning
Ledninger
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 1.500.000,00
kr. 150.000,00
kr. 50.000,00
kr. 50.000,00
kr. 263.000,00
kr. 2.013.000,00
kr. 10.323,08

Tabel 13 - Anlægsoverslag for strækning nr. 22. Skærmtypen er en 3 m høj Absorb-skærm med
en total længde på 195 m.

* Der er ikke medtaget udgift til arbejdsmiljøkoordinering. Udgift til geotekniske boringer er medtaget.
Projekteringsudgift: Det er forudsat, at udbuddet udformes som et funktionsudbud, og at entreprenøren findes ved indhentning af underhåndstilbud.
Dette medfører en væsentlig reduceret projekteringsudgift. På grund af den
simple støjskærmstype vurderes det kun nødvendigt med et reduceret udbudsmateriale.
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Nr. 23 – Agervang og Kornagervej

Denne skærmstrækning er placeret på den modsatte side af Klampenborgvej
i forhold til skærmstrækning 21 og 22. Skærmen placeres på den sydøstlige
side af Klampenborgvej og skal afskærme boligområderne ved Agervang og
Kornagervej. Den foreslåede placering af støjskærmen fra støjscreeningsrapporten kan ses med rødt af Figur 10.

Figur 10 - Strækning nr. 23 (Foreslået placering vist med rødt).

11.1 Beskrivelse af lokaliteten
Skærmen består af to delstrækninger som er adskilt af vejen Agervang. Den
vestlige delstrækning tænkes at starte ca. ud for de første boliger ved Agervang og ophøre umiddelbart før vejen der fører ind til området. Den østlige
skærmdel tænkes at starte på den modsatte side af vejen og ophøre, hvor de
sidste boliger i øst er beliggende.
11.1.1 Terræn- og pladsforhold
På den vestlige skærmdel er der en terrænforskel på et par meter imellem
vejen og nabo, med naboarealet beliggende højest. Denne højdeforskel er
aftagende jo længere østpå skærmen kommer og omkring indkørslen til området Agervang er der ingen højdeforskel mellem vej og nabo. På den østlige delstrækning er der ingen nævneværdig terrænforskel mellem vej og nabo.
Der er umiddelbart god plads til støjskærmen. Skærmen tænkes opsat fra
vejsiden, hvor cykel- og gangsti skal inddrages til arbejdsareal.
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11.1.2 Konstruktioner
Der er to stitilslutninger til Klampenborgvej, hvor det anbefales at udføre en
sluse i støjskærmen til den ene stitilslutning og sløjfe den anden.
11.1.3 Ledninger
Der er registreret flere ledningsskabe og påvisninger af, at der er ledninger
på strækningen. Så det må forventes, at der kan være flere ledninger i konflikt med støjskærmstracéet.
Det forudsættes, at ikke-kommunale ledninger flyttes uden udgifter for
kommunen. En mindre udgift må dog forudsættes til ledningshåndtering.
Hvis en nærmere afklaring af ledningerne ønskes, er det nødvendigt at indhente ledningsoplysninger fra LER.
11.1.4 Autoværn
Der er intet autoværn på strækningen
11.1.5 Tavler, vejudstyr og hegn/plankeværk
Der er enkelte tavler på strækningen der dog ikke forventes at være i konflikt med støjskærmen.
11.1.6 Beplantning
Skærmen vil blive placeret på toppen af skråningen, hvor al beplantning vil
skulle fjernes for at gøre plads til støjskærmen.
11.2

Placering af støjskærm

Som nævnt placeres støjskærmen på toppen af skråningen, svarende til den i
støjscreeningsrapporten foreslåede placering. En nærmere undersøgelse skal
iværksættes for at afklare placering af skel i forhold til skærmtracé. Ved
placering af skærmen på privat grund vil der skulle indgås frivillig aftale
med de berørte lodsejere i området, om at placere støjskærmen på deres
grund.
Skærmen vil i denne udformning have en samlet længde på ca. 365 m.
11.2.1 Ændringer ift. tidligere udleverede strækningsplaner
Skærmen vil med fordel kunne forlænges 20-30 m i hver ende, for bedre at
kunne afskærme området for støj.
I denne udformning vil skærmen have en samlet længde på ca. 425 m.

O:\A045000\A049475\3_Pdoc\DOC\Støjskærme Lyngby-Taarbæk - Indledende vurdering.docx
Møde
i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

Punkt nr. 6 - Prioritering af projekter i Støjhandlingsplan 2013 - 2018
Bilag 1 - Side -43 af 48
STØJSKÆRME - INDLEDENDE VURDERING 43/48

Det er valgt ikke at anvende denne længde ved beregning af anlægsudgiften,
at det er meget usikkert om en forlængelse hen foran de grønne områder vil
kunne godkendes.
11.3 Støjskærms- og funderingstype
Skærmtypen skal være den samme som for strækning nr. 21 og 22 og tænkes at være en grøn skærm med en kerne af stenuld hvor der vokser klatreplanter op af. Denne skærmtype er allerede opsat på en strækning i nærheden langs Klampenborgvej. Skærmhøjde 3 m.
Skærmen tænkes funderet med borede betonpæle eller nedvibrerede stålrør
eller lignende.
11.4 Udførelsesforhold
Skærmen er forholdsvis ukompliceret at udføre. Dog er der nogle stiadgange
der skal respekteres. Derudover er der usikkerhed om, hvor mange ledninger
der er på strækningen, som vil kunne besværliggør etableringen af skærmen.
11.5 Budgetoverslag
Det anbefales at opsætte en absorberende støjskærm som eksempelvis AbSorb/RockDelta, som er en relativ billig skærm. Der er taget udgangspunkt i
en AbSorb-skærm som vurderes at koste ca. 7.400 kr. pr. lbm. skærm i etableringsomkostninger for selve skærmen inkl. projektering. Dette giver en
total pris for etablering og projektering af selve skærmen på 2,7 mio. kr.
ekskl. moms i prisniveau 2014.
Hertil skal lægges ca. 200.000 kr. til trafikregulerende foranstaltninger.
Derudover afsættes der 100.000 kr. til omlægning af ledninger og 50.000 kr.
til rydning af træer og plankeværk.
Dermed vurderes den samlede sum for etablering af støjskærmen til ca. 3,5
mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2014 for en 3 m høj AbSorb-skærm med
en samlet længde på ca. 365 m, se Tabel 14.
Etablering og projektering af skærm*
Omlægning af cykel- og gangsti
Rydning af beplantning
Ledninger
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 2.700.000,00
kr. 200.000,00
kr. 50.000,00
kr. 100.000,00
kr. 458.000,00
kr. 3.508.000,00
kr. 9.610,96

Tabel 14 - Anlægsoverslag for strækning nr. 23. Skærmtypen er en 3 m høj Absorb-skærm med
en total længde på 365 m.
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* Der er ikke medtaget udgift til arbejdsmiljøkoordinering. Udgift til geotekniske boringer er medtaget.
Projekteringsudgift: Det er forudsat, at udbuddet udformes som et funktionsudbud, og at entreprenøren findes ved indhentning af underhåndstilbud.
Dette medfører en væsentlig reduceret projekteringsudgift. På grund af den
simple støjskærmstype vurderes det kun nødvendigt med et reduceret udbudsmateriale.
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Nr. 25 – Trongårdsparken

Denne strækning er den fjerde strækning langs Klampenborgvej, beliggende
på den modsatte side af Helsingørmotorvejen i forhold til strækning nr. 2123. Skærmen skal opsættes på den nordlige side af Klampenborgvej og afskærme området omkring Trongårdsparken. Den foreslåede placering af
støjskærmen fra støjscreeningsrapporten kan ses med rødt af Figur 11.

Figur 11 - Strækning nr. 25 (Foreslået placering vist med rødt).

12.1 Beskrivelse af lokaliteten
Skærmen tænkes at starte i den vestlige ende i nærheden af de første bygninger og ophøre i den østlige ende umiddelbart før Hjortekærsvej. Ved afslutningen af skærmen i øst er der et busstoppested, som skal respekteres i
forbindelse med udarbejdelse af støjskærmens endelige tracé, så støjskærmen flyttes bagom busstoppestedet. Alternativt kan busstoppestedet flyttes
til en anden lokalitet i området. Der er cykel- og gangsti langs hele strækningen adskilt fra vejen af et rabatareal.
12.1.1 Terræn- og pladsforhold
Der er ingen nævneværdig terrænforskel på strækningen.
Der er umiddelbart god plads til støjskærmen, hvis den placeres, hvor der i
dag er plankeværk/hæk, som skal fjernes. Skærmen vil dog blive placeret på
naboareal, så derfor skal der indgås frivillig aftale med de berørte lodsejere i
området.
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12.1.2 Konstruktioner
Der er et lille busskur ved busstoppestedet i den østlige ende af skærmen,
som skal flyttes ifm. etablering af støjskærmen. Efterfølgende kan busskuret
genopsættes foran støjskærmen. Derudover er der ingen konstruktioner i
konflikt med det foreslåede støjskærmstracé
12.1.3 Ledninger
Der er registreret flere ledningsskabe på strækningen, som er placeret i
hækken. Det må derfor forventes, at der kan være flere ledninger på strækningen i konflikt med støjskærmen.
Det forudsættes, at ikke-kommunale ledninger flyttes uden udgifter for
kommunen. En mindre udgift må dog forudsættes til ledningshåndtering.
Hvis en nærmere afklaring af ledningerne ønskes, er det nødvendigt at indhente ledningsoplysninger fra LER.
12.1.4 Autoværn
Der er intet autoværn på strækningen.
12.1.5 Tavler, vejudstyr og hegn/plankeværk
Der er flere privat opsatte plankeværk på strækningen, som vil skulle fjernes.
12.1.6 Beplantning
Der skal ryddes hæk og flere store træer på strækningen for at gøre plads til
støjskærmen.
12.2 Placering af støjskærm
Støjskærmen tænkes placeret i stedet for en eksisterende hæk ca. 0,5 m fra
fortov. Den foreslåede placering af støjskærmen fra støjscreeningsrapporten
kan ses med rødt af Figur 11. Skærmen vil i denne udformning have en
længde på ca. 375 m.
12.2.1 Ændringer ift. tidligere udleverede strækningsplaner
Skærmen kan med fordel forlænges 20-30 m i den vestlige ende, for bedre
at afskærme det bagvedliggende område mod trafikstøjen. Her er der dog en
sti som vil skulle føres igennem skærmen eller eventuelt udenom.
12.3 Støjskærms- og funderingstype
Skærmtypen skal være den samme som for strækning nr. 21-23 og tænkes at
være en grøn skærm med en kerne af stenuld, hvor der vokser klatreplanter
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op af. Denne skærmtype er allerede opsat på en strækning i nærheden langs
Klampenborgvej. Skærmhøjde 3 m.
Skærmen tænkes funderet med borede betonpæle eller nedvibrerede stålrør
eller lignende.
12.4 Udførelsesforhold
Skærmen skal opføres fra vejsiden, hvor cykel- og gangsti skal inddrages til
arbejdsareal. Dermed er det nødvendigt med trafikregulering for at lede cykel- og gangtrafik forbi arbejdsarealet.
Derudover skal der findes en løsning ved busstoppestedet, som kan skabe
problemer i udførelsen.
12.5 Budgetoverslag
Det anbefales at opsætte en absorberende støjskærm som eksempelvis AbSorb/RockDelta, som er en relativ billig skærm. Der er taget udgangspunkt i
en AbSorb-skærm som vurderes at koste ca. 7.300 kr. pr. lbm. skærm i etableringsomkostninger for selve skærmen inkl. projektering. Dette giver en
total pris for etablering og projektering af selve skærmen på 2,9 mio. kr.
ekskl. moms i prisniveau 2014.
Til denne pris er der ikke afsat penge til trafikomlægning som vurderes til
ca. 100.000 kr.
Derudover skal der afsættes penge til omlægning af ledninger, som er en
meget usikker post idet der endnu ikke er indhentet ledningsoplysninger fra
LER. Ledingsomlægninger vurderes at kunne løbe op i 100-200.000 kr.
Til sidst skal der også afsættes ca. 50.000 kr. til rydning af beplantning og
plankeværk.
Dermed vurderes den samlede sum for etablering af støjskærmen til ca. 3,7
mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2014, for en 3 m høj og ca. 400 m lang
absorberende støjskærm som eksempelvis AbSorb, se Tabel 15.
Etablering og projektering af skærm*
Omlægning af cykel- og gangsti
Rydning af beplantning
Ledninger
15 % sikkerhedstillæg
Etablering og projektering i alt
Pr. lbm. skærm

kr. 2.900.000,00
kr. 100.000,00
kr. 50.000,00
kr. 200.000,00
kr. 488.000,00
kr. 3.738.000,00
kr. 9.345,00

Tabel 15 - Anlægsoverslag for strækning nr. 25. Skærmtypen er en 3 m høj Absorb-skærm med
en total længde på ca. 400 m.
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* Der er ikke medtaget udgift til arbejdsmiljøkoordinering. Udgift til geotekniske boringer er medtaget.
Projekteringsudgift: Det er forudsat, at udbuddet udformes som et funktionsudbud, og at entreprenøren findes ved indhentning af underhåndstilbud.
Dette medfører en væsentlig reduceret projekteringsudgift. På grund af den
simple støjskærmstype vurderes det kun nødvendigt med et reduceret udbudsmateriale.
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Opdateret skema over mulige støjskærme
Økonomi og prioritering er opdateret i forhold til COWI notat af 4.2.2014.
Asfalt på Lyngby Omfartsvej/Kongevejen samt pris for RockDelta skærm ved Lyngby Omfartsvej nr. 13, 14 er beregnet af LTK (gul markering).
Beregningerne er udført i forhold til de nye foreslåede længder.
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Absorberende RockDelta skærm: uden og med beplantning

Lyngbyvejskærm:
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E\JQLQJHUQHVWLOVWDQGRJPXOLJKHGHURJSRWHQWLDOHWIRUIRUW WQLQJHUPY
VDPPHQKROGWPHGNUDYHQHWLOGHIXQNWLRQHUDUHDOHUQHVNDOXQGHUVW¡WWH,5DPE¡OOV
JHQQHPJDQJDIHMHQGRPVRPUnGHWLNRPPXQHQEOHYGHUSHJHWSnHWSRWHQWLDOHGHU
NDQIULJ¡UHVJHQQHPLQGI¡UHOVHDIV\VWHPDWLVNDUHDOIRUYDOWQLQJ6\VWHPDWLVN
DUHDOIRUYDOWQLQJNU YHUHQGDWDEDVHUHWDQDO\WLVNWLOJDQJVDPWDWIRUYDOWQLQJHQ
WLOI¡UHVNRQNUHWYLGHQKHURPXGHIUD
3RWHQWLDOHUQHLHQV\VWHPDWLVNDUHDOIRUYDOWQLQJNDQEODQGWDQGHWKnQGWHUHVJHQQHP
IUDVDOJDIIULJMRUWHPK¡MHUHXGQ\WWHOVHVJUDGSnDUHDOHURJORNDOHUIOHNVLEHORJ
I OOHVDQYHQGHOVHDIDUHDOHUSnWY UVDIIXQNWLRQHUQHGO JJHOVHDI
YHGOLJHKROGHOVHVWXQJHRJHOOHUHQHUJLWXQJHE\JQLQJHUVDPWUHGXNWLRQDIEHKRYHW
GULIWRJYHGOLJHKROGHOVHJHQQHPDWDQYHQGHWRWDO¡NRQRPLVNHEHUHJQLQJHU'HUHU
HWDNWXHOWEHKRYIRUHQNRUWO JQLQJDIKYLONHORNDOHUNRPPXQHQKDUGLVVHV
DQYHQGHOVHRJXGQ\WWHOVHVJUDGRPD'HUHUIUDPDQJHVLGHUHWO¡EHQGHRJNRQVWDQW
SUHVIRUDWInIOHUHORNDOHUVWLOOHWWLOUnGLJKHG
,QVWLWXWLRQVRJVNROHRPUnGHWHUXQGHUVWDGLJIDJOLJXGYLNOLQJ'HWVWLOOHUNUDYWLO
EnGHRUJDQLVHULQJIDJOLJHPHWRGHURJWLOGHI\VLVNHUDPPHU%\JQLQJHUQHVNDO
NXQQHXQGHUVW¡WWHGHRSJDYHURJDNWLYLWHWHUVRPDNWXHOWHUSODFHUHWLGHPPHQ
VDPWLGLJY UHVnIOHNVLEOHDWGHRJVnNDQUXPPHDQGUHDNWLYLWHWHURJNXQQH
RPVWLOOHVWLOIUHPWLGLJH QGUHGHEHKRYRJQ\HRSJDYHU'HQVWUDPPH¡NRQRPL
VWLOOHUWLOVYDUHQGHNUDY
'HQI\VLVNHXGIRUPQLQJGHQDUNLWHNWRQLVNHNYDOLWHWRJLNNHPLQGVWLQGUHWQLQJHQDI
E\JQLQJHUQHKDUVWRUEHW\GQLQJIRUNYDOLWHWHQDIVHUYLFH\GHOVHUQHIRUEUXJHUQHV
RSOHYHOVHDIVHUYLFHQVDPWDUEHMGVPLOM¡PY0DQJHE\JQLQJHUHURSI¡UWRJLQGUHWWHW
SnHWWLGVSXQNWKYRUEUXJHUQHVIRUYHQWQLQJHURJGHDQVDWWHVDUEHMGVSURFHVVHUYDU
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DQGHUOHGHVHQGGHHULGDJ1nUGHUVNDOUHQRYHUHVHOOHUE\JJHVQ\WNDQGHWY UH
YDQVNHOLJWLGHWHQNHOWHSURMHNWDWDIV WWHUHVVRXUFHUWLOG\EWJnHQGHDQDO\VHUDI
IHNVEUXJHUQHVIUHPWLGLJHEHKRYOLJHVRPSHUVSHNWLYHWRPHQHIIHNWLYRJIOHNVLEHO
ORNDOHXGQ\WWHOVHRIWHHULNNHHUWLOJRGHVHW$QDO\VHQUXPPHUXGRYHUGHWUDWLRQDOH
GHUHUNHUQHQLDQDO\VHQRJVnLGHHQRPNXQQHVNDEHOLYRJI OOHVVNDESnWY UVDI
HMHUVNDEHUIDJDUHDOHURJE\JQLQJHU$QDO\VHQVNDODIG NNHRJNRPPHPHGEXG
SnEODI¡OJHQGH
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

+YRUGDQInUNRPPXQHQDNWXHOWPHUHXGDIHNVLVWHUHQGHORNDOHUPHGI UUHVW
PXOLJHXGJLIWHU"
+YLONHEDUULHUHUHUGHUIRUHQIOHNVLEHORJHIIHNWLYORNDOHXGQ\WWHOVH"
+YRUGDQVLNUHVWLGVVYDUHQGHORNDOHULIUHPWLGHQPHGI UUHVWPXOLJH
RPNRVWQLQJHUYHGJHQQHPI¡UWEUXJDIV\VWHPDWLVNDUHDOIRUYDOWQLQJ"
+YDGHUGHNRPPHQGHnUVEHKRYIRUE\JQLQJVP VVLJH QGULQJHURJMXVWHULQJHU
SnGHE\JQLQJHUGHULV UUXPPHUGDJWLOEXGVNROHU OGUHRJIRONHRSO\VQLQJGH
VRPXQGHUVW¡WWHUYDOJWHRUJDQLVHULQJHURJIDJOLJHPHWRGHU"
+YRUGDQVLNUHVDWIUHPWLGLJHXGRJRPE\JQLQJHUVNHUIOHNVLEHOWVn
ORNDOHDQYHQGHOVHVPXOLJKHGHUQHLNNHIDVWOnVHVLIUHPWLGHQ"
+¡M¡NRQRPLVNHIIHNWLYLWHW
'HQVW¡UVWPXOLJHIXQNWLRQDOLWHW
,QFLWDPHQWHUIRULQVWLWXWLRQHUPYWLODWXQGHUVW¡WWHV\VWHPDWLVNDUHDOIRUYDOWQQLQJ
(QIRUW WQLQJDIGHDQYHQGWHPRJHQK¡MXGQ\WWHOVHVJUDGDIORNDOHUQH
% UHG\JWLJKHGRJHQHUJLRSWLPHULQJ

.RQNOXVLRQHULQGKHQWHWYLGHQRJGDWDVNDOLQGDUEHMGHVLNRPPXQHQVGULIWVVWUXNWXU
RJO¡EHQGHYHGOLJHKROGHVRJXGYLNOHV
,IRUELQGHOVHPHGGHQSODQODJWHXGE\JQLQJDI/LQGHJDDUGVVNROHQHUGHULQGJnHWHQ
DIWDOHRPHWVDPDUEHMGHPHG%,*RPXGDUEHMGHOVHDIHQKHOKHGVSODQRJLGHVNLWVH
VRPHIWHUI¡OJHQGHNDQGDQQHJUXQGODJIRUXGDUEHMGHOVHDIGHWGHWDOMHUHGHSURMHNW
IRUXGE\JQLQJHQ5HVXOWDWHWDIKHOKHGVSODQHQRJGHXQGHUOLJJHQGHSULQFLSSHU
IRUYHQWHVDWOLJJHNODULGHFHPEHURJGHOHDIGHWWHDUEHMGHYLOLQGJnLGHW
JHQHUHOOHDQDO\VHDUEHMGH
'HE\JQLQJVP VVLJHPXOLJKHGHUIRUDWVDPOHNRPPXQHQVWDQGNOLQLNNHULWRWLOWUH
NOLQLNNHULQGJnUVRPHQGHODIDQDO\VHQ2SJDYHQHUEHVNUHYHWLEXGJHWDIWDOHQIUD
±RPLY UNV WWHOVHQDIHQXQGHUV¡JHOVHDIXGYLNOLQJHQLVHUYLFHQLYHDXHW
L7DQGSOHMHQRJHIIHNWLYLVHULQJVSRWHQWLDOHW±EnGHNYDOLWDWLYWRJ¡NRQRPLVN±YHGDW
VDPPHQO JJHNRPPXQHQVWDQGNOLQLNNHU
$QDO\VHQVNDOPXQGHXGLNRQNUHWHDQEHIDOLQJHUPKWQ\HIXQNWLRQVSULQFLSSHU
NULWHULHURJIRUVODJWLOGHQIUHPWLGLJHE\JQLQJVDQYHQGHOVH*HQQHPDUEHMGHWVNDO
GHUXGYLNOHVHQPRGHOWLORSVWLOOLQJDINRQNUHWHIRUUHWQLQJVPRGHOOHUWLOEHVNULYHOVH
DISRWHQWLDOHURJPHWRGHU3nEDJJUXQGDIUHVXOWDWHUQHIUDDQDO\VHQVNDOGHU
HIWHUI¡OJHQGHXGDUEHMGHVHQNRQNUHWSODQIRUPRGHUQLVHULQJVEHKRYILQDQVLHULQJRJ
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IDVHRSGHOLQJ
,GHQ¡NRQRPLVNHUDPPHIRUXGDUEHMGHOVHQDIDQDO\VHQYLOLQGJnHQSULVDISU¡YQLQJ
JHQQHPHWUHOHYDQWXGEXGRJGHUDIV WWHVKHUXQGHURJVnPLGOHUWLOHYWILQDQVLHULQJ
DINRPPXQHQVDQGHODIHW3KGSURMHNW
$UEHMGHWRUJDQLVHUHVYLDHQVW\UHJUXSSHRJHQI¡OJHJUXSSH6W\UHJUXSSHQEHVWnUDI
GLUHNW¡UHUQH8OOD$JHUVNRYRJ6¡UHQ+DQVHQVDPWFHQWHUFKHI5HJLQ1RUGHQWRIWRJ
HQSURMHNWOHGHU)¡OJHJUXSSHQEHVWnUDIFHQWHUFKHIHUQH(ULN3HGHUVHQ'RUWH
9DQJV¡5DVPXVVHQRJ&KDUORWWH%LGVWHGUHSU VHQWDQWHUIUD0('RUJDQLVDWLRQHQ
UHSU VHQWDQWHUIRUGHGHFHQWUDOHLQVWLWXWLRQVOHGHUHXQGHU&HQWHUIRU8GGDQQHOVHRJ
3 GDJRJLN&HQWHUIRU6XQGKHGRJ.XOWXURJ&HQWHUIRU7U QLQJRJRPVRUJVDPW
¡YULJHDQVDWWHIUDFHQWUHQHPHGUHOHYDQWIDJOLJYLGHQ
0HGDUEHMGHUQHVNRPSHWHQFHURJHUIDULQJHUPHGDWO¡VHRSJDYHUDIGHQQHW\SH
LQGJnULPXOLJWRPIDQJPHQHUIDULQJILQGHVLNNHLQ¡GYHQGLJWRPIDQJWLOIXOGWXGDW
NXQQHO¡VHHQVnVSHFLDOLVHUHWRSJDYH)RUDWVLNUHHQYDOLGO¡VQLQJDIRSJDYHQ
NU YHVSHUVRQDOHPHGRJVnGHV UOLJHNRPSHWHQFHUVRPILQGHVLILUPDHUGHU
DUEHMGHUPHGV\VWHPDWLVNDUHDOIRUYDOWQLQJ(QY VHQWOLJGHODIDQDO\VHQVNDOGHUIRU
XGI¡UHVYHGKM OSRJVnDIHNVWHUQELVWDQG
'HQ¡NRQRPLVNHUDPPHIRUXGDUEHMGHOVHQDIDQDO\VHQHUPLRNUIUDWUXNNHW
DIGHRPNRVWQLQJHUGHUDQYHQGHVWLOHNVWHUQELVWDQG
NRQRPLXGYDOJHW
)RUYDOWQLQJHQIRUHVOnUDWDQDO\VHQJHQQHPI¡UHVVRPEHVNUHYHW

*RGNHQGW)RUVnYLGWDQJnUVS¡UJVPnOHWRP/LQGHJnUGVVNROHQVXGE\JQLQJGU¡IWHV
VDJHQSnI¡UVWNRPPHQGHP¡GHL%¡UQHRJXQJGRPVXGYDOJHW
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1. Indledning

1

Indledning
I det følgende præsenteres resultaterne af den bygningsfysiske gennemgang og analyse af LyngbyTaarbæk Kommunes bygninger. Rapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan
Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne i kommunens bygninger understøtter en moderne og fremtidig brug af lokalerne med fokus på arealoptimering.
Rapporten giver sammen med delrapporterne for de enkelte områder Lyngby-Taarbæk Kommune et
samlet overblik over den fremtidige økonomiske og ressourcemæssige investering, der kræves for at
løfte den nuværende bygningsmasse op til et niveau med henblik på at matche de gældende funktionsprincipper. Funktionsprincipperne er udarbejdet i forbindelse med denne opgave.
De strategiske anbefalinger tager udgangspunkt i en vurdering af, hvorvidt bygningerne lever op til funktionsprincipperne på det pågældende område. I de tilfælde hvor der er observeret et potentiale i forhold
til at skabe bedre sammenhæng med funktionsprincipperne, er der foreslået tiltag på den enkelte ejendom i forhold til:




organisations-/kulturniveau
indretningsniveau
bygningsniveau

Sideløbende med denne rapport er der blevet udarbejdet og vedtaget en forretningsstrategi for den
kommunale areal- og ejendomsportefølje.
2

Metode – det har vi gjort
Til løsning af opgaven er der udviklet en analysemodel, som er anvendt i analysen af den enkelte ejendom. Analysemodellen er blevet testet på et antal ejendomme inden for alle områder med deltagelse af
Lyngby–Taarbæk kommune.
Analysemodellen består af en interviewguide, besigtigelse af ejendommen, samt en tværgående analyse
af den enkelte ejendom. Interviewet er gennemført med ledelsen af institutionen, herunder er funktionsprincipperne præsenteret. Besigtigelse af ejendommen er foretaget dels med en repræsentant fra skolen
og derefter på egen hånd. Analysen af alle data, herunder udarbejdelsen af de endelige tiltag er sket
med udgangspunkt i funktionsprincipperne for de enkelte områder.
Efterfølgende er det vurderet, hvilke tiltag der vil være mest hensigtsmæssig at implementere og som vil
skabe mest værdi på den enkelte ejendom. Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.


Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende
i forhold til investeringen.



Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være
passende i forhold til den investering der skal foretages.



Kategori 3 kan betragtes som ”luksus”, hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i
forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som
samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at de pågældende bygninger lever op til funktionsprincipperne (når/hvis kategori 1 og 2 er gennemført). Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i bygningerne, men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af den enkelte bygnings indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et
niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske
måde
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Resultaterne fra kortlægningen af institutionerne er anvendt i analysen på den enkelte ejendom og tænkt
ind i valget af de konkrete tiltag. Resultaterne fra kortlægning af folkeoplysningen fremgår af rapporten
”Kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad”.
Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag.
De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i LyngbyTaarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Lyngby-Taarbæk Kommune vil skulle anvende de beskrevne tiltag i det videre arbejde fra strategi til projekter
Kommunens nøgletal på energiforbrug indikerer, at de fleste ejendomme ligger inden for en normgrænse, der kan være tilfredsstillende på kort sigt, og har ikke givet anledning til yderligere overvejelser for
den enkelte bygning i forhold til opfyldelse af funktionsprincipper. På den lange bane anbefales det, at
Lyngby-Taarbæk Kommune opstiller mål og krav for energi og bæredygtighed på kommunens ejendomme, og får udarbejdet en strategi for området i takt med, at kravene udvikler sig og ny viden udvikles inden for området.
I forbindelse med kommunens tilstandsvurderinger af ejendommene, bør kommunens nøgletal indgå i
vurderingerne i forhold til at optimere på energiforbrug som f.eks. varme og el på kort sigt og for den enkelte ejendom på lang sigt.
3

Resumé – hvad har vi set og hørt
Generelt står Lyngby-Taarbæk Kommune med en blandet bygningsmasse, som for skolerne er kendetegnet ved en ældre bygningsmasse, på områdecentre og træningscentre en nyere bygningsmasse, og
på dagtilbudsområdet en meget varieret bygningsmasse.
For områdecentre, træningscentre og dagtilbud samt klubber lever de fleste ejendomme i høj grad op til
områdernes funktionsprincipper, mens der kun er forholdsvis få ejendomme, som kategoriseres til kun i
mindre grad at leve op til funktionsprincipperne. Med nogle få bygningsmæssige tiltag kan disse forholdsvis få bygninger bringes på et tilfredsstillende niveau i forhold til funktionsprincipperne.
Derimod er der stor variation i forhold til i hvilken grad skolerne lever op til funktionsprincipperne. Lidt
over halvdelen har gode rammer, mens de øvrige kræver større investeringer med henblik på at blive
tidssvarende og moderne.
På baggrund af kortlægningen og analysen af bygningerne er det muligt at pege på en række potentialer, som kan bidrage til en mere effektiv arealanvendelse og -udnyttelse i Lyngby-Taarbæks bygningsmasse, samt sikre moderne og fremtidssikrede faciliteter.
Hvis man vælger at øge tilgængeligheden af lokalerne for andre brugere, bør der være et stærkt fokus
på, hvordan samspillet med de eksisterende brugere skabes, og at de rette løsninger skabes i praksis.
Bedre udnyttelse af bygningerne med såvel interne som eksterne brugere
Det vurderes, at der er et stort potentiale i forhold til at udnytte de fysiske rammer bedre. Dette gælder
på alle områder (skoler, områdecentre, træningscentre, dagtilbud, handicap – og psykiatri, klubber og
folkeoplysning). Det mest oplagte potentiale består i at give interne såvel som eksterne brugere adgang
til lokalefaciliteter, f.eks. igennem et centralt booking-system, som på en overskuelig måde kan vise,
hvilke lokaletyper, der matcher brugerens behov.
Den største barriere for de eksterne brugeres anvendelse af lokalerne er, at der ikke findes et samlet
overblik over, hvilke lokaler der er til rådighed og hvilken indretning, lokalerne tilbyder. Samtidig sker
booking af lokaler i bedste fald på forskellige mere eller mindre effektive måder, og i værste fald er det at
booke lokaler ikke sat i system. Til sammen betyder det, at det generelt er vanskeligt for eksterne brugere at få overblik over og adgang til de lokaler, som potentielt kan anvendes mere end på nuværende
tidspunkt.
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En anden barriere er, at de primære brugere af bygningerne klart tilkendegiver, at såfremt lokalerne skal
anvendes af andre brugere, vil det skabe en øget belastning på deres bygninger..
Skole og SFO
Fritidstilbuddet til børn i 0. - 3. klasse er organisatorisk og fysisk en del af skolen, mens klubtilbuddet til
4. - 10. klasse er en selvstændig organisatorisk og fysisk enhed. For så vidt angår SFO-tilbuddet er der
historisk bygget til skolerne, således at SFO'en har egne lokaler, der mange steder overvejende bruges
til og er indrettet til SFO-tilbuddet. Kortlægningen viser således, at SFO- og klasselokaler kun bliver
brugt omkring 50 % af tiden. Konkret betyder det, at SFO-lokalerne de fleste steder overvejende udnyttes i eftermiddagstimerne og undervisningslokalerne overvejende udnyttes i skoletiden. Der er derfor et
stort lokalepotentiale i en fælles udnyttelse af undervisnings- og SFO-lokaler, således at lokalerne udnyttes i hele åbningstiden, og således at både undervisning og fritid får udvidet deres lokaleadgang og
dermed flere m². Det fremgår således også af det udarbejdede forslag til forretningsstrategi for den
kommunale ejendomsportefølje, at de kommunale lokaler skal udnyttes effektivt, hvorfor det anbefales at
der iværksættes konkrete handlinger for at realisere Spacemanagement tænkningen i praksis på skoleog SFO-området.
Klubber
Klubtilbuddet i Lyngby-Taarbæk er organisatorisk og fysisk et selvstændigt tilbud. Nogle steder ligger
klubben i umiddelbar nærhed af skolen og andre steder lidt længere væk. Fritidsklubtilbuddet er placeret
om eftermiddagen og ungdomsklubtilbuddet om aftenen nogle gange om ugen. Der er derfor et potentiale i forhold til, at skolerne tænker klubbernes lokaler ind i skoletiden, som undervisnings- og projektlokaler. Tilsvarende er der et potentiale i forhold til klubbernes benyttelse af skolens lokaler i eftermiddagsog aftentimerne.
Der er derfor et stort lokalepotentiale i en fælles udnyttelse af undervisnings- og klublokaler, således at
lokalerne udnyttes i hele åbningstiden, og således at både undervisning og fritid får udvidet deres lokaleadgang og dermed flere m². Det fremgår således også af det udarbejdede forslag til forretningsstrategi
for den kommunale ejendomsportefølje, at de kommunale lokaler skal udnyttes effektivt, hvorfor det anbefales, at der iværksættes konkrete handlinger for at realisere Spacemanagement tænkningen i praksis
på skole- og klubområdet.
Hvis skoler og klubber er lokalemæssigt udfordret er der her et potentiale, der bør vurderes før der tages
stilling til evt. ny - og ombygninger.
Den delende by
Udover de ovennævnte muligheder for at udvide lokalekapaciteten peges der på en udnyttelse af andre
bygninger og faciliteter som kan supplere institutioners og skolers nuværende lokalekapacitet – og dermed reducere behovet for om – og nybygninger.
Mental ledelse og anvendelse af rum
Et andet stort potentiale observeret på tværs af områder, er det at ”uddanne” og arbejde med brugernes
kompetencer i forhold til at anvende og udnytte de fysiske rammer i hverdagen. Der er en generel tendens til, at brugerne ser sig blinde på, hvordan en simpel indretning kan forløse nye muligheder for anvendelse og måske skabe langt mere fleksible rum, samt i højere grad støtte op om den service der udføres. Barrieren er ofte vanetænkning om ejerskab til lokaler og bygninger, samt at der i høj grad tænkes
i et rum en funktion i stedet for et rum flere funktioner.
Dele viden og sikre de rette løsninger
På hvert enkelt område står brugerne ofte med de samme udfordringer i forhold til at finde optimale bygningsfysiske og organisatoriske løsninger. Udfordringerne kan f.eks. være indretning af gode aktivitetslokaler på områdecentrene, indretning af optimale læringsmiljøer på skolerne, fleksibel indretning på stuerne i daginstitutionerne eller indretning af gode og lærende ungdomsmiljøer i klubberne. Der vurderes
at være et stort potentiale i at dele viden på tværs af skoler, på tværs af daginstitution osv. Udvekslingen
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4. Strategiske anbefalinger

af de gode eksempler vil kunne igangsætte kreative processer alle steder. Samtidig vil der være et potentiale i, at Lyngby-Taarbæk Kommune får udarbejdet guidelines og konkrete anvisninger på, hvordan
man vil anvende og indrette kommunens arealer inden for hvert område med udgangspunkt i de gældende funktionsprincipper. Dette vil sikre de rette løsninger i forhold til en bestemt ønsket adfærd og anvendelse af rummene.
M² pr. elev på skolerne
Med udgangspunkt i beregning af m² pr. elev på skolerne, fremgår det af nedestående tabel, at de fleste
af Lyngby-Taarbæks skoler ligger på et rimeligt niveau med hensyn til gennemsnitareal pr. elev. Taarbæk
skole skiller sig ud med at have de fleste m² pr. elev på 22,2 m² og den ene af specialskolerne har også
et højt arealforbrug på 36,2 m². Skoler der i lav grad lever op til funktionsprincipperne er Hummeltofteskolen, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole. Det kan til sammenligning oplyses, at nøgletallene på en
moderne skole på ca. tre spor anvender mellem 12-15 m² pr. elev.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4

Skole
Lindegårdsskolen
Fuglsanggårdskolen
Taarbæk Skole
Trongårdskolen
Lundtofte Skole
Engelsborgskolen
Hummeltofteskolen
Virum Skole
Kongevejens Skole
Gennemsnit m²
Sorgenfriskolen
Heldagsskolen Fuglsanggård

Areal
6545
9466
3226
10341
7120
9640
8751
17048
6830

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Elever
460
650
145
645
580
930
750
1014
685

3763 m²
280 m²

104
52

A/E
14,2
14,6
22,2
16,0
12,3
10,4
11,7
16,8
10,0
14,2
36,2
14,5

Strategiske anbefalinger
Kommunens nylig vedtagne Forretningsstrategi peger entydigt i retning af en egentlig udvikling af bygningsmassen gennem Spacemanagement. Tiltagene som er beskrevet i rapporterne er nødvendige for
at sikre moderne og fleksible rammer, men muligheden for at se på alternative løsninger f.eks. frasalg,
udnyttelse og indretning af bygningerne til andre formål, sammenlægninger, dele med andre institutioner
mv. bør overvejes nærmere for enkelte ejendomme. Hertil kommer at sikre, at ejendommene renoveres
med henblik på at opfylde Lyngby-Taarbæk Kommunes ambitioner inden for bæredygtighed, og hermed
nedbringe driftsomkostninger og energiforbrug på den enkelte bygning samt sikre at bygningsmassen
svare til den demografiske udvikling i kommune.

4.1

En moderne og tidssvarende bygningsmasse.
For at sikre en fremtidig bygningsmasse, der er moderne og tidssvarende, som lever op til gældende
funktionsprincipper og til ønskede krav om bæredygtighed, klimatilpasninger, krav til CO2-udslip m.v.,
anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer og træffer beslutninger om følgende inden, der
besluttes gennemførelse af de konkrete tiltag foreslået på den enkelte ejendom:
Forudsætningerne for at træffe denne beslutning er:


Lyngby-Taarbæk Kommune får fastsat ambitionsniveau og visioner i forhold til en langsigtet bæredygtig bygningsmasse med fokus på bl.a. klimatilpasninger, nedbringelse af CO2 m.v. som
Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med og har fastlagt retningslinjer for i forretningsstrategien.
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4.2. En mere effektiv lokaleudnyttelse gennem kulturændringer
Disse ambitioner bør indarbejdes i de konkrete foreslåede bygningstiltag, hvor det giver mening
og bør indarbejdes i behovet for den tekniske opgradering på drift og vedligehold.


De demografiske forhold for udvikling af befolkningstilvækst i kommunen afdækkes og tænkes
ind i en samlet strategi for udvikling af kommunens arealer, samt tænkes ind i den endelig beslutning om igangsættelse af tiltag på den enkelte ejendom.

En beslutning om at udvikle bygningsmassen gennem Spacemanagement medfører, at det ikke på nuværende tidspunkt er rationelt at starte med at gennemføre de foreslåede strategiske bygningsmæssige
tiltag på den enkelte ejendom uden der foreligger en tilstandsvurdering af bygningens fysiske tilstand.
4.2

En mere effektiv lokaleudnyttelse gennem kulturændringer
Det er planlagt er der ultimo 2013 er gennemført tilstandsvurdering af bygningens fysiske tilstand som
skal sammenstilles med anbefalingerne i forhold til funktionsprincipperne. På den baggrund kan der
etableres et beslutningsgrundlag for om der i det hele taget er et potentiale for at foretage mere langsigtede investeringer i den enkelte bygning.
Der bør i hver enkelt bygning gennemføres en analyse af om en ændret tilgang til at anvende lokalefaciliteterne i forhold til funktionsprincipperne kan medføre en optimering af anvendelsen.
Forudsætningerne for at tilvejebringe dette er:


4.3

At der udarbejdes en strategi og plan for en proces inden for det enkelte område med udgangspunkt i de foreslåede tiltag i delrapporterne, samt at der afsættes ressourcer til kompetenceudvikling af primær brugere.

Øget synlighed omkring ledige lokaleressourcer
Der bør gennemføres en realisering af de potentialer der er for øget anvendelse/udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse, ved at gøre bygningerne mere tilgængelige for såvel interne som eksterne
brugere.
Forudsætningen for, at tilvejebringe dette er:

4.4



At der skabes et overblik over behovet for lokaler for eksterne brugere som det første. Derefter
skabes et overblik over de lokaler, man vil stille til rådighed. For at sikre nem adgang til lokalerne
bør der etableres et fælles booking system, der kan håndtere booking af lokalerne. Derudover
anbefales det, at kommunen gennem dialog med den enkelte forening, institution, skole, klub og
center aftaler en praksis, der gør at benyttelse af faciliteten ikke bliver en uoverskuelig byrde for
primær-brugerne og at der tages hensyn til særlige forhold, der kan vanskeliggøre besøg af eksterne brugere på den enkelte ejendom.



At udvikle adfærden hos den primære bruger af lokalerne, således at man sikre en lokal forståelse for, hvordan man bl.a. gennem arealoptimering og fleksibel indretning kan udnytte og benytte bygningerne mere optimalt.

Kreative indretningsløsninger
Gennemføre en sikring af kontinuitet og retning på den måde, man indretter sig på inden for det enkelte
område, som kan være med til at sikre, at de rette løsninger bliver tilvejebragt for sikre fleksibilitet og optimal brugbarhed.
Forudsætningerne for at tilvejebringe dette er:


At der udarbejdes konkrete guidelines og anvisninger for indretninger inden for de forskellige
områder med udgangspunkt i de anbefalede strategiske anbefalinger i delrapporterne.
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4.5. Inddragelse af Lyngby Taarbæks forretningsstrategi i den fremadrettede proces

4.5

Inddragelse af Lyngby Taarbæks forretningsstrategi i den fremadrettede proces
For at sikre at de vedtagne principper i forretningsstrategien anvendes i den fremadrettede proces kunne
følgende rækkefølge anvendes, før der tages endelig stilling til de udbygningsbehov, som er foreslået i
lokaleanalysen af den enkelte ejendom.
Trinene kan være følgende:
1. Vurdere om bygningen aktuelt og fremtidigt opfylder de kommunale formål som er beskrevet i forretningsstrategien
2. Gennem en bygningsmæssig tilstandsvurdering fastlægges behovet for investeringer for at genoprette eller levetidsforlænge den ”fysiske bygningskrop”
3. På baggrund af tilstandsvurderingen og resultaterne af lokaleanalysen samt de formål der er beskrevet i forretningsstrategien vurderes hvilke bygninger, der på sigt skal afvikles, udvikles, sælges fra eller anvendes til andre formål
4. For de bygninger det besluttes at bevarer, vil det være hensigtsmæssig, at der først og fremmest arbejdes med de foreslåede kulturtiltag indenfor det enkelte område, dernæst de indretningsmæssige
tiltag, for til sidst at beslutte hvilken bygningsmæssige tiltag der skal igangsættes. Dette vil sikre en
iterativ proces, hvor man hele tiden har fokus på at optimere på løsninger.
For alle kommunens ejendomme er der beskrevet en række tiltag, som hver især enten bidrager til at
gøre de fysiske faciliteter bedre til at opfylde de enkelte områders funktionsprincipper bedre, eller bidrager til en optimeret anvendelse/udnyttelse af lokalerne. Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1,
2 eller 3.


Kategori 1 er tiltag der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende i forhold til investeringen.



Kategori 2 er tiltag der også bør prioriteres forholdsvist højt. Der er tale om tiltag, hvor værdien
vurderes at være passende i forhold til den investering, der skal foretages.



Kategori 3 kan betragtes som ”luksus”, hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi
i forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men
som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at de pågældende bygninger lever op til
funktionsprincipperne (når/hvis kategori 1 og 2 er gennemført). Alle kategori 3 tiltag vil skabe
værdi i bygningerne, men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af den enkelte bygnings indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på
den mest økonomiske måde

Nedenfor estimeres den samlede anlægsudgift i forhold til at bringe de bygningsfysiske faciliteter på et
niveau, der matcher de funktionsprincipper der er beskrevet for området.


Syv ejendomme vurderes som ”lav” i forhold til at leve op til kommunens funktionsprincipper. Inden der foretages investeringer i disse bygninger, skal det nøje overvejes, om man ønsker at
fastholde anvendelse af de fysiske rammer. Bygningerne kræver forholdsvis store investeringer
for bare at komme på et acceptabelt niveau (gennemførelse af kategori 1 og kategori 2 tiltag).
Mulighederne for frasalg og tilvejebringelse af erstatningskapacitet andre steder bør overvejes i
forhold til den økonomiske bæredygtighed af de valgte løsninger. Estimeret økonomi for investering i de 7 ejendomme samt inventar til indretning er ca. 71 mio. kr., heraf udgør de ca. 64 mio.
kr. investeringer på tre skoler.



26 ejendomme vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme vil løftes til i høj grad at leve op
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5. Perspektiver på den fremadrettede proces
til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i disse ejendomme samt
inventar til indretning er ca. 26 mio. kr.


For nogle ejendomme er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok
kan tilføre værdi for brugerne af bygningerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne, når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til de enkelte områders
funktionsprincipper. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk grundlag for det. Estimeret økonomi for investering i samtlige kategori 3 tiltag er ca. 5 mio. kr. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet
sidst i rapporten

Samlet økonomi for at sikre at alle ejendomme i høj grad (grøn) opfylder gældende funktionsprincipper
estimeret til (71 mio. + 26 mio.) 97 mio. kr.
I alt estimeret økonomi for samtlige tiltag inklusive kategori grøn ”luksus” og kategori 1 og 2 for ejendomme der allerede vurderes som i høj grad at opfylde funktionsprincipperne er ca. 109 mio. kr.. Heraf
går ca. 100 mio. til bygningstiltag samt 9 mio. kr. til inventartiltag (der er foreslået få tiltag på udemiljøet,
der indgår i estimeret økonomi for inventar).
Økonomi for de enkelte tiltag på ejendommen er rammebeløb og hvert enkelt tiltag bør yderligere bearbejdes og kvalificeres både i forhold til indhold og form, før projektet endeligt kan budgetsættes.
5

Perspektiver på den fremadrettede proces
Tiltagene på den enkelte ejendom er som før nævnt anført i tre niveauer: kultur, indretning og bygninger,


Kulturtiltag kan blandt andet omfatte forslag til ændret adfærd hos brugerne, for at optimere på
anvendelsen af lokalerne



Indretning er tiltag, der kan omfatte nyt inventar for at sikre fleksibilitet i anvendelse og udnyttelse af lokalerne.



Bygningsniveauet er tiltag, der kan omfatte renovering, tilbygning eller nybygning.

På den enkelte ejendom skal forslagene på tiltag i de tre niveauer ses i en sammenhæng og kan indbyrdes være afhængige af hinanden. Enkelte steder kan der dog være kulturtiltag eller indretningstiltag der
umiddelbart kan sættes i gang og som kan skabe en værdiforøgelse i anvendelse af ejendommen, det
må vurderes når projekterne på den enkelte ejendom skal igangsættes, hvordan man endelig vælger at
realisere de foreslåede tiltag. Der kan også være tiltag, der på det pågældende tidspunkt de sættes i
gang ikke længere er aktuelle. Dette må vurderes når projektet igangsættes. Tiltagene på den enkelte
ejendom skal anses som strategiske anvisninger, hvor der er flere mulige konkrete løsninger der kan
tilvejebringes. Den endelige løsning findes i en videre dialog med brugerne.
Det er vigtigt, at den fremadrettede proces med at finde den rette løsning på hver enkelt ejendom sker i
et tværfagligt samarbejde, hvor pædagogiske kompetencer kobles med bygningsfysiske og indretningsmæssige kompetencer. Dette er afgørende nødvendigt for at sikre helhedsorienterede løsninger.
Ved tiltag der kræver særlige overvejelser for at finde de rette løsninger, og som kan være tiltag der går
igen som forslag på flere ejendomme, kan det overvejes, at man starter med at udføre en pilottest af indretningen eller ombygningen for at finde den rette løsning, inden man udfører de resterende tiltag på de
øvrige ejendomme. Der kan være tiltag der minder om hinanden på flere ejendomme, hvor det vil give
mening, at disse tiltag sammenlægges og gennemføres som et projekt, det kan der være økonomiske og
ressourcemæssige argumenter for.
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6. Baggrund for de økonomiske beregninger

6

Baggrund for de økonomiske beregninger
Økonomien på tiltagene er udregnet som overordnede rammebeløb og skal yderligere bearbejdes før
projekterne kan endeligt budgetsættes. Baggrunden for prisoverslagene er dels Bascons faktiske erfaringstal fra lignende opgaver, enkelte leverandøroplyste beløbsstørrelser og beløbsstørrelser hentet direkte fra tidligere projekter inden for institutionsbyggerier.
De økonomiske overslag er udarbejdet på baggrund af fotoregistrering og tegningsmateriale. Der er således ikke taget stilling til endeligt materialevalg og endelig udformning af tiltagene. Der er tale om skønnede overslagspriser, idet der endnu er mange ubekendte forhold. Økonomien er beregnet som grove
overslag i spring på 50.000,- kr., og økonomien kan således ikke anvendes som direkte budgettal, men
skal derimod betragtes som rammebeløb for de enkelte tiltag/aktiviteter.
For at konvertere rammebeløb til budgettal, skal der udarbejdes et mere konkret løsningsforslag på de
enkelte tiltag med en mere direkte vurdering af stedlige forhold og betingelser.

Opgaver

Økonomi

Holdningsmæssige tiltag

Ikke prissat, med indgår som en del af
Spacemanagement processen

”Dele med andre”. Dele faciliteter mellem
kommunale institutioner og mellem foreningerne under folkeoplysningen

Ikke prissat, men indgår som en del af
Spacemanagement processen.

Indretningsmæssige tiltag
Kategori 1.
Kategori 2.
Kategori 3.
I alt
Bygningsmæssige tiltag.
Kategori 1.
Kategori 2.
Kategori 3.
I alt

45.650.000
50.800.000
3.700.000
100.150.000

I alt

109.200.000

1.150.000
6.700.000
1.200.000
9.050.000

j:\33xxx\33415 lyngby taarbæk kommune\06 projekt\afrapportering\endlige rapporter\samlet rapport samlet rapport.docx

Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

10 / 10

Punkt nr. 7 - Vurdering af moderniserings- og genopretningsbehov for en række kommunale ejendomme
Bilag 2 - Side -11 af 98

Engelsborgskolen

10,4

500.000

100.000

Indeklima:
- Teknisk opgradering af ventilation i administations bygning

1.2

Skole

Fuglsanggårdsskolen

Middel

Motorik og fysisk bevægelse:
- Supplerende motoriksal til aflastning af gymnastiksale så der er
mulighed for motorik og fysisk bevægelse for alle elever.
5.000.000

5.500.000

50.000
-

Special
Skole

Heldagsskolen
Fuglsanggård

Middel

0
Fleksibilitet:
- Dobbeltudnyttelse (flere funktioner i et
- Større fleksibilitet i hjemklasseområderne med bedre udnyttelse lokale)
af gangarealer, klasselokaler og faglokaler til projektarbejde,
fordybelse mv.
- Anvendelse af inaktive gangarealer

Høj

14,6

1.3

- Ingen / teknisk opgradering

600.000
- Bedre udnyttelse af faglokaler til
tværfalige og kreative projekter.
- Engagere de unge, for at give større
ejerskab til de fysiske rammer.

Tilført eller
nedlagt kvm.

Skole

Hvad er opnået i forhold til
arealoptimering

1.1

Hvad er opnået i forhold til
funktionsprincipper?

Samlet investering

Kulturtiltag

Indretningstiltag

Bygningstiltag

Vurderet stand (udvendig
vedligehold)
Høj

Areal pr. elev

Vurdering af
funktionsprincippernes
opfyldelse

Ejendom

Område

Ejendomsnummer

Høj

Overblik over skoler

0
Fleksibilitet:
- Indretning af gangareal med stillerumsinventar så arealet kan
undnyttes til projektarbejde, fordybelse mv.
Udemiljø
- Etablering af uderum til leg og læring med henblik på at aflaste
inderum og øge mulighed for fysiske bevægelse og motorik

Høj

- Dobbeltudnyttelse af inaktive
gangarealer
- Mere forskelligartede udemiljøer, der
supplerer lokalerne indendøre hvorved
behov for tilbygning kan minimeres

Indeklima
- Bedre dagslysforhold
14,5

850.000

550.000

0

1.400.000
- Bedre udnyttelse af faglokaler til
tværfalige og kreative projekter.
- Benytte klubbens faciliteter der ligger
1 km. væk.

Fleksibilitet:
- Større fleksibilitet i hjemklasseområderne
med bedre udnyttelse af gangarealer, klasselokaler og faglokaler til
projektarbejde, fordybelse mv.
- Dobbeltdøre mellem klasselokaler der giver mulighed for
undervisning i årgange og tværfaglig undervisning.
SFO og Indskoling skal være én enhed
- Nyt indskolingshus for at sammenlægge SFO og
indskolingsklasser (0. - 1.)

1.4

Skole

Hummeltofteskolen

Lav

Udemiljø
- Etablering af uderum til leg og læring med henblik på at aflaste
inderum og øge mulighed for fysiske bevægelse og motorik

Høj

- Rokade og samling af funktioner, der
muliggør at flere lokaler kan
dobbeltudnyttes.
- Bedre mulighed for at inaktive arealer
kan anvendes til læringsaktiviteter
gennem indretningstiltag og
dobbeltudnyttelse
- Et fuldt intergeret indskolingshus for 0.
og 1. klasser og SFO
- Mere forskelligartede udemiljøer, der
supplerer lokalerne indendøre hvorved
behov for tilbygning kan minimeres

Arbejdsplads:
- Personalefaciliteter hvor der er mulighed for foreberedelse,
afholde møder, pause og sociale arrangementer.
Indeklima:
Bedre luftkvalitet i undervisningslokalerne

11,7
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650.000

100.000

750.000
- Bedre udnyttelse af faglokaler til
tværfalige og kreative projekter.

Skole

Lindegårdsskolen

Lav

- Bedre mulighed for at inaktive arealer
kan anvendes til læringsaktiviteter
gennem indretningstiltag og
dobbeltudnyttelse

Arbejdsplads:
- Personalefaciliteter hvor der er mulighed for foreberedelse,
afholde møder, pause og sociale arrangementer.
10

1.6

Fleksibilitet:
- Større fleksibilitet i hjemklasseområderne med bedre udnyttelse
af gangarealer, klasselokaler og faglokaler til projektarbejde,
fordybelse mv.

0
Fleksibilitet:
- Rokade og samling af funktioner, der
- Større fleksibilitet i hjemklasseområderne
muliggør at flere lokaler kan
med bedre udnyttelse af gangarealer, klasselokaler og faglokaler til dobbeltudnyttes.
projektarbejde, fordybelse mv.
- Bedre mulighed for at inaktive arealer
- Dobbeltdøre mellem klasselokaler der giver mulighed for
kan anvendes til læringsaktiviteter
undervisning i årgange og tværfaglig undervisning.
gennem indretningstiltag og
dobbeltudnyttelse
SFO og Indskoling skal være én enhed
- Nyt indskolingshus for at sammenlægge SFO og
- Et fuldt intergeret indskolingshus for 0.
indskolingsklasser (0. - 1.)
og 1. klasser og SFO

Middel

Udemiljø
- Etablering af uderum til leg og læring med henblik på at aflaste
inderum og øge mulighed for fysiske bevægelse og motorik
14,2
1.7

1.8

Special
Skole

Skole

25.050.000

400.000

Høj

Høj
36,2

Taarbæk Skole

Høj

250.000

250.000
- Bedre udnyttelse af faglokaler til
tværfalige og kreative projekter.
- Øge ekstern brug af skolen lokaler.

Høj
22,2

0

0

Skole

Trongårdsskolen

Middel

Middel

16
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1.800.000

50.000

Plus 300 kvm

Motorik og fysisk bevægelse:
- Nyindretning af gymnastiksalen, så der er mulighed for motorisk
500.000 træning og fysisk bevægelse for alle elever.
-

- Bedre udnyttelse af gymnastiksalen
gennem tilpasset indretning til
målgruppen
- Bedre anvendelse af inaktive arealer til
læringsaktiviteter gennem
indretningstiltag, dobbeltudnyttelse og
eksternt brug

0

0

0
- Bedre udnyttelse af faglokaler til
tværfalige og kreative projekter.

1.9

- Mere forskelligartede udemiljøer, der
supplerer lokalerne indendøre hvorved
behov for tilbygning kan minimeres

25.450.000
-

Sorgenfriskolen

Tilført eller
nedlagt kvm.

Høj

Hvad er opnået i forhold til
arealoptimering

- Bedre udnyttelse af faglokaler til
tværfalige og kreative projekter.
- Udnyttelse af motorikrum og
udearealer til aflastning af
gymnastiksale.

Hvad er opnået i forhold til
funktionsprincipper?

Samlet investering

Kulturtiltag

Indretningstiltag

Bygningstiltag

Areal pr. elev

Middel

Vurderet stand (udvendig
vedligehold)

Kongevejens skole

Vurdering af
funktionsprincippernes
opfyldelse

Skole

Ejendom

Område

Ejendomsnummer
1.5

Overblik over skoler

Fleksibilitet:
- Bedre anvendelse af klasselokalerne til
- Større fleksibilitet i hjemklasseområderne
læringsaktiviteter gennem
med bedre udnyttelse af gangarealer, klasselokaler og faglokaler til indretningstiltag og dobbeltudnyttelse
projektarbejde, fordybelse mv.
Indeklima:
- Bedre indeklima vha. solafskærmning
1.850.000 - Bedre akustik vha. lyddæmpning

0
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Overblik over skoler

Hvad er opnået i forhold til
arealoptimering
- Bedre mulighed for at inaktive arealer
kan anvendes til læringsaktiviteter
gennem indretningstiltag og
dobbeltudnyttelse

Tilført eller
nedlagt kvm.

Hvad er opnået i forhold til
funktionsprincipper?

Samlet investering

Kulturtiltag

Indretningstiltag

Bygningstiltag

Areal pr. elev

Vurderet stand (udvendig
vedligehold)

Vurdering af
funktionsprincippernes
opfyldelse

Ejendom

Område

Ejendomsnummer

Fleksibilitet:
- Større fleksibilitet i hjemklasseområderne
med bedre udnyttelse af gangarealer, klasselokaler og faglokaler til
projektarbejde, fordybelse mv.
- Dobbeltdøre mellem klasselokaler der giver mulighed for
undervisning i årgange og tværfaglig undervisning.
1.10

Skole

Virum Skole

Middel

Middel

Arbejdsplads:
- Personalefaciliteter hvor der er mulighed for foreberedelse,
afholde møder, pause og sociale arrangementer.
Indeklima:
- Bedre indeklima vha. solafskærmning og ventilation
- Bedre akustik vha. lyddæmpning
16,8

5.900.000

250.000

0

6.150.000
- Benytte ledige klasselokaler som
gruppe- eller projektarbejdspladser

Fleksibilitet:
- Større fleksibilitet i hjemklasseområderne
med bedre udnyttelse af gangarealer, klasselokaler og faglokaler til
projektarbejde, fordybelse mv.

- Bedre mulighed for at inaktive arealer
kan anvendes til læringsaktiviteter
gennem indretningstiltag og
dobbeltudnyttelse

- Dobbeltdøre mellem klasselokaler der giver mulighed for
undervisning i årgange og tværfaglig undervisning.

- Mere forskelligartede udemiljøer, der
supplerer lokalerne indendøre hvorved
behov for tilbygning kan minimeres

Motorik og fysisk bevægelse:
- Nyindretning af gymnastiksalen, så der er mulighed for motorisk
træning og fysisk bevægelse for alle elever.

1.11

Skole

Lundtofte Skole

Lav

Læringscenter:
- Modernisering med IT og gruppearbejdspladser mv.

Høj

Udemiljø
- Etablering af uderum til leg og læring med henblik på at aflaste
inderum og øge mulighed for fysiske bevægelse og motorik
Arbejdsplads:
- Personalefaciliteter hvor der er mulighed for foreberedelse,
afholde møder, pause og sociale arrangementer.
Indeklima:
- Bedre indeklima vha. solafskærmning og ventilation
- Bedre akustik vha. lyddæmpning
12,3
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350.000

14.200.000

0
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1

Indledning
I det følgende præsenteres resultaterne af bygningsfysisk gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk
Kommunes skoler. Delrapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan LyngbyTaarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne på skolerne understøtter en moderne og
fremtidssikret anvendelse af lokalerne, og opgaveløsning, samtidig med, at der tænkes i arealoptimering
og optimeret lokaleudnyttelse.
De strategiske anbefalinger i denne rapport er baseret på et omfattende analysearbejde gennemført i
første halvdel af 2013. Analysearbejdet er sket på baggrund af forskellige informationskanaler. Dels er
der lyttet til de der bruger bygningerne, dels er hverdagen i bygningerne observeret, og dels er der foretaget en kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad.
Kortlægningen af ejendommene er sket som en kombination af brugernes egen opfattelse af anvendelse
og udnyttelse, samt en række stikprøver på forskellige ejendomme. Kortlægningen og resultaterne af
denne er beskrevet i delrapporten Kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad.
Med afsæt i funktionsprincipperne og på baggrund af interviewene med skoleledelsen og besigtigelser
på skolerne, er der udarbejdet en række forslag til tiltag, som hver især vil bidrage til at optimere arealanvendelsen, og sikre at bygningerne lever op til moderne og fremtidssikrede måder at løse opgaven på
indenfor de forskellige sektor områder.
Tiltagene på den enkelte skole er foreslået i 3 niveauer:


Organisations-/kulturniveau



Indretningsniveau



Bygningsniveau

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag.
De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i LyngbyTaarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Der henvises til den opsamlende rapport
hvor den økonomiske metode er beskrevet.
Delrapporten indeholder tre hovedafsnit:


Strategiske anbefalinger for hele skoleområdet



Redegørelse for skolernes indretning med udgangspunkt i funktionsprincipperne



Tilstandsvurdering af ejendommene som vil foreligge ultimo 2013.

De strategiske anbefalinger i første del af rapporten er angivet i to niveauer:


Et byggefysisk niveau, hvor den strategiske anbefaling går på, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune kan prioritere, hvilke tiltage der skal sættes i gang i forhold til ønsker om opnået niveau for den
enkelte skole.



Et perspektiverende niveau, hvor der sættes fokus på de potentialer der kan realiseres med en ændret tilgang til, hvordan bygninger og lokaler kan udnyttes mere effektivt.

Delrapportens anden del består af en sammenfattende redegørelse af de gennemgåede skoler i forhold
til funktionsprincipperne, samt en overordnet vurdering af, i hvor høj grad skolerne lever op til funktionsprincipperne. Der er i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet et sæt funktionsprincipper

Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

3 / 19

Punkt nr. 7Arealanalyse
- VurderingLyngby-Taarbæk
af moderniseringsog genopretningsbehov for en række kommunale ejendomme
Kommune
Bilag 2 - Side
-17
af
98
1. Indledning

for kommunens skoler. Disse funktionsprincipper har været den ”målestok”, hvorudfra samtlige skoler er
blevet gennemgået og efterfølgende vurderet.
Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet nøgletal for varme og elforbrug for den enkelte ejendom.
Hvor den enkelte ejendom har haft væsentlige udsving i forhold til gennemsnittet på lignende ejendomme, er det kommet med i den samlede vurdering af tiltag og de strategiske anbefalinger for at sikre fokus
på at minimere negative udsving.
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2. Strategiske anbefalinger

2

Strategiske anbefalinger
Generelt er de fysiske rammer for Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler af meget svingende standard. Ikke alle skoler har moderne og tidssvarende faciliteter. Årsagen skal findes i den omstændighed, at skolerne er bygget i starten og midten af forrige århundrede, hvor en anden ide om læring var fremherskende.
Den nye skolereform er vedtaget, mens denne delrapport er forfattet. De væsentligste elementer er
tænkt ind i denne rapport, men der bør være en fremadrettet opmærksomhed på de løbende konsekvenser reformen måtte have på indretning af læringsmiljøer.

2.1

Strategiske prioriteringer af tiltag
På grund af skolernes varierende bygningsmæssige standard, er der også store udsving i de indsatser,
der skal til for, at alle skolerne bringes op på et tidssvarende niveau. De skoler, der trænger hårdest til en
opgradering på læringsmiljøerne, er typisk også dem, der er nedslidte både indendørs og på udearealerne. Nogle af skolerne bruger midlertidige pavilloner til undervisning og til at huse SFO.
Læringscentrene på skolerne er de fleste steder velindrettet og på et tilfredsstillende niveau. Faglokalerne er generelt meget traditionelt indrettede, mens klassemiljøerne flere steder trænger til en opgradering
for at skabe mere fleksibilitet. Alle steder er der brug for en opgradering af personalefaciliteterne i forhold
til arbejdspladser, pauserum m.v. der matcher de nye fremtidige krav om lærerens tilstedeværelse på
skolen, idet der dog bør være opmærksomhed på mulighederne for at dette sker med indtænkning af
mulighederne for udnyttelse af de allerede eksisterende lokaler og faciliteter og med delt inventar.
Der er en generel tendens til, at indretning af skolerne lægger op til en fortsættelse af kulturen i traditionelle læringsmiljøer - at man f.eks. primært benytter faglokalerne til de fag, de er indrettet til og ikke åbner i tilstrækkelig grad op for en anden type undervisning og anvendelse af rummet, eller at man fastholder ejerskabet til klasselokalerne, som derved ikke inviterer til, at andre kan benytte dem.
På den enkelte skole er der foreslået en række tiltag, som skal være med til at opgradere skolens fysiske rammer i forhold til anvendelse og brug. Tiltagene er foreslået i tre niveauer:


Bygningstiltag, hvor det er om- til- eller nybygninger



Indretningstiltag med inventar m.v.



Kulturtiltag, brugernes kultur og/eller holdninger indarbejdes for i højere grad at udnytte lokalernes/faciliteternes potentialer.

Målet med opgraderingen er, at lokalerne opleves som tidssvarende og fremtidssikrede, og at de lever
op til kommunens funktionsprincipper.
Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.


Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende
i forhold til investeringen.



Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være
passende i forhold til den investering der skal foretages.



Kategori 3 kan betragtes som ”luksus”, hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i
forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som
samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at institutionernes bygninger lever op til funktionsprincipperne (når kategori 1 og 2 er gennemført). Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i skolerne,
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men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af skolernes indretning, organisering
og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde.
Hvorvidt man ønsker at realisere nogle eller samtlige tiltag, er i bund og grund et spørgsmål om prioritering af kommunens ressourcer i forhold til andre serviceområder. Skal realiseringen ske inden for rammerne af et begrænset økonomisk råderum, kan der med fordel prioriteres på følgende måde:
1. Tre skoler vurderes som lav i forhold til at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i skemaet
side 10). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme løftes til i høj
grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de tre ejendomme samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 64 mio.
2. Fem skoler vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (gul i skemaet side
10). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme vil løftes til i høj grad
at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de fire ejendomme
samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 14,9 mio. Note. De tiltag der anbefales kan være en
blanding af meget værdiskabende (kategori 1) og passende i forhold til investeringen (kategori 2)
3. For samtlige skoler er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok kan
tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne,
når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til funktionsprincipperne. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk grundlag for det.
Estimeret økonomi for investering i kategori 3 tiltagene bliver sammenlagt ca. 1,5 mio. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten
2.2

Øvrige anbefalinger
Udover igangsættelse af tiltag, jf. funktionsprincipperne nævnt i forrige afsnit, anbefales i dette afsnit en
række yderligere strategiske perspektiver. Perspektiverne omhandler alternative muligheder for at skabe
optimale rammer og god udnyttelse/anvendelse af bygningerne, og handler om at påvirke den mentale
opfattelse blandt brugere af bygningerne, og om at organisere anvendelsen af rum på nye måder. Det er
anbefalinger, der umiddelbart vil kræve en større indsats fra kommunens side, for at forløse potentialet,
modsat de enkelte tiltag der er foreslået på den enkelte skole, som umiddelbart er lette at realiserer.
Følgende fokuspunkter bør betragtes, med udgangspunkt i Forretningsstrategien inden man igangsætter
fysiske tiltag på den enkelte skole:


Uddannelse af ledelsen og personalet
Med henblik på at opnå maksimal udbytte af de investeringer, der gennemføres på den enkelte skole,
er det afgørende, at der i højere grad tænkes i arealoptimering og pædagogisk indretning på den enkelte skole. Optimal indretning af rum vil være med til at sikre et bedre match i forhold til serviceniveau, pædagogik, fleksibilitet og dobbeltudnyttelse. Derfor anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune udformer en guide for indretning af skoler og fritidstilbud, der giver gode ideer og konkrete
indretningsforslag på relevante temaer, samt at ledelse og personalegruppe kompetenceudvikles til at
indrette og optimere anvendelsen af rum i forhold til den pædagogiske og læringsmæssige praksis
set i lyset af arealoptimering. På Trongårdsskolen har de med positiv effekt uddannet alle lærerne i
indretning af læringsmiljøer.
Nøgleord kan være: Kobling af rum og pædagogik, fleksibilitet, multifunktionel indretning, dobbeltudnyttelse af lokaler, et rum flere fag, IT-muligheder m.v.



Bedre udnyttelse af eksisterende rammer
Kortlægningen af anvendelse og udnyttelsesgraden på skolerne peger på, at der i dagligdagen er et
potentiale for i højere grad at udnytte gangarealer, grupperum og faglokaler, mens potentialet i for-
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hold til personalefaciliteter, idrætshal og lokaler til eksterne brugere (fagpersoner tilknyttet skolerne)
er mindre. Der er ligeledes et potentiale for en højere udnyttelse af hjemklasselokalerne i mellemtrin
og udskoling, ligesom SFO og indskoling kan benytte hinandens lokaler i højere grad. Læringscenteret er det rum, der bliver benyttet allermest på skolerne, men der er stadig kapacitet til at det kan udnyttes yderligere. Der henvises til rapporten ”Kortlægning af anvendelse og udnyttelse”
Barrieren for at udnytte det ovenfor nævnte potentiale, er at skolerne anvender og benytter lokalerne
primært med udgangspunkt i ét fag ét rum. Det sker især på faglokaler og klasserum hvorimod læringscentret i højere grad bliver benyttet til mange formål. Det anbefales, at der generelt arbejdes
med den kulturelle mentalitet og holdning på skolerne for at udnytte potentialet for bedre anvendelse
af lokalerne med udgangspunkt i, at alle rum kan benyttes af alle. En barriere for udnyttelsen kan være en manglende synlighed på, hvornår lokalerne er ledige. Et internt bookingsystem på skolen kunne
gøre det synligt for medarbejderne.
Eksterne brugere
Skolerne bliver anvendt af eksterne brugere uden for skolernes brug. De mest benyttede lokaler om
aftenen er idrætsfaciliteterne, hjemkundskabslokalerne og musiklokalerne. I mindre grad blev klasselokaler og øvrige rum benyttet. Det vurderes, at der umiddelbart er et stort potentiale i at benytte skolens bygninger i højere grad uden for skolens brug til eksterne brugere. Der bør ligeledes være opmærksomhed på mulighederne for at udnytte andre kommunale lokaler tæt på skoler til skoleformål.
Det anbefales, at man udnytter potentialet og får kortlagt og synliggjort de lokaler, der kan være til
glæde for eksterne brugere. Derudover bør man etablere et centralt bookingsystem og arbejde med
kulturen på den enkelte skole, der gør at deling af lokaler bliver et centralt element i anvendelse af lokalerne i hverdagen, både i aften- og dagtimerne.
Der er generelt en positiv stemning på skolerne for at udlåne lokalerne til eksterne, men der bør være
opmærksomhed på, at der kan være udfordringer med at ekstern brug kan give støre slid af lokalerne, større rengøringsbehov samt at brugerne ikke aflåser og efterlader lokalerne i ordentlig stand. Det
anbefales, at der i første omgang arbejdes med kulturen om udlån og adgangsforhold og at der udformes en aftale mellem Center for Arealer og Ejendomme og Center for Sundhed og Kultur, hvordan
det i praksis kan lade sig gøre.


Arbejdspladser
Der er på flere skoler foreslået bygningsmæssige og indretningsmæssige tiltag for at skabe plads og
rum til indretning af arbejdspladser, og for at opfylde kravet i den nye skolereform om, at lærere og
pædagoger skal blive længere tid på skolen til bl.a. møder og forberedelse mv. Der gøres opmærksom på det store potentiale der ligger i at udnytte eksisterende lokaler, arealer og for at dele inventar
til lærerarbejdspladser.
Der er umiddelbart et potentiale at indtænke trådløse IT-muligheder i høj grad i indretningen af arbejdspladser, som vil frigøre arbejdspladser til at kunne forekomme mange steder på skolen, med
udgangspunkt i at de opfylder lovens krav på området. Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune
ser på mulighederne i dialog med skolerne.
Et andet potentiale er at indrette arbejdspladser i forbindelse med reorganisering af hjemklasselokalerne. På Trongårdsskolen har man indrettet udskolingen efter fagrum og har placeret
lærerarbejdspladser i funktionsrummene i udskolingen, hvilket er en optimal udnyttelse af de fysiske
rammer, samtidig med, at det har givet et godt miljø for lærerne.



Faglokaler eller projektrum
Alle skoler er indrettet efter det traditionelle princip om et faglokale til et fag. I lyset af den nye skolereform hvor sløjd og håndarbejde bliver erstattet af håndværk og design anbefales det, at kommunen
får udformet en række guidelines for indretning af disse lokaler, så de matcher kravene i den nye sko-
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lereform. Der er et potentiale i at nedbryde barriererne med tænkningen om ét fag og ét rum, til i højere grad at alle faglokaler kan benyttes til alle fag og dermed anses som projektrum. Der skal arbejdes med kulturen omkring og adfærden i brug og anvendelse af faglokaler.
Sammentænkning af skole, SFO og klubber
Skole og SFO sammentænkes i dag på de fleste skoler. I lyset af resultaterne fra kortlægningen, hvor
SFO og klasselokaler bliver brugt omkring 50% af tiden, kunne der i højere grad ske en endnu større
udnyttelse af fælleslokalerne på tværs. Det anbefales at der arbejdes med kulturen omkring deling af
lokalerne på den enkelte skole og at der i forbindelse med udmøntning af den nye skolereform, udnyttes dette potentiale, hvor der vil være brug for flere lokaler til aktiviteter i løbet af dagen, f.eks. ved
at indtænke klubber i umiddelbar nærhed af skole og SFO.
Fremtidens klasserum
Der er foreslået tiltag på de fleste skoler til bedre indretning af gangarealer og mere fleksibel udnyttelse af hjemklasserne på flere skoler. I lyset af den nye skolereform anbefales det at kommunen kigger på, hvad der ligger af nye krav til indretning af klasserum og hjemområder fremadrettet. Mange af
skolernes indretning af klasselokalerne er præget af det klassiske klasselokales indretning – 24 borde/24 stole, kateder og tavle, hvilket umiddelbart giver en ufleksibel indretning og matcher ikke umiddelbart kravet om at skabe et varieret og praksisorienteret undervisningsforløb, hvis indretning primært lægger op til tavleundervisning i klasserummene.
På Trongårdsskolen har man indrettet udskolingen efter funktionsprincippet, hvor man forlader klasserumsprincippet, men indretter lokalerne efter fag. De har gode erfaringer med denne indretning, der
har betydning både for lærernes arbejdsmiljø, da hver enkelt medarbejder har en indrettet arbejdsplads i lokalerne, samt elevernes motivation for læring. Det anbefales at man ser på mulighederne for
dette princip på øvrige skoler og evt. afprøve ideen for mellemtrin og indskoling, under hensynstagen
til de forskellige aldersgruppers behov for tryghed.


Sammentænkning af skoler, SFO og klubber
Fritidsklubber og ungdomsklubber er på nuværende tidspunkt ikke organiseret under skolerne og ligger for det meste i særskilte bygninger enten langt væk fra skolerne eller tæt på. Der er et potentiale i
at skolerne i højere grad benytter klubbens lokaler, især hvor klub og skole ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Det anbefales at der arbejdes med kulturen omkring brugen af klubbens faciliteter,
samt at der skabes let adgang til booking af lokalerne, således som den nye folkeskolereform også
lægger op til.
Nogle få af klubberne holder til i ældre bygninger der kræver større bygningsmæssige investeringer.
Det anbefales at inden man iværksætter tiltag på disse bygninger, overvejer mulighederne for at placere de pågældende klubber i skolernes lokaler og dermed udnytte skolens lokaler om eftermiddagen, i mellemtrin og udskoling, der de for det meste står tomme. Den nye skolereform lægger op til et
tæt samarbejde mellem skole og klubber, hvor der ikke lægges op til en fortsat adskillelse. Det er dog
vigtigt at påpege, at det ikke er et ønske fra klubbernes side at komme ind på skolerne, da man som
udgangspunkt ser styrker i at adskille fritid og skole. Der bør samtidig ses på muligheden for at afhænde eller sælge de ældre klubbygninger. Der skal fokuseres på at skabe et godt ungemiljø med
respekt for behovene for både skole og fritid.
Der anbefales at skole og fritidsmiljøet samtænkes for derved at skabe attraktive ungemiljøer på skolerne. Det vurderes at der generelt er et stort potentiale heri.



Udearealer
Der er foreslået tiltag på flere skoler med bedre indretning af udearealerne, der generelt er meget
slidte. Det anbefales at Lyngby-Taarbæk Kommune iværksætter udvikling på undervisning i udemiljøer for at sikre en ibrugtagning af de tiltag der er foreslået og få at få anvendt udearealerne i højere
grad. I lyset af den nye skolereform ligger der et potentiale i at anvende udearealerne i højere grad
og dermed få plads til nye aktiviteter.
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Pladsmangel
Flere skoler oplever en øget søgning af elever, og flere skoler forudser pladsproblemer i fremtiden.
Lindegårdsskolen har f.eks. eksisteret under dette vilkår i en årrække og har flere klasser placeret i
pavillonbygninger ligesom klasselokalerne mange steder er meget små i forhold til en øget klassekvotient. Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune får belyst om der er kapacitetsmæssige overvejelser, som skal tænkes ind i en langsigtet planlægning af de fysiske rammer på skolerne i lyset af
demografiske ændringer i fremtiden.
Områdets funktionsprincipper
Der er inden besigtigelserne udarbejdet en række funktionsprincipper for skolerne i samarbejde med
kommunen. Det vurderes, at de nuværende udarbejdede funktionsprincipper er en god overordnet
markør for, hvad de fysiske rammer skal give plads og mulighed for i Lyngby-Taarbæk Kommunes
skoler for, at den enkelte institution kan udøve sin service og pædagogiske praksis. Det anbefales, at
disse funktionsprincipper fremadrettet anvendes som guidelines for indretning og brugen af kommunens lokaler og bygninger og udbygges med de overordnede principper i den vedtagne forretningsstrategi for de kommunale ejendomme.

I forbindelse med udarbejdelse af funktionsprincipperne, blev der formuleret en række potentielle
funktionsprincipper, som beskrives under afsnit 3. For skolerne gælder det, at der forventes et potentiale ved at tænke faglokalerne som projektrum ud fra princippet om et rum flere fag, at der er potentialer i sammenlægning af specialcenter og læringscenter, at der findes bygningsmæssig kapacitet til
at udleve den nye skolereform samt at der er potentialer ved at sammentænke klubber og skoler.
Der vurderes at være perspektiver i de potentielle funktionsprincipper for alle på nær potentialet for
sammenlægning af specialcenter og læringscenter, der umiddelbart vurderes til at have for store omkostninger for specialeleverne. Det anbefales at alle principper vurderes nærmere, før de gøres til et
faktisk funktionsprincip, da de alle kræver nærmere overvejelser og dialog før de kan tilvejebringes
og udbygges med de overordnede principper i den vedtagne forretningsstrategi for de kommunale
ejendomme.
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3

Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler
I dette kapitel gives først en sammenfattende vurdering af i hvor høj grad bygningerne opfylder kommunens funktionsprincipper. Vurderingen præsenteres i nedenstående matrice, hvor det med farver er illustreret i hvilken grad den enkelte skoles bygning vurderes at leve op til funktionsprincipperne.
Efter den overordnede vurdering præsenteres grundlaget for vurderingen i form af en redegørelse for
det, der er set og hørt om skolernes indretning. Redegørelsen tager udgangspunkt i funktionsprincipperne (i hvert afsnit findes funktionsprincippet i tekstboks).

3.1

Overordnet vurdering af skolerne
Der er givet følgende vurdering af kommunens skoler i forhold til, i hvor høj grad deres bygninger lever
op til kommunens funktionsprincipper:
I hvor høj grad understøtter bygningen områdets funktionsprincipper, som værende tidssvarende og
moderne faciliteter?
Skoler

Lav

Middel

Engelsborgskolen

Høj

Fuglsanggårdsskolen

Middel

Heldagsskolen Fuglsanggård

Middel

Hummeltofteskolen

Lav

Kongevejens Skole

Middel

Lindegårdsskolen

Lav

Lundtofte Skole

Lav

Sorgenfriskole - Heldagsskole

Høj

Trongårdsskolen

Middel

Taarbæk Skole

Høj

Virum Skole
Antal skoler
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3.2

Redegørelse for indretning
I det følgende redegøres for indretningen på skolerne med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

3.2.1

Inspirerende læringsmiljøer
Skolerne skal indrettes, så de giver lyst til leg og læring i fleksible og inspirerende læringsmiljøer. Miljøerne skal
invitere til sociale aktiviteter i og omkring skolen og give plads til bevægelse og fysisk aktivitet.

Helt generelt er skolerne indrettet i overensstemmelse med funktionsprincippet om inspirerende læringsmiljøer. Der er plads til leg og læring, mulighed for sociale aktiviteter og plads til bevægelse og fysisk aktivitet.
På skolerne indretter man sig bedst muligt i forhold til at skabe fleksible og inspirerende læringsmiljøer.
Alle skolerne er af ældre dato. De yngste fra 1950’erne, de ældste fra begyndelsen af 1900 tallet. Det
betyder at skolerne i deres rumlige organisering er stærkt præget af den tids traditionelle klasserumstænkning. Lange gange med klasselokaler til én eller begge sider, organiseret i en eller flere blokke
rundt om en skolegård er således en helt klassisk bygningsorganisering for alle skolerne.
De gamle gymnastiksale er fortsat i brug mange steder, en del af dem er endda med den originale indretning med bomme og ribber langs væggene som tydelige reminiscenser fra tidligere tiders praksis omkring fysisk udfoldelse.
Også skolegårdene inklusiv de udendørs boldbaner og atletikbaner, fremstår i mere eller mindre grad i
den oprindelige form. Flere steder er udeområderne dog suppleret med nye legeredskaber og indretninger, der har et meget mere nutidigt præg og en alsidighed, der giver plads til forskellige typer fysisk aktivitet og leg. Udearealerne er visse steder indrettet med elementer, der kan bruges i undervisningsøjemed, men det er sjældent, at udearealerne bevidst er tænkt ind i en tydelig strategi om udendørs
læringsmiljøer. Indretningerne tilgodeser til gengæld generelt et pause- og legeperspektiv.
Et rum der senest har fået en del opmærksomhed på de fleste skoler er læringscenteret. Her ses forskelligartede og inspirerende læringsmiljøer til fordybelse, gruppe/projektarbejde og formidling. Der er
forskellige typer møbler og rumlige indretninger, som giver alsidige og inspirerende læringsmiljøer. Mange af læringscentrene er da også rigtig meget anvendt i skolens åbningstid både af de mindre klasser,
såvel som af de større elever, der også bruger læringscentrene til projektarbejde og lektielæsning.
De steder hvor indskolingsmiljøerne med de yngste klassetrin og SFO’en er kombineret i mere eller
mindre fælles lokaler, er der også en tendens til, at indretning af læringsmiljøerne får en fleksibel og inspirerende karakter. Flere steder er der gode eksempler på, hvordan undervisnings- og fritidsperspektivet supplerer hinanden i samarbejde mellem lærere og pædagoger og i forhold til, hvordan lokalerne udnyttes og indrettes.
Knap så inspirerende miljøer ses hos de ældre elever. Her er lokalerne stadig stærkt præget af en aldrende klasserumstænkning med opdeling i stamklasselokaler og faglokaler. Møbleringen er helt traditionel med læreren ved tavlen og eleverne bænket i klassen. Faglokalerne på stort set alle skolerne gennemgik en større renovering for 10 – 12 år siden og er fortsat i acceptabel stand.
Gode cases
Alsidig indretning
Læringscenteret på Engelsborgskolen er ligesom mange andre læringscentre et rum, der bliver brugt
rigtig meget både af elever og lærer. Her er en rar stemning og forskelige typer af møblering, der giver
mulighed for at sidde alene og fordybe sig eller at lave projektarbejde, se film mv.
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3.2.2

2+2=5

3.2.3

På Taarbæk Skole ligger både SFO’en og fritidsklubben på skolen, hvilket skaber synergi og dermed
merværdi for begge parter. I fritidsklubbens område er der indrettet nogle gode ungdomsmiljøer, der
emmer af teenagerhygge og som supplerer læringsmiljøerne i fag- og klasselokalerne i undervisningstiden.
Innovation og kreativitet

Skolernes læringsmiljøer skal understøtte den eksperimenterende del af børns læring og skabe plads til innovation
og kreativitet, samt stimulere elevernes fantasi.

Aktiviteterne i forbindelse med den eksperimenterende del af undervisningen foregår primært i faglokalerne. Læringsmiljøerne på skolerne er ikke indrettet specifikt med henblik på innovation og kreativ undervisning, men miljøerne er på den anden side heller ikke nogen hindring for, at innovation kan udøves.
På alle skoler er der sløjdlokaler, håndarbejdslokaler, hjemmekundskabslokaler, maleværksteder mv.,
hvor den kreative og fantasistimulerende undervisning blandt andet foregår.
Gode cases
Store rum med muligheder
På Taarbæk Skole er der etableret et malerværksted i en nyere tilbygning. Værkstedet ligger i forbindelse med et dobbelthøjt rum, hvor der kan afholdes teater o. lign. I rummet er der en stor sidde-trappe.
Den rummelige variation og den alsidige indretning giver gode muligheder for at arbejde med innovative
og kreative projekter.

3.2.4

Fleksible rum
Lokalefaciliteterne skal være fleksible, så de giver mulighed for, at man kan mødes og arbejde på kryds og tværs
af klasser og årgang. Der skal være plads til forskellige læringssituationer, lige fra fordybelse og klasseundervisning til gruppearbejde. De fleksible rum skal også give plads til elevernes forskellige måder at lære på.

Skolerne er præget af tidligere tiders udformning af læringsrummene. Flere steder har man skabt forbindelse på tværs af klasselokalerne ved hjælp af døråbninger, og man forsøger så vidt muligt at udnytte
gangarealer til projektundervisning mv. Mange steder er der også fysisk forbindelse mellem faglokalerne.
Flere skoler har indskolingsmiljøer, hvor rummene kan lægges sammen og dobbeltudnyttes pga. en
fleksibel indretning og en god rumstørrelse.
Endelig har man mange steder fået indrettet læringscentrerne med supplerende læringsmiljøer. Tilsammen giver det mulighed for at mødes og arbejde på kryds og tværs, samt tilbyde forskellige typer læringsmiljøer.
Gode cases
To lokaler bliver til ét
På Lindegårdsskolen har man sat dobbeltdøre imellem nogle af klasselokalerne i udskolingen. Det giver
mulighed for at lægge lokalerne sammen, når der skal være tværfaglig undervisning eller at låne hinandens lokaler, når en af klasserne har undervisning andetsteds.
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3.2.5

SFO og indskoling
SFO og indskoling skal ses som en enhed, hvor samarbejde og deling af lokalerne optimeres.

To af skolerne har endnu ikke etableret et lokalefælleskab primært pga. pladsmangel, men ellers er der
på de øvrige skoler etableret lokalefællesskaber mellem skole og SFO. Uanset den fysiske placering er
der på alle skoler et tæt samarbejde mellem skole og SFO personale samt til dels deling af lokalerne.
Der er dog stadig steder hvor man i højere grad kunne sammentænke bruge af lokalerne på tværs.
Gode cases
Lokalefællesskab
På Fuglsanggårdsskolen er indskolingshuset indrettet, så det kan bruges både til undervisning og fritid.
Lokalerne er rummelige og lyse og indretningen giver god mulighed for mange forskellige måder at bruge rummene på.
3.2.6

Madpolitik
Med udgangspunkt i den formulerede mad- og måltidspolitik i kommunen, skal bygningerne indrettes
således at der kan tilbydes en sund kost.

Samtlige skoler deltager i lokale madordninger på den enkelte skole, hvor der kan bestilles mad og
mælk på nettet. Mad og mælk kan afhentes i skolernes madudleveringsskranke. På alle skolerne spises
i klasserne.
3.2.7

Alle rum er læringsrum
Alle rum og gangarealer på skolen er som udgangspunkt læringsrum og derfor skal gangarealer, læringscenter, fællesrum mv. inddrages i den daglige planlægning af undervisningen og læringsforløb samt
alle øvrige aktiviteter.

Alle skolerne oplever, at de så vidt muligt udnytter pladsen til undervisning og læringsforløb. Klasselokalerne er flere steder pressede, fordi klassekvotienten er øget de senere år. Dog er der mange steder,
hvor gangarealer ikke inviterer til ophold og læring ved indretning og udnyttelse af pladsen og derfor bliver disse arealer ikke udnyttet optimalt. Læringscentret bliver brugt i høj grad alle steder.
Gode cases
Fast inventar på gangen
Gangarealer kan flere steder være vanskelige at udnytte af brandmæssige årsager. Møblering accepteres, når den er nagelfast og når der er en tydelig markering af flugtvejen.
På Taarbæk Skole er nicher ved vinduer i gange udnyttet med mindre fastnaglede siddemøbler. Nogle af
disse møbler er trapper til flugtvej gennem vinduet, hvor trappen udnyttes som et lille sidde/pause møbel.

3.2.8

Hjemklasser
Faste hjemklasser for den enkelte klasse skal udfordres og er ikke et princip, der nødvendigvis skal fastholdes.
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På alle skoler har man faste hjemklasser med 1-2 faste klasselærer. På Trongårdsskolen har man arbejdet med at droppe hjemklasseprincippet i de ældste klasser i udskolingen. Erfaringerne er, at eleverne
og lærerne godt kan håndtere denne anderledes strukturering af skoledagen, hvor eleverne bevæger sig
rundt til forskellige undervisningsrum alt efter fag.
Hjemklasseprincippet bliver flere steder oplevet som den trygge base, som eleverne har behov for. Derfor er der ikke et udpræget ønske blandt skolerne om at ophæve princippet om det faste hjemklasselokale.
Gode cases
Funktionsrum i udskoling
På Trongårdsskolen har man i udskolingen indrettet klasselokalerne efter funktionsprincippet. Her bevæger eleverne sig fra rum til rum og lokalerne er indrettet efter fagene. Det betyder, at lærerne indretter
sig med materialer og indretning, der matcher fagene og etablere egne arbejdspladser. Samtidig oplever
de, at eleverne er mentalt positivt indstillet til undervisningen.

3.2.9

Læringscentret
Læringscenteret er skolens centrale samlingssted, hvor der skal være mulighed for mange måder at lære på. Der skal være plads til fordybelse, gruppearbejde og samling af større grupper til undervisning
eller oplæg. Det skal samtidig kunne anvendes til bl.a. lektiecafé og andre aktiviteter og være et åbent
miljø, hvor man kan gå til og fra. Læringscenteret samt bogdepot skal om muligt være centralt placeret
på skolen, så der er nem adgang for medarbejderne samt let adgang for skolens elever.

Læringscentrene opfylder i høj grad funktionsprincippet. Læringscentrene er tydeligvis et godt supplement til klasselokalerne, fordi der tilbydes andre typer læringsmiljøer. Læringscentrene er ikke altid placeret centralt på skolerne af fysiske årsager, men de opleves som tiltrækkende og attraktive læringsrum
og der er meget aktivitet dér.
Gode cases
Kongevejens Skole har fået indrettet et læringscenter, hvor der er en rar stemning og mange forskellige
læringsmiljøer, der retter sig både mod de yngste og de ældste elever.
3.2.10

Udemiljø
Udemiljøet som læringsrum er lige så vigtigt som indendørs faciliteterne, derfor skal de sammentænkes,
og uderum skal anses som et supplement til de indendørs læringsrum

Skolerne har generelt acceptable men ofte temmelig slidte udearealer. Det halter med indretningen af
arealerne så de supplerer de indendørs læringsmiljøer. Til gengæld er der god mulighed for at komme
ud og røre sig. Dele af udearealerne er visse steder prioriteret, så der er særlig gode forhold. Især når
SFO’er og klubber er på eller i nærheden af skolen, er udemiljøerne mere varierede, fordi der er tænkt
fritidsaktiviteter ind i udearealerne.
Gode cases
Gode udearealer / god brug af udemiljø
Specialskolen Sorgenfri Skole har et fint og varieret udemiljø. Der er både asfalt til løbehjul og kridtfigurer, naturlegeplads med hytter og andre legeredskaber af træ og haven med grønt græs, store træer og
dyrehold.
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Designet legeplads
Taarbæk Skole har en lille men veldesignet legeplads. Der er fundet plads til sand og bakker, en ”hoppeslange”, et sidde/trappeareal og grønne bede. Udearealet fungere som en slags bytorv i Taarbæk.
3.2.11

IT
IT vil være en væsentlig del af skolens læringsmiljø og bygningerne skal understøtte elevernes og lærernes mulighed for at inddrage dette i undervisningen

Alle skoler har et eller flere klassesæt af bærbare computere. Flere af skolerne har også fortsat et computerrum, der anvendes til nationale test, forskellige former for undervisning, gruppearbejde og decideret
IT-undervisning. På enkelte skoler har man nedlagt lokalet, på de øvrige anses det fortsat for anvendeligt at have. Tendensen er at eleverne – især de ældste – selv medbringer IT udstyr og udfordringen for
skolerne er at tilbyde stabile netværk og internetforbindelser.
3.2.12

Personalefaciliteter
Skolerne skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for at kunne forberede sig, holde
møder og afholde sociale arrangementer, samt trække sig tilbage for pause. Administrationen skal have
tæt kontakt til personalefaciliteterne, for at fremme samarbejdet mellem ledelse og personale.
Generelt er der muligheder for, at personalet kan finde plads til forberedelse, afholdelse af møder mv. På
skolerne er der lærerværelser og forberedelsesrum, mange benytter også læringscenteret i større eller
mindre omfang. Individuelle kontorer/arbejdspladser er nogle steder stillet til rådighed, men sjældent
brugt til andet end frasætningsplads hvilket tyder på at etablering af personlige arbejdspladser skal overvejes nøje i den fremtidige indretning.
Mange af administrationslokalerne er klemte. Nogle steder deler lederen kontor med andre fra ledelsesteamet. Der er generelt mangel på mødelokaler, og når lederen ikke har eget kontor, er der ikke en ”buffer” der. Ifølge kortlægningen af anvendelse og udnyttelse af personale og administrationslokalerne, tyder det dog på, at der umiddelbart er en svingende grad af udnyttelse af lokalerne.
Gode cases
Ny administrationsbygning
I forbindelse med en gennemgribende renovering for 4-5 år siden fik Engelsborgskolen bygget en ny
bygning indeholdende administrationen, personalerum og læringscenter. Det har givet en fin synergi
mellem funktionerne i den nye bygning.
På Lundtofte Skole er der indrettet et nyt lærerforberedelseslokale med forskellige typer af arbejdsstationer, så man kan sidde enkeltvis eller arbejde sammen i teams.

3.2.13

Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold
Skolerne skal indrettes, så der er et godt indeklima med gode støjforhold, lysforhold og temperaturer,
samt have et godt indvendigt vedligeholdelsesniveau.

Indeklimaet og vedligeholdelsesniveauet varierer en del. De fleste skoler har et rimeligt vedligeholdelsesniveau men flere af skolerne fremstår stærkt præget af slitage. Flere af skolerne er bygget i tegl med
blank mur indendørs i gangarealerne og skiffer på gulvene – det er slidstærke og bæredygtige materialer, som er nemme at vedligehold til et højt niveau. Bagsiden er, at gangarealerne ofte henstår mørke og
det er nødvendigt at se på bedre belysning både i form af kunstlys og hvor det er muligt - gennembryd-
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ninger ved dørene til klasselokalerne, så der kommer dagslys og oplevelse af aktivitet ind i gangarealerne.
Nogle skoler har udfordringer med overophedning ved solindfald gennem store vinduesarealer mod syd
og vest.
Frisk luft og ventilation af rummene er ikke et udtalt problem, men alligevel et område der bør overvåges. Visse lokaler skal ventileres, f.eks. computerundervisningslokaler. Nogle skoler får det først gjort,
når der er decideret påbud fra arbejdstilsynet.
Dagslys i klasselokalerne er ikke et problem, vinduesarealerne er generelt tilstrækkelig store nok til at
lukke nok dagslys ind i rummene.
3.2.14

Flere fag i et lokale
Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan
forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som
formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige
elementer.
I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og
holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.
Fleksibel udnyttelse af skolens faglokaler, hvor funktionsprincippet er flere fag i et lokale, fremfor et fag i
et lokale

Der forekommer kun i begrænset omfang fleksibel udnyttelse af skolernes faglokaler. Den gængse holdning til anvendelse af rummene er, at et fag primært benytter rummet og der kan ofte være et fagligt
ejerskab knyttet til lokalet der gør, at andre personer ikke benytter lokalet.
Der er potentiale for i højere grad at tænke et faglokale til flere fag, og resultaterne fra kortlægningen
viser, at der er et stort potentiale for i højere grad at benytte den ledige kapacitet, der er fundet i faglokalerne.
I lyset af skolereformen bør det overvejes hvad faget håndværk og design vil have af konsekvenser for
indretningen af faglokalerne på længere sigt.
Der er på flere skoler foreslået tiltag på indretnings- eller kulturniveau for at forløse dette potentiale.
3.2.15

Sammenlægning af specialcenter og læringscenter
Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan
forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som
formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige
elementer.
I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og
holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.
Det må forventes at der findes potentiale ved at sammenlægge specialcenter og læringscenter dels for
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at sammentænke funktioner og dels for at frigøre lokalkapacitet.

Skolerne kan umiddelbart ikke selv se potentialer i at sammenlægge specialcenter og læringscenter. For
dem er det vigtigt at der er ro omkring specialcentrets elever, så de ikke forstyrres. Samtidig synes der
ikke umiddelbart at være arealoptimeringspotentialer, da specialcenteret for det første anvendes det meste af dagen og for det andet allerede nu anvender læringscentret i forskellige sammenhænge.
3.2.16

Den nye skolereform
Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan
forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som
formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige
elementer.
I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og
holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.
Det må forventes, at der med en ny skolereform kan blive brug for, at bygningskapaciteten i fremtiden
skal kunne rumme muligheden for, at koble almen undervisning med støttetimer. Barriere og potentialer
for dette undersøges nærmere.

Skolerne mener generelt at det er svært at finde plads til understøttende timer i deres lokaler. De skoler
der ser muligheder, er især skoler med gode idrætsfaciliteter m.v. Resultaterne af kortlægningen viser
imidlertid en række lokaler, som kun i begrænset omfang udnyttes i de pågældende tidsrum, det drejer
sig f.eks. om faglokaler, udearealer, hjemklasser og SFO-lokaler. Hvorvidt potentialerne i de pågældende
lokaler kan udnyttes i forhold til støttetimer, afhænger dog helt af hvilke aktiviteter det drejer sig om og
dermed hvilke fysiske rammer der er brug for.
3.2.17

Sammentænke klub og skole
Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan
forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som
formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske læringsmæssige samt
studiemæssige elementer.
I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og
holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.
Det må forventes at der findes et potentiale i at sammentænke klub og mellemtrin/udskoling, og på den
måde frigøre lokalekapacitet. Mulighederne undersøges i forhold til bygningsfysik og holdningsmæssige
forhold.

Der er et bygningsmæssigt potentiale i at skolen i højere grad benytter klubbens lokaler. Et andet potentiale er mulighederne for at klubberne i højere grad anvender skolens lokaler, for på den måde at udnytte
eftermiddagstimerne, hvor mellemtrin og udskolingslokalerne alligevel står ledige.

Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

17 / 19

Punkt nr. 7Arealanalyse
- VurderingLyngby-Taarbæk
af moderniseringsog genopretningsbehov for en række kommunale ejendomme
Kommune
Bilag 2 - Side
-31
af
98
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks skoler

Skolerne vurderer umiddelbart ikke, at der er plads på skolerne til dette, men i forhold til resultaterne fra
kortlægningen ser det umiddelbart ud til, at der er et potentiale hertil.
Der er ikke foreslået konkrete tiltag på skolerne med sammentænkning af skole og klubber, da det vurderes, at der er brug for en yderligere dialog om dette, før dette potentiale kan tilvejebringes med succes.
3.2.18

Andre observationer
Heldags og specialskoler
En særlig kategori af skoler er Heldags/specialskolerne (Sorgenfri, Fuglsanggård Heldagsskole, Hummeltofteskolens gruppeordning). Generelt er det vanskeligt at invitere eksterne brugere ind i disse miljøer, som er meget specifikt indrettet til brugerne/eleverne, med særlige møbler, små rum (både klasse- og
faglokaler), der også er meget afhængige af, at der ikke sker forandringer i deres miljøer fra dag til dag.
Skolerne har således nogle særlige hensyn at tage grundet deres elevgruppe. At udvide skolernes kapacitet ved at flytte aktiviteter ud i lokaler/steder uden for skolemiljøerne er problematisk i forhold til de
fysiske og psykiske handicaps skolen skal rumme og håndtere. Derfor er det ofte nødvendigt at have
idræts/motorikrum, vandrum (med bassiner) og lignende i tæt relation til selve skolen.
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4. Økonomi

4

Økonomi
Opgaver

Økonomi

Holdningsmæssige tiltag

Ikke prissat, med indgår som en del af
Spacemanagement processen

”Dele med andre”. Dele faciliteter mellem
kommunale institutioner og mellem foreningerne under folkeoplysningen

Ikke prissat, men indgår som en del af
Spacemanagement processen.

Indretningsmæssige tiltag
Kategori 1.
Kategori 2.
Kategori 3.
I alt

950.000
1.600.000
150.000
2.700.000

Bygningsmæssige tiltag.
Kategori 1.
Kategori 2.
Kategori 3.
I alt

42.100.000
34.500.000
1.300.000
77.900.000

I alt

80.600.000

Sammenstilling af ovenstående økonomi er beregnet af Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i
overslagstal fra Bascon.

j:\33xxx\33415 lyngby taarbæk kommune\06 projekt\afrapportering\endlige rapporter\delrapport skoler.docx
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1

Indledning
I det følgende præsenteres resultaterne af bygningsfysisk gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk
Kommunes område- og træningscentre. Delrapporten peger på en række strategiske anbefalinger til,
hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne på område- og træningscentrene understøtter en moderne og fremtidssikret anvendelse af lokalerne, og opgaveløsning,
samtidig med, at der tænkes i arealoptimering og optimeret lokaleudnyttelse.
De strategiske anbefalinger i denne rapport er baseret på et omfattende analysearbejde gennemført i
første halvdel af 2013. Analysearbejdet er sket på baggrund af forskellige informationskanaler. Dels er
der lyttet til de der bruger bygningerne, dels er hverdagen i bygningerne observeret, og dels er der foretaget en kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad.
Kortlægningen af ejendommene er sket som en kombination af brugernes egen opfattelse af anvendelse
og udnyttelse, samt en række stikprøver på forskellige ejendomme. Kortlægningen og resultaterne af
denne er beskrevet i delrapporten Kortlægning af anvendelse og udnyttelsesgrad.
Med afsæt i funktionsprincipperne og på baggrund af interviewene med lederne for område- og træningscentrene og besigtigelser på centrene, er der udarbejdet en række forslag til tiltag, som hver især
vil bidrage til at optimere arealanvendelsen, og sikre at bygningerne lever op til moderne og fremtidssikrede måder at løse opgaven på indenfor de forskellige sektor områder.
Tiltagene på de enkelte område- og træningscentre er foreslået i 3 niveauer:


Organisations-/kulturniveau



Indretningsniveau



Bygningsniveau

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag.
De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i LyngbyTaarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Der henvises til den opsamlende rapport
hvor den økonomiske metode er beskrevet.
Delrapporten indeholder tre hovedafsnit:


Strategiske anbefalinger for hele området



Redegørelse for område- og træningscentres indretning med udgangspunkt i funktionsprincipperne



Tilstandsvurdering af ejendommene som vil foreligge ultimo 2013.

De strategiske anbefalinger i første del af rapporten er angivet i to niveauer:




Et byggefysisk niveau, hvor den strategiske anbefaling går på, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune
kan prioritere, hvilke tiltage der skal sættes i gang i forhold til ønsker om opnået niveau for det enkelte område- og træningscenter.
Et perspektiverende niveau, hvor der sættes fokus på de potentialer der kan realiseres med en ændret tilgang til, hvordan bygninger og lokaler kan udnyttes mere effektivt.

Delrapportens anden del består af en sammenfattende redegørelse af de gennemgåede område- og
træningscentre i forhold til funktionsprincipperne, samt en overordnet vurdering af, i hvor høj grad område- og træningscentrene lever op til funktionsprincipperne. Der er i samarbejde med Lyngby-Taarbæk
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Kommune udarbejdet et sæt funktionsprincipper for kommunens område- og træningscentre. Disse
funktionsprincipper har været den ”målestok”, hvorudfra samtlige område- og træningscentre er blevet
gennemgået og efterfølgende vurderet.
Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet nøgletal for varme og elforbrug for den enkelte ejendom.
Hvor den enkelte ejendom har haft væsentlige udsving i forhold til gennemsnittet på lignende ejendomme, er det kommet med i den samlede vurdering af tiltag og de strategiske anbefalinger for at sikre fokus
på at minimere negative udsving.
Generelt er de fysiske rammer på område- og træningscentre i Lyngby- Taarbæk Kommune tidssvarende og de lever i høj grad op til de gældende funktionsprincipper for områderne. Forholdsvis få tiltag kan
bringe de fleste af centrene på et tidsvarende og fremtidssikret niveau.
Bygningsmassen er generelt godt vedligeholdt og der er et godt indeklima, som dog præges af, at enkelte bygninger er af ældre dato med kulde/trækproblemer og behov for renovering.
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Strategiske prioriteringer af tiltag
Der er på den enkelte institution foreslået en række tiltag, der skal være med til at opgradere den pågældende institutions fysiske rammer i forhold til anvendelse og brug. Tiltagene er foreslået i tre niveauer:
1. Bygningstiltag, hvor det er om- til- eller nybygninger
2. Indretningstiltag med inventar m.v.
3. Kulturtiltag, brugernes kultur og/eller holdninger indarbejdes for i højere grad at udnytte lokalernes/faciliteternes potentialer.
Målet med opgraderingen er, at lokalerne opleves som tidssvarende, fremtidssikret og at de lever op til
kommunens funktionsprincipper.
Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.


Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende
i forhold til investeringen.



Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være
passende i forhold til den investering der skal foretages.



Kategori 3 kan betragtes som ”luksus”, hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i
forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som
samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at institutionernes bygninger lever op til funktionsprincipperne (når kategori 1 og 2 er gennemført)." Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i centrene,
men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af centrenes indretning, organisering
og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde.

Hvorvidt man ønsker at realisere nogle eller samtlige tiltag, er i bund og grund et spørgsmål om prioritering af kommunens ressourcer i forhold til andre serviceområder. Skal realiseringen ske inden for rammerne af et begrænset økonomisk råderum, kan der med fordel prioriteres på følgende måde:






Et træningscenter vurderes som ”lav” i forhold til at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i
skemaet side 8). Inden der foretages investeringer i denne bygning, skal det nøje overvejes om man
ønsker at fastholde anvendelse af de fysiske rammer til demensboliger, eller om der kan findes alternative løsninger. Bygningerne kræver investeringer for at komme på et acceptabelt niveau. Mulighederne for frasalg og tilvejebringelse af erstatningskapacitet andre steder bør overvejes i forhold til den
økonomiske bæredygtighed af de valgte løsninger.
Estimeret økonomi for investering i ejendommen samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca.
2,2 mio.
Et demenscenter og et træningscenter vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (gul i skemaet side 8). Her er tale om Borrebakken som forventes at lukke i 2014 for dele
af aktiviteterne. Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme vil løftes til
i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de to
ejendomme samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 1,8 mio.
For enkelte områdecentre/træningscentre er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag
som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold
til, at bygningerne, når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til funktionsprincipperne. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk
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grundlag for det. Estimeret økonomi for investering i kategori 3 tiltagene bliver sammenlagt ca.
650.000 mio. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten
2.1

Øvrige anbefalinger
Udover igangsættelse af tiltag, jf. prioriteringsprincipperne nævnt i forrige afsnit, anbefales i dette afsnit
en række yderligere strategiske perspektiver. Perspektiverne omhandler alternative muligheder for at
skabe optimale rammer og god udnyttelse/anvendelse af bygningerne, og handler om at påvirke den
mentale opfattelse blandt brugere af bygningerne, og om at organisere anvendelsen af rum på nye måder. Det er anbefalinger, der umiddelbart vil kræve en større indsats fra kommunens side, for at forløse
potentialet modsat de enkelte tiltag, der er foreslået på det enkelte områdecenter/træningscenter, som
umiddelbart er lettere at realisere.


Kompetenceudvikling af ledelsen og personalet
Der er stor forskel på evnen til at organisere og lede brugen af rum på det enkelte center. Interiørerne
fremstår generelt med et institutionelt og standardiseret præg. En stor del af indretningen er først og
fremmest tænkt ud fra de specifikke funktionelle behov som ældre plejekrævende mennesker har og
ud fra en primær tilgang til bygningerne som arbejdsplads for et personale, der skal kunne håndtere
plejekrævende ældre, kørestolsbrugere, demente mv.
For at opnå maksimal udbytte af de investeringer, der gennemføres i den enkelte institution, er det
afgørende, at der i højere grad tænkes i arealoptimering på lokalt niveau og indretning, der matcher
serviceniveauet. Optimal indretning af rum vil være med til at sikre et bedre match i forhold til serviceniveau, pleje, fleksibilitet og dobbeltudnyttelse. Derfor anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune udformer en guide for indretning af Område- og Træningscentre, der giver gode ideer og konkrete indretningsforslag, samt at ledelse og personalegruppe kompetenceudvikles til at indrette og
optimere anvendelsen og af rum.
Fokus kan f.eks. være på: Aktivering af passive m², bedre dobbeltudnyttelse af lokaler, hvordan skabes der attraktive rum med stemning og hjemlighed, fleksibilitet i indretningen, valg af møbler.



Bedre udnyttelse af de eksisterende rammer
På områdecentrene har arealerne til beboerophold, køkkenlokaler samt lokaler til eksterne brugere
en forholdsvis lav udnyttelsesgrad. På træningscentrene er det aktivitetslokalerne, køkkenlokalerne
og lokaler til eksterne brugere der har en forholdsvis lav udnyttelsesgrad. For begge områder er der
et potentiale for bedre udnyttelse af lokalerne i både dag- og aftentimer og det anbefales at få kortlagt
og synliggjort lokalerne, samt få etableret et let tilgængeligt bookingsystem. Der bør dog vurderes
hvilke lokaler beboerne selv betaler for i forbindelse med egen bolig og fællesarealer.
Der er et potentiale for at eksterne brugere kan få adgang til lokaler og træningsfaciliteter i højere
grad end i dag. Der bør etablere et centralt bookingsystem og arbejdes med kulturen på det enkelte
center der gør, at deling af lokaler bliver et centralt element i anvendelse af lokalerne i hverdagen,
både i aften- og dagtimerne.
Der bør være opmærksomhed på, at der kan være udfordringer med, at ekstern brug kan give større
slid af lokalerne, samt et større behov for rengøring på det enkelte center.
Et særligt forhold der er vigtigt at have fokus på ved øget brug af træningscentrenes redskaber er slitage. Mange af maskinerne er ikke robuste nok til mere og hårdere brug end det nuværende. Maskinerne er indkøbt i forhold til de visiterede brugere, som ikke slider særlig hårdt på materiellet.
I forhold til at invitere eksterne brugere ind, kan det være en mulighed at satse på specifikke målgrupper og gerne nogle som har et forhold til eller en interesse i det pågældende center, således at
der kan opstå et ejerskab til lokalerne og som samtidig kan bidrage med samarbejde og synergi til
centrets beboere.
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IT
Generelt benyttes IT i forbindelse med administrationen, men der er ikke lettilgængelige stationer til
fri afbenyttelse placeret i fællesområderne. Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune får udarbejdet er sæt retningslinjer for, hvordan IT skal indgå på centrene til glæde for beboerne og eksterne
gæster. En mulighed kunne være at udnytte de digitale medier til at guide og instruere brugerne af
træningscentrene, fordi brugerne herved bliver uafhængige af personalet, hvilket igen giver mulighed
for individuel træning uden for den officielle åbningstid.
Udearealer
Der er enkelte steder anbefalet opholds- og aktivitetsmuligheder i udendørsarealerne. Udearealerne
rummer generelt et uudnyttet potentiale, som kan være med til at berige beboerne. Det anbefales, at
Lyngby-Taarbæk Kommune skaber et større fokus på anvendelse af udearealerne, så de i højere
grad indrettes med aktiviteter, der giver lyst til motion og fysisk aktivitet samt giver mulighed for ophold og sanselige oplevelser for både beboerne og de besøgende.
Bygninger
Træningscentret Møllebo er indrettet i en tidligere hotelbygning og er i ringe stand. Det bør undersøges og overvejes nærmere, om det på lang sigt er hensigtsmæssig med indretning af træningscentret
i bygningerne, da det kræver en større investering for at få bygningerne på et niveau, der matcher
gældende funktionsprincipper som omhandler indeklima.
Områdets funktionsprincipper
Der er inden besigtigelserne udarbejdet en række funktionsprincipper for Område- og Træningscentre
i samarbejde med kommunen. Det vurderes, at de nuværende udarbejdede funktionsprincipper er en
god overordnet markør for, hvad de fysiske rammer skal give plads og mulighed i Lyngby-Taarbæk
Kommunes Område- og Træningscentre. Det anbefales, at disse funktionsprincipper fremadrettet anvendes som guidelines for indretning og brugen af Område- og træningscentrenes lokaler og bygninger.
I forbindelse med udarbejdelse af funktionsprincipperne, blev der formuleret en række forslag til funktionsprincipper, beskrevet i afsnit 3. For områdecentrene forventes at der findes et potentiale for at
invitere eksterne brugere ind til fælles aktiviteter med beboerne, samt at der findes et potentiale for at
eksterne brugere kan benytte aktivitetscentrene yderligere. For træningscentrene gælder det, at der
forventes at findes et potentiale for at udvide åbningstiderne og trimme driften samt at udvide brugen
af cafeen i forbindelse med træningscentret.
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Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks Område- og
Træningscentre
I dette kapitel gives først en sammenfattende vurdering af i hvor høj grad bygningerne opfylder kommunens funktionsprincipper. Vurderingen præsenteres i nedenstående matrice, hvor det med farver er illustreret i hvilken grad det enkelte område- og træningscenters bygninger vurderes at leve op til funktionsprincipperne.
Efter den overordnede vurdering præsenteres grundlaget for vurderingen i form af en redegørelse for
det, der er set og hørt om område- og træningscentrenes indretning. Redegørelsen tager udgangspunkt
i funktionsprincipperne (i hvert afsnit findes funktionsprincippet i tekstboks).

3.1

Overordnet vurdering af område- og træningscentrene
Der er givet følgende vurdering af kommunens område- og træningscentre i forhold til, i hvor høj grad
deres bygninger lever op til kommunens funktionsprincipper:
I hvor høj grad understøtter bygningen områdets funktionsprincipper, som værende tidssvarende og
moderne faciliteter?
Områdecentre og Træningscentre

Lav

Høj

Områdecenter Virumgård

Høj

Områdecenter Baunehøj

Høj

Områdecenter Solgården

Høj

Demenscenter Borrebakken, forventes lukket i 2014
Træningscenter Møllebo

Middel
Lav

Træningscenter Fortunen
Antal Institutioner

3.2

Middel

Middel
1

2

3

Redegørelse for indretning på områdecentre
I det følgende redegøres for indretningen på områdecentrene med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

3.2.1

God og tryg pasning i et levende miljø
Områdecentrene skal indrettes så der skabes liv på det enkelte områdecenter med en god atmosfære, samt mulighed for at skabe tryghed, god pasning og give optimal pleje for den enkelte beboer.

De 4 institutioner er alle indrettet med en god atmosfære og trygge rammer, som understøtter en god
pasning og optimal pleje for den enkelte beboer. Centrene er indrettet med forskellige grader af offentlighed og privathed, således at der er mulighed for både at deltage i fællesaktiviteter og uformelt socialt
samvær, og at trække sig tilbage til mere private fællesarealer i boligafsnittene eller ind i egen privat bolig. Beboerne har således mulighed for at være i forskellige miljøer, der understøtter lyst og evne til at
være mere eller mindre privat eller social.
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Flere af centrene består af ældre bygninger, som med tiden er ud- og ombygget. Det betyder samtidig at
centrene typisk har ældre bygningsområder, som ikke altid er optimale i forhold til rumorganisering og –
størrelse. Ofte betyder det, at det er vanskeligt at udnytte rummene optimalt, og samtidig besværliggøres arbejdet for personalet. I de bygningsarealer, som er om- eller tilbygget er forholdene dog typisk helt
fine. De nyere tilbygninger har f.eks. ofte god plads til, at personalet kan arbejde med fysisk handicappede beboere. Der er ligeledes depoter, brede gange, vaskerum mv. i boligafsnittene, alt sammen noget
der bidrager til at arbejdsgangene bliver mere optimale.
Ulempen ved tilbygningerne er, at afstandene på centrene er blevet store, hvormed personalet ofte oplever, at der skal gås langt i hverdagen. I enkelte tilfælde kan det også være et problem, at funktionerne er
fordelt på flere bygninger. Dette kan betyde, at det er nødvendigt at bevæge sig ud i vejrliget, for at
komme fra A til B. På et af områdecentrene oplevedes dette som en barriere, i forhold til at få beboerne
med til arrangementer mv. i fællesarealerne.
Gode cases
Home sweet home
På Virumgård, Solgården m.v er der indrettet områder, som kalder på erindringer og minder fra beboernes liv. Der er en stue indrettet med møbler fra 1950’erne og 1960’erne, som et særligt erindringsrum for
demente, men som også bruges til møder mv. Caféen i fællesarealerne er indrettet i almuestil med blondeduge og madamblå farvede møbler, tallerkenrækker, billedgalleri mv. hvilket også giver en fin atmosfære og kalder på fortællinger om beboernes liv i deres yngre år.
3.2.2

Fokus på fysisk aktivitet og motion
Områdecentre skal indrettes, så der er mulighed for at skabe mange forskellige aktiviteter for beboerne, med særlig fokus på fysisk aktivitet og motion, hvor der bl.a. skal skabes aktiviteter på tværs af generationer.

Områdecentrene har generelt meget plads og mulighed for at skabe forskellige typer af aktiviteter for
beboerne.
Aktivitetscentre, træningscentre og caféområder/fællesarealer er typisk de rum, der benyttes til aktiviteter, som f.eks. håndarbejde, diverse hobbies osv. I forhold til træningscentre og aktivitetscentre skal beboerne visiteres, og faciliteterne er således ikke nødvendigvis tilgængelige for alle beboere, samtidig
med at brugere fra andre områdecentre og ældre i lokalområdet også visiteres til aktiviteter i disse faciliteter.

Ergo/fysioterapeuterne bruger enten caféområder, der med en foldedør kan adskilles fra de offentlige
områder, eller andre fællesrum i centrene.
Gode cases
Fleksibilitet i rummene
På Solgården ligger café og aktivitetscenter i forlængelse af hinanden, således at de kan sammenlægges og adskilles efter behov. Det giver plads til forskellige typer aktiviteter for både store og mindre
grupper af brugere.
Samtalerum
På Virumgård er man i færd med at etablere et samtalerum, der giver mulighed for samvær i et mere
aflukket og stille område, f.eks. når beboerne har besøg eller bare ønsker at samtale i fred og ro, læse
eller andet.
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3.2.3

Fremme samarbejder
I forhold til tankerne bag projektet ”Kvalitetsløft og aktiviteter på plejehjem” er det vigtigt, at der er plads til fremme
af samarbejder mellem relevante interessenter, som f.eks. daginstitutioner og skoler for at udvide antallet af nye
aktiviteter.

Der er gode muligheder for et øget samarbejde med relevante interessenter i alle områdecentrene. Der
findes velegnede rum, som også er ledige især i aftentimerne.
Centrene har i begrænset omfang samarbejde med skoler og børnehaver i forhold til at etablere fælles
aktiviteter med besøg hos hinanden og opbygning af fælles traditioner.
Gode cases
Ældrekor
På Borrebakken har man tradition for, at daginstitutioner går Lucia optog og slår katten af tønden. Desuden kommer Lyngby Ældrekor fire gange årligt og holder salmesang etc. i salen.
Dedikerede ansatte
På Solgården er to ansatte dedikeret til at varetage og arrangere aktiviteter, herunder kontakt til skoler
og daginstitutioner mv. i forbindelse med fastelavn, Lucia optog osv. De ældre tager også på besøg i
børnehaver, på ture o.a.
3.2.4

Eksterne brugere på centrene
Som udgangspunkt skal aktivitetscentrene være åben for alle. Potentielt egnede rum som eksterne brugere kan
benytte, vil typisk være aktivitetscentre, træningscentre, caféområder og foyerområder i de offentlige fællesarealer.

Generelt er områdecentrene åbne over for eksterne brugere, som kan give ekstra liv og aktivitet på centrene. Dog er der en særlig problematik i forbindelse med demente beboere, der ikke tåler meget støj og
uro, fordi det stresser dem og gør dem forvirrede, bekymrede og urolige.
Mulighederne for at lade eksterne brugere anvende faciliteter på områdecentrene, findes i de fællesarealer, der er omfattet af kommunens lejekontrakt. Fællesarealer i de private zoner, omfattes af beboernes lejekontrakter, og kan ikke benyttes af eksterne brugere.
I et rent tidsperspektiv, er der et ikke-realiseret potentiale for, at eksterne brugere kan anvende faciliteterne. Øget anvendelse af lokalerne vil samtidig også skabe et øget behov for f.eks. vedligehold af lokalerne, samt evt. servicering af de eksterne brugere i forhold til møblering, IT-udstyr, booking, rengøring
m.m. I visse tilfælde vil faciliteterne funktionelt begrænse mulighederne for eksterne bruger, f.eks. i form
af begrænset omklædningskapacitet, og træningsudstyr som ikke nødvendigvis er dimensioneret til andre brugergrupper, ligesom manglende depotplads kan skabe begrænsninger.
En barriere for ekstern brug af aktivitetscentrerne og træningscentrerne er, at brugerne skal visiteres til
centrene. Det udelukker en række potentielle brugere, som f.eks. kunne benytte centrene i aftentimerne.
3.2.5

Varierede fællesarealer
Fællesarealerne skal indrettes, så der er en variation af opholdsmuligheder i spise- og dagligstue, der bl.a. giver
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plads til, at mindre grupper kan samles og samtidig mulighed for, at den enkelte kan trække sig tilbage. De skal
indrettes i forbindelse med køkkenfaciliteter, så beboerne kan inddrages i madlavning. Det er målet at duften af
mad, vil være med til at skabe en stemning af hjemlighed.

Generelt er der en god variation af opholdsmuligheder til både større og mindre fællesskaber. I de private fællesarealer er der køkkener, så det er muligt at inddrage beboerne i madlavning. Disse køkkener er
modtagerkøkkener og derfor ikke designet til egentlig madproduktion. Af og til bages der boller eller kager med beboerne, som bidrag til fælles kaffebord for beboerne i afsnittet.
Gode cases
Brunch
På Områdecenter Baunehøj er der brunch på etagerne hver 7. uge, hvor der er dækket op til tag-selvbord i de private fællesarealer ved køkkenerne.
Duften af mad
På Demenscenter Borrebakken bages brød, så der dufter af mad både morgen og middag. Morgenbrød
er bake-off og der bages kage med beboerne 4 - 7 dage om ugen.
3.2.6

Det private og det fælles
Det er væsentligt at der skelnes mellem beboernes fællesområder og servicearealer samt aktivitetscentre, og at det respekteres at områdecentre er en bolig med private områder.
Beboerne skal have indflydelse og medbestemmelse på deres hverdag, og der skal være et nærværende personale.

På alle Centrene respekteres skellet mellem det offentlige areal (lejet eller ejet af kommunen) og de private arealer (lejet af beboerne).
Visse steder mangler der dog mindre fællesrum og opholdsarealer med en mere ”privat” karakter, hvor
der er plads til aktiviteter og socialt samvær for 1 – 4 mennesker, f.eks. i forbindelse med familiebesøg.

3.2.7

Udemiljø
Udemiljøet er et vigtigt supplement til indendørs faciliteterne i Områdecentrene. Ude- og indemiljøer skal
sammentænkes, så de bedst muligt supplerer og understøtter centrets aktiviteter og hverdag.

Udearealerne bruges de fleste steder som supplement til indendørsarealerne. Udearealerne er oftest
udlagt med plæner, blomsterbede, terrasser og gangarealer. Visse steder er arealerne indrettet særligt
med henblik på at udvide aktivitetsmulighederne indendørs. I forbindelse med Demenscentrene er flere
af udearealerne indrettet så de relaterer sig direkte til de dementes behov for sanselig stimuli.
Gode cases
Natur
Demenscenter Borrebakken ligger meget naturskønt. Beboerne påskønner udemiljøet, som derfor benyttes meget. Desuden er der gode terrasser, der supplerer opholdsmulighederne indendørs.
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Sansehave
I forbindelse med Demenscenteret på Solgården, er der en sansehave som stimulerer og vækker nysgerrigheden og sanserne, og som medvirker til at beboerne kommer udenfor og får nye typer af oplevelser.
3.2.8

IT
Fremadrettet vil der være en større anvendelse af IT på områdecentrene. Bygningerne skal understøtte
beboernes, eksterne brugeres og personalets muligheder for, at inddrage IT i aktiviteterne og i driften af
centrene.

IT bruges primært i administration. Et par steder bruges IT i pædagogiske sammenhænge i træning og
undervisning. Beboerne er ikke ”født” ind i det digitaliserede samfund og mange skal have hjælp til brug
af IT.
Det trådløse netværk fungerer ikke optimalt og er ofte ude af drift.
Gode cases
Smartphone og bærbar
I yngre-gruppen (den yngste er 49) på Demenscenter Borrebakken benytter beboerne smartphones til
dagbog og bærbare computere. IT bruges også som træningsredskab, der udbygges efter behov.
3.2.9

Personalefaciliteter
Servicearealer for medarbejdere skal give muligheder for at trække sig tilbage for pause, samt holde
møder i personalegruppen, herunder plads til at hjemmeplejen kan mødes og afrapportere. Der skal være gode arbejdsforhold mht. hjælpemidler og indretning.

Personalefaciliteterne er generelt i orden. Et par steder mangler der pauserum og bedre indretning af
arbejdspladser for personalet.
3.2.10

Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold
Områdecentrene skal indrettes, så der er et godt indeklima med gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt indvendigt vedligeholdelsesniveau.

Generelt er indeklimaet godt. I dele af den gamle bygningsmasse er der trækgener, og visse steder er
der overophedning og generende dagslys. Der er udfordring med støj for demente beboere, som er særlige følsomme og foruroliges af høje lyde og midlertidig støj.
Bygningerne er generelt på et godt og acceptabelt vedligeholdelsesniveau både udvendigt og indvendigt.
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3.2.11

Aktiviteter med eksterne brugere
Dette funktionsprincip er et forslag til et fremtidigt funktionsprincip. Et sådant princip er perspektiver på
den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at
blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt
kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.
I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og
holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.
Det må forventes at der findes potentiale ved at invitere eksterne brugere som f.eks. daginstitutioner og
skoler indenfor på områdecentret, dels for at opgradere aktivitetsmulighederne og dels for at skabe liv
for beboerne. Muligheder og barriere for dette undersøges nærmere.

Mange af områdecentrene har allerede nu besøg af børnehaver i et mindre omfang og ønsker gerne at
få besøg i højere grad.
3.2.12

Benyttelse af aktivitetscentrene
Dette funktionsprincip er ligeledes et forslag til et fremtidigt funktionsprincip.
Det må forventes at der findes et potentiale i at invitere eksterne brugere til benyttelse af aktivitetscentrene og på den måde udnytte lokalekapacitet. Muligheder og barriere for dette undersøges nærmere.

I forhold til kortlægning af lokalerne er der umiddelbart et potentiale, for at benytte det i højre grad for
eksterne brugere. Områdecentrene påpegede, at det var vigtigt at beboernes privatliv bliver respekteret,
samt at det overvejes hvilke målgrupper man inviterer indenfor, så det ikke forstyrre og skaber utryghed
blandt beboerne.
3.3

Redegørelse for indretning på træningscentre
I det følgende redegøres for indretningen på træningscentrene med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

3.3.1

Træning, individuelle samtaler og undervisning
Træningscentrene skal indrettes, så der kan leveres fysiske træning af borgerne efter §86 og §140. Indretningen skal understøtte veltilrettelagte træningsforløb af høj kvalitet og med en høj grad af individualitet. Der skal være mulighed for individuelle samtaler og træning, samt patientundervisning bl.a. indenfor
hjerneskadeområdet og etablering af forløbsprogrammer for kronikere.

De to besigtigede træningscentre er indrettet så de kan levere fysisk træning af borgerne og gennemføre
individuelle træningsforløb.
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3.3.2

Øget samarbejde
Der skal være mulighed for et øget samarbejde med de øvrige centre som f.eks. jobcentrene og handicapafsnittet samt et tæt samarbejde med hjemmeplejen.

Der er gode muligheder for samarbejde, og det forekommer allerede i vid udstrækning.
De to institutioner har en god tradition for at sparre og bruge hinandens faciliteter, hvilket udligner eventuelle midlertidige kapacitetsproblemer.
3.3.3

Synligt og tilgængeligt personale
Af hensyn til borgerne skal personalet være synligt og tilgængeligt.

Personalet er synligt og tilgængeligt i åbningstiden. Uden for åbningstiderne er der ikke ressourcer til
personale.
3.3.4

Individuel træning
De døgnindlagte borgere har efter instruktion og aftale mulighed for at træne individuelt indenfor åbningstiden.

Der er mulighed for, at døgnindlagte beboere kan træne individuelt og der gives instruktion som er målrettet mod dette.
3.3.5

Udemiljø
Udemiljøet er et vigtigt supplement til indendørs faciliteterne i træningscentrene, og kan indrettes til brug
for træning. Udemiljøet er ansigtet udadtil og skal derfor være attraktivt og vedligeholdt.

Udearealerne er vedligeholdte og attraktive – de gratis parkeringspladser ved Møllebo bruges af borgere
der har ærinder i byen, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt for brugere af træningscenteret at finde en p-plads. Begge træningscentre ligger i forbindelse med parker/parklignende udearealer og det er
meget værdsat. Udearealerne er indrettet som ”pauserum” og til ophold.
3.3.6

IT
Der skal være et fælles bookingsystem for hele kommunen. Digitale teknologier som kan guide, instruere og informere borgerne i relation til træning, skal anvendes så vidt muligt. Der skal i højere grad anvendes trådløse og mobile IT-løsninger hos personalet, så arbejdet kan udføres mere fleksibelt og tidsbesparende.
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IT teknologierne er på vej ind på træningscentrene, bl.a. i form af digitale guides og instruktioner til brugerne. Der er endnu ikke et fælles bookingsystem for hele kommunen.
3.3.7

Personalefaciliteter
Træningscentrene skal være en attraktiv arbejdsplads. Der skal være et godt dokumentationsområde for
terapeuterne med tilstrækkelig plads. Der skal være mulighed for at levere kvalitet i de aktiviteter, der
udbydes på træningscentrene. Træningscentrene skal indrettes, så der er en god akustik, gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt vedligeholdelsesniveau.

Træningscentrene er generelt gode og attraktive arbejdspladser for personalet. Der mangler dog plads til
mindre arbejdsstationer til bl.a. at udføre dokumentation.
Udvide åbningstider og trimme driften
Dette funktionsprincip er defineret som et forslag til et fremtidigt funktionsprincip. Et sådant princip er
perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan
forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som
formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige
elementer.
I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og
holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.
Det må forventes at der findes potentialer i at udvide åbningstiderne og at trimme driften af træningscentrene. Det vil medføre et behov for at se på bemanding og økonomisk modeller for betaling el. lign. Det
forventes yderligere at inventaret skal gennemgås med henblik på slitage og robusthed i forhold til en
øget kapacitet.
Der er fundet et potentiale for at udvide træningscentret med øget åbningstider, hvilket kræver en øget
bemanding af stedet. Der kunne være muligheder i at se på IT løsninger som kunne erstatte bemanding
f.eks. til instruktion i brug og anvendelse af maskinerne, eller til direkte booking af lokalet.
Inventaret er særlig sårbart, da det er indstillet til de ældres behov. Det betyder at hvis eksterne brugere
benytter maskinerne som har et andet behov for træning vil det overbelaste maskinerne. Det bør derfor
overvejes hvilke former for maskiner der evt. vil være brug for at supplere med for at eksterne brugere
kan benytte faciliteterne. Dette er nævnt under tiltag på den enkelte institution, men der er ikke afsat
økonomi, da det bør vurderes yderligere hvilke maskiner der er behov for.
3.3.8

Udvide brugen af cafeerne
Det forventes at brugen af caféerne i forbindelse med træningscentrene også kan udvides.

Dette funktionsprincip er defineret som et forslag til fremtidigt funktionsprincip.
Der er fundet et potentiale for at udvide cafeernes åbningstider, samt at cafeen anvendes i højere grad
indenfor åbningstiderne. Det skal dog overvejes, i hvor høj grad der er brug for at udvide cafeens åbningstid, da det bør hænge sammen med i hvor høj grad træningscentret bliver benyttet af eksterne bru-
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gere fremadrettet. Det bør undersøges nærmere, om der er et behov hos de eksterne brugere, før cafeen udvider åbningstiderne.
3.3.9

Andre observationer
Ældre bygninger
Træningscenter Møllebo er indrettet i en tidligere hotelbygning. Det giver udfordringer i forhold til at udnytte rummene optimalt. F.eks. er der ikke behov for de mange toiletter/badeværelser, der ligger i forbindelse med de oprindelige hotelværelser i administrationsbygningen og der er snørklede gange og små
rum, der er svære at udnytte optimalt.
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4

Økonomi
Opgaver

Økonomi

Holdningsmæssige tiltag

Ikke prissat, med indgår som en del af
Spacemanagement processen

”Dele med andre”. Dele faciliteter mellem
kommunale institutioner og mellem foreningerne under folkeoplysningen

Ikke prissat, men indgår som en del af
Spacemanagement processen.

Indretningsmæssige tiltag
Kategori 1.
Kategori 2.
Kategori 3.
I alt

150.000
300.000
0
450.000

Bygningsmæssige tiltag.
Kategori 1.
Kategori 2.
Kategori 3.
I alt

900.000
3.650.000
650.000
5.200.000

I alt

5.650.000

Sammenstilling af ovenstående økonomi er beregnet af Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i
overslagstal fra Bascon.

j:\33xxx\33415 lyngby taarbæk kommune\06 projekt\afrapportering\endlige rapporter\delrapport område- og træningscentre.docx
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Indledning
I det følgende præsenteres resultaterne af bygningsfysisk gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk
Kommunes klubber. Delrapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan LyngbyTaarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne i klubberne understøtter en moderne og
fremtidssikret anvendelse af lokalerne, og opgaveløsning, samtidig med, at der tænkes i arealoptimering
og optimeret lokaleudnyttelse.
De strategiske anbefalinger i denne rapport er baseret på et omfattende analysearbejde gennemført i
første halvdel af 2013. Analysearbejdet er sket på baggrund af forskellige informationskanaler. Dels er
der lyttet til de der bruger bygningerne, dels er hverdagen i bygningerne observeret.
Med afsæt i funktionsprincipperne og på baggrund af interviewene med klubbens leder og besigtigelser i
klubberne, er der udarbejdet en række forslag til tiltag, som hver især vil bidrage til at optimere arealanvendelsen, og sikre at bygningerne lever op til moderne og fremtidssikrede måder at løse opgaven på
indenfor de forskellige sektor områder.
Tiltagene i den enkelte klub er foreslået i 3 niveauer:


Organisations-/kulturniveau



Indretningsniveau



Bygningsniveau

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag.
De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i LyngbyTaarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Der henvises til den opsamlende rapport
hvor den økonomiske metode er beskrevet.
Delrapporten indeholder tre hovedafsnit:


Strategiske anbefalinger for hele klubområdet



Redegørelse for klubbernes indretning med udgangspunkt i funktionsprincipperne



Tilstandsvurdering af ejendommene som vil foreligge ultimo 2013.

De strategiske anbefalinger i første del af rapporten er angivet i to niveauer:


Et byggefysisk niveau, hvor den strategiske anbefaling går på, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune kan prioritere, hvilke tiltage der skal sættes i gang i forhold til ønsker om opnået niveau for den
enkelte klub.



Et perspektiverende niveau, hvor der sættes fokus på de potentialer der kan realiseres med en ændret tilgang til, hvordan bygninger og lokaler kan udnyttes mere effektivt.

Delrapportens anden del består af en sammenfattende redegørelse af de gennemgåede klubber i forhold til funktionsprincipperne, samt en overordnet vurdering af, i hvor høj grad klubberne lever op til
funktionsprincipperne. Der er i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet et sæt funktionsprincipper for kommunens klubber. Disse funktionsprincipper har været den ”målestok”, hvorudfra
samtlige klubber er blevet gennemgået og efterfølgende vurderet.
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Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet nøgletal for varme og elforbrug for den enkelte ejendom.
Hvor den enkelte ejendom har haft væsentlige udsving i forhold til gennemsnittet på lignende ejendomme, er det kommet med i den samlede vurdering af tiltag og de strategiske anbefalinger for at sikre fokus
på at minimere negative udsving.
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Strategiske anbefalinger
Generelt er de fysiske rammer for Lyngby-Taarbæk Kommunes klubber moderne og tidssvarende og
lever stort set op til de gældende funktionsprincipper. Der er en enkelt, der i mindre grad lever op til funktionsprincipperne. Det er meget få tiltag, der er brug for i forhold til at kunne betegne faciliteterne som
optimale, tidssvarende og fleksible fysiske rammer.

2.1

Strategiske prioriteringer af tiltag
Der er en generel tendens til, at klubberne er indrettet ud fra funktionsprincippet, hvor det enkelte rum er
indrettet til bestemte former for aktiviteter. Det giver en høj grad af mening i klubberne. Eleverne bevæger sig fra rum til rum alt efter hvilken aktivitet, de ønsker at deltage i, og dermed bliver rummene hele
tiden brugt og udnyttet.
Der er i den enkelte klub foreslået en række tiltag, der skal være med til at opgradere den enkelte klubs
fysiske rammer i forhold til anvendelse og brug. Tiltagene er foreslået i tre niveauer:


Bygningstiltag, hvor det er om- til- eller nybygninger



Indretningstiltag med inventar m.v.



Kulturtiltag, brugernes kultur og/eller holdninger indarbejdes for i højere grad at udnytte lokalernes/faciliteternes potentialer.

Målet med opgraderingen er, at lokalerne opleves som tidssvarende, fremtidssikret og at de lever op til
kommunens funktionsprincipper.
Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.


Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende
i forhold til investeringen.



Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være
passende i forhold til den investering der skal foretages.



Kategori 3 kan betragtes som ”luksus”, hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i
forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som
samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at institutionernes bygninger lever op til funktionsprincipperne (når kategori 1 og 2 er gennemført)." Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i klubberne,
men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af klubbernes indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau, svarende til
hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde.

Hvorvidt man ønsker at realisere nogle eller samtlige tiltag, er i bund og grund et spørgsmål om prioritering af kommunens ressourcer i forhold til andre serviceområder. Skal realiseringen ske inden for rammerne af et begrænset økonomisk råderum, kan der med fordel prioriteres på følgende måde:
1. En klub vurderes i mindre grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i skemaet side 9).
Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det værende muligt at løfte denne ejendom til i høj
grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Foretages investeringer i denne bygning, skal det
nøje overvejes, om man ønsker at fastholde anvendelse af de fysiske rammer, eller om der kan findes alternative løsninger. Bygningerne kræver forholdsvis store investeringer for at komme på et acceptabelt niveau. Mulighederne for frasalg og tilvejebringelse af erstatningskapacitet andre steder bør
overvejes i forhold til den økonomiske bæredygtighed af de valgte løsninger.

Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

5 / 14

Punkt nr. 7Arealanalyse
- VurderingLyngby-Taarbæk
af moderniseringsog genopretningsbehov for en række kommunale ejendomme
Kommune
Bilag 2 - Side
-55
af
98
2. Strategiske anbefalinger

Estimeret økonomi for investering i den ene ejendom samt inventar til indretning bliver sammenlagt
ca. 2,4 mio.
2. Fire klubber vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (rød i skemaet side
9). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det værende muligt at løfte denne ejendom til i
høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de 4 ejendomme, samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 2,1 mio.
3. For enkelte klubber er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok kan
tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne,
når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til funktionsprincipperne. Tiltagene bør således prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk grundlag for det.
Estimeret økonomi for investering i kategori 3 tiltagene bliver sammenlagt ca. 100.000 kr. Se mere
detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten
2.2

Øvrige anbefalinger
Udover igangsættelse af tiltag, jf. prioriteringsprincipperne nævnt i forrige afsnit, anbefales i dette afsnit
en række yderligere strategiske perspektiver. Perspektiverne omhandler alternative muligheder for at
skabe optimale rammer og god udnyttelse/anvendelse af bygningerne, og handler om at påvirke den
mentale opfattelse blandt brugere af bygningerne, og om at organisere anvendelsen af rum på nye måder. Det er anbefalinger, der umiddelbart vil kræve en større indsats fra kommunens side, for at forløse
potentialet, modsat de enkelte tiltag der er foreslået på den enkelte skole, som umiddelbart er lette at
realisere.
Følgende fokuspunkter bør betragtes, inden man igangsætter fysiske tiltag på den enkelte klub:



Sammentænkning af klubber og skoler
Fritidsklubber og ungdomsklubber er på nuværende tidspunkt ikke organiseret under skolerne og ligger for det meste i særskilte bygninger enten langt væk fra skolerne eller tæt på. Der er et potentiale i
at skolerne/hhv. klubberne i højere grad benytter hinandens lokaler, især hvor klub og skole ligger i
umiddelbar nærhed af hinanden. Det anbefales at der arbejdes med kulturen omkring brugen af klubbens faciliteter, samt at der skabes let adgang til booking af lokalerne.
Klubberne er generelt indrettet med funktionsrum. Det betyder, at det enkelte rum er kodet til én type
af aktiviteter og dermed ikke er særlig fleksible til, at andre aktiviteter kan udfolde sig i rummet. Det
skaber til gengæld gode miljøer og indretning for de konkrete aktiviteter. Hvis man opnåede en fuld
booking på disse lokaler, kan det give mening at indrette efter funktioner og ikke efter multifunktionalitet. Det anbefales at arbejde med dette, så den besluttede fleksibilitet i forhold til lokaleudnyttelsen
sikres jf. forretningsstrategiens princip om Spacemanagement. Nogle få af klubberne holder til i ældre
bygninger der kræver større bygningsmæssige investeringer. Det anbefales at inden man iværksætter tiltag på disse bygninger, overvejer mulighederne for at placere de pågældende klubber i skolernes lokaler og dermed udnytte skolens lokaler om eftermiddagen i mellemtrin og udskoling, der for
det meste står tomme. Der bør samtidig ses på muligheden for at afhænde eller sælge de ældre
klubbygninger. Der skal fokuseres på at skabe et godt ungemiljø med respekt for behovene for både
skole og fritid.
Det vurderes at der kan være et langsigtet potentiale i generelt at sammentænke skole og fritidsmiljøet for derved at skabe attraktive ungemiljøer på skolerne, således som forretningsstrategien også
lægger op til.



Uddannelse af ledelse og personale
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For at opnå maksimal udbytte af de investeringer, der gennemføres på den enkelte klub, er det afgørende, at der i højere grad tænkes i arealoptimering og pædagogisk indretning på et lokalt niveau.
Optimal indretning af rum vil være med til at sikre et bedre match i forhold til serviceniveau, pædagogik, fleksibilitet og dobbeltudnyttelse. Derfor anbefales det, at Lyngby-Taarbæk Kommune udformer
en guide til indretning af klubber, der giver gode ideer og konkrete indretningsforslag, samt at ledelse
og personalegruppe kompetenceudvikles til at indrette og optimere anvendelsen af rum i forhold til
den pædagogiske praksis.


Bedre udnyttelse af eksisterende rammer
Eksterne brugere benytter i mindre grad klubberne uden for disses åbningstider. De fleste klubber har
godt indrettede funktionsrum til udfoldelse af forskellige former for aktiviteter, som f.eks. boldrum,
dansesal, IT lokaler, videoredigering m.v. og samtidig har de tilfredsstillende udearealer. Det kan være bands, der låner musiklokalet eller lokale folkeoplysningsforeninger, der benytter lokalerne. Der er
umiddelbart et stort potentiale for øget udnyttelse af lokalerne og det anbefales, at man får kortlagt og
synliggjort lokalerne, samt får etableret et let tilgængeligt bookingsystem.
Der er generelt et stort potentiale for at skolerne i højre grad benytter klubbens lokaler i dagtimerne.
Det anbefales at klubbens lokaler indgår i et centralt bookingsystem og at der arbejde med kulturen i
den enkelte klub, der gør at deling af lokaler med eksterne brugere bliver et centralt element i indretning og brugen af lokalerne i hverdagen, både i aften- og dagtimerne.
Der bør være opmærksomhed på, at der kan være udfordringer med, at ekstern brug kan give større
slid af lokalerne, samt et større behov for rengøring.







Integrering af IT
Der er meget store forskelle på, hvordan man integrerer IT i dagligdagen i klubberne. Nogle steder er
det udelukkende til spil, og andre steder arbejder man mere kreativt. Det anbefales, at Lyngby- Taarbæk Kommune sætter fokus på IT for at løfte anvendelsen og brugen af IT i et læringsmiljø i forhold
til funktionsprincippet, således som det udarbejdede forslag til IT strategi for 0-18 års området lægger
op til.
Reducering af støjgener
Det er flere steder forsøgt at eliminere støjgener med akustikregulerende plader uden, at dette har
skabt den ønskede effekt. Hvis man vil forbedre støjforholdene generelt i klubberne anbefales det, at
der arbejdes med brugernes adfærd. Det er muligt at reducere støjgener ganske enkelt ved at skabe
bevidsthed om, hvordan støj hænger sammen med indretning og organisering af hverdagen.
Bygningstypologier
Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub er indrettet i en ældre bolig fra 1872. Da bygningerne ligger i den
høje ende af forbrug på el og samtidig har store udfordringer med det termiske indeklima, bør man foretage et strategisk langsigtet perspektiv på bygningen, inden man igangsætter de foreslåede tiltag.
Fritids- og ungdomsklubben Kolle er delvis etableret i en pavillon med en månedlig lejeudgift. Det bør
overvejes strategisk, om det er mere rentabelt på langt sigt i forhold til lejeudgifter, at der tilbygges til
den øvrige del af klubben, eller om der er andre alternative muligheder for placering af hele klubben
andetsteds. En mulighed er at placere klubben i Virum skoles nuværende bygninger i forbindelse
med hjemklasselokaler eller faglokaler. Der vil umiddelbart være plads til det i forhold til resultaterne
fra kortlægningen, men der skal arbejdes med brugernes holdning med denne løsning.
Fritids- og ungdomsklubben Tryggehvile er indrettet i et bevaringsværdigt hus. Det bør undersøges
og overvejes nærmere, om det på sigt er hensigtsmæssig med en klub indrettet i denne bygning, da
det er en udfordring med vedligehold og fleksibilitet for brugerne og at den arkitektoniske værdi forringes med det store slidtage, der finder sted på bygningen.
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Det anbefales endvidere, at der med udgangspunkt i kommunens nøgletal foretages en vurdering af
kommunens vedligeholdelsestunge bygninger til klubber fremadrettet. Vurderingen skal give klarhed
om der kan være økonomiske rationaler i fraflytning eller salg, fremfor ressourcekrævende tiltag, som
alligevel ikke skaber optimale rammer.


Områdets funktionsprincipper
Der er inden besigtigelserne udarbejdet en række funktionsprincipper for klubberne i samarbejde
med kommunen. Det vurderes, at de nuværende udarbejdede funktionsprincipper er en god overordnet markør for, hvad de fysiske rammer skal give plads og mulighed for i Lyngby-Taarbæk Kommunes
klubber for, at den enkelte klub kan udøve sin service og pædagogiske praksis. Det anbefales, at disse funktionsprincipper fremadrettet anvendes som guidelines for indretning og brugen af kommunens
lokaler og bygninger. I forbindelse med udarbejdelse af funktionsprincipperne, blev der formuleret et
funktionsprincip om sammenlægning af klubber og skoler. Dette princip bør undersøges nærmere
med henvisning til strategiske anbefalinger. Det bør overvejes om princippet med koldt drikkevand
bør udgå, dels er det ikke nævnt inden for de øvrige områder, dels er princippet på et mere konkret
niveau end de øvrige principper.

Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

8 / 14

Punkt nr. 7Arealanalyse
- VurderingLyngby-Taarbæk
af moderniseringsog genopretningsbehov for en række kommunale ejendomme
Kommune
Bilag 2 - Side
-58
af
98
3. Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks klubber

3

Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks klubber
I dette kapitel gives først en sammenfattende vurdering af i hvor høj grad bygningerne opfylder kommunens funktionsprincipper. Vurderingen præsenteres i nedenstående matrice, hvor det med farver er illustreret i hvilken grad den enkelte klubs bygning vurderes at leve op til funktionsprincipperne.
Efter den overordnede vurdering præsenteres grundlaget for vurderingen i form af en redegørelse for
det, der er set og hørt om klubbernes indretning. Redegørelsen tager udgangspunkt i funktionsprincipperne (i hvert afsnit findes funktionsprincippet i tekstboks).

3.1

Overordnet vurdering af klubberne
Der er givet følgende vurdering af kommunens klubber i forhold til, i hvor høj grad deres bygninger lever
op til kommunens funktionsprincipper:
I hvor høj grad understøtter bygningen områdets funktionsprincipper, som værende tidssvarende og
moderne faciliteter?
Fritids- og ungdomsklubber

Lav

Fritids- og ungdomsklubben Tryggehvile

Middel
Middel

Fritids- og ungdomsklubben Vænget
Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub

Høj
Lav

Fritids- og Ungdomsklubben Kolle

Middel

Fritids- og Ungdomsklubben Tronen

Høj

Fritidsklubben Bøvsen

Middel

Fritids- og Ungdomsklubben Carlsvognen

Høj

Fritids- og Ungdomsklubben Baune
Antal Institutioner
3.2

Høj

Middel
1

4

3

Redegørelse for indretning
I det følgende redegøres for indretningen i klubberne med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

3.2.1

Inspirerende læringsmiljøer
Fritids- og ungdomsklubberne under ’Klub Lyngby’ skal indrettes, så de giver lyst til samvær og fællesskab i fleksible og inspirerende læringsmiljøer.
Generelt er klubberne indrettet med inspirerende læringsmiljøer og der tænkes i indretning, som understøtter børn og unges aktiviteter. Klubberne er generelt gode til at indrette særlige rum, der giver en særlig stemning om den enkelte aktivitet. Der er dog stor forskel på i hvor høj grad, de enkelte klubber indrettes som et læringsmiljø eller mere som et opholds/fritidsmiljø. Fokus for indretningen de fleste steder
er da også at skabe hjemlige og hyggelige miljøer til børn og unge med en variation af rumstørrelser og
indretninger, hvilket på mange måder kan være en barriere for fleksibel udnyttelse.
Klubberne er generelt indrettet med funktionsrum. Det betyder, at det enkelte rum er kodet til én type af
aktiviteter og dermed ikke er særlig fleksible til, at andre aktiviteter kan udfolde sig i rummet. Det skaber
til gengæld gode miljøer og indretning for de konkrete aktiviteter. Hvis man opnåede en fuld booking på
disse lokaler kan det give mening at indrette efter funktioner og ikke efter multifunktionalitet.
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Gode cases
Fleksibel udnyttelse
I Fritids- og ungdomsklubben Baune er alrummet et godt og åbent rum, der understøtter social aktivitet,
hvor børn ”hænger” ud og snakken er uformel. Samtidig er der et stort samlingsrum, hvor der er plads til
fysisk aktivitet indendørs. Det understøttes yderligere af det tætte samarbejde med gymnastikhallen og
boldbaner udendørs.

Funktionsrum
I Fritids- og ungdomsklubben Vænget findes et musik- og lydstudie, som appellerer til de unge og som
giver gode muligheder for at udfolde sig med en type aktivitet, de færreste har mulighed for derhjemme.

3.2.2

Sociale aktiviteter og fysisk aktivitet
Miljøerne skal invitere til sociale aktiviteter i og omkring den enkelte fritids- og ungdomsklub og give
plads til bevægelse og fysisk aktivitet.
Der er stor mulighed for sociale aktiviteter i klubberne. De er generelt indrettet, så der er mange muligheder for at sidde i større eller mindre grupper, og rum og gangarealer bliver i høj grad brugt til ophold
og aktiviteter.
Der er generelt gode muligheder for at lave fysisk aktivitet. Der er god plads i udemiljøerne og eksterne
idrætsfaciliteter benyttes, især når de ligger i nærheden. Der er få steder, hvor der er indrettet indendørs
aktivitetsrum til f.eks. fodbold og dans.
Gode cases
På Fritidsklubben Virumgaardsvej er der indrettet et danserum med en lille scene, hvor der er mulighed
for forskellige former for fysisk aktivitet.
Fritids- og ungdomsklubben Baune bruger den nærved liggende Engelsborghal, hvor klubgængerne
drager nytte af muligheden for at røre sig fysisk både ude- og inde.

3.2.3

Innovation og kreativitet
Fritids- og ungdomsmiljøerne skal understøtte den eksperimenterende del af de unges læring og
skabe plads til innovation og kreativitet, samt stimulere de unges fantasi og sanser.
Klubberne understøtter generelt i høj grad det eksperimenterende og giver plads til innovation og kreativitet i kraft af deres velindrettede funktionsrum, der giver muligheder for mange forskellige kreative aktiviteter.
Gode cases
Kreativt værksted
På Fritids- og ungdomsklubben Tryggehvile er en masse små rum i overetagen slået sammen til et stort
kreativt værksted.
I Klubben Kolle er mange funktionsrum stærkt dedikerede og specialiserede. I rummene udfordres børn
kreativt gennem fremstilling af rollespilsudstyr, fjernstyrede biler og fly, syning og keramik.
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3.2.4

Fleksibilitet
Lokalefaciliteterne skal være fleksible, så de giver mulighed for, at brugere og personale kan mødes
på kryds og tværs. De unge kommer for at møde venner og kammerater og det er vigtigt at indretningen understøtter disse møder, så de kan opstå naturligt og i forbindelse med relevante aktiviteter,
som f.eks. kan være madlavning/spisning, spil, musik, kreative aktiviteter, såvel som aktiviteter, der
har med bevægelse og sportslig udfoldelse at gøre.
Lokalerne giver i høj grad mulighed for, at børn, unge og personalet kan mødes på kryds og tværs. I
kraft af funktionsrummene, der giver mulighed for mange forskellige typer af aktiviteter, opstår der hele
tiden møder på kryds og tværs i lokalerne og gangarealer.
Selv om klubberne generelt er indrettet efter funktioner, er arealerne meget i brug på grund af det høje
antal børn og unge, der færdes i klubber og benytter fritidstilbuddene. På den måde er der en anden
form for fleksibilitet i klubberne, der i højere grad handler om at skabe gode miljøer, hvor både aktiviteter
og ophold kan finde sted og dermed benyttes alle rum meget i det tidsrum det benyttes.
Ungdomsklubberne har generelt rigtig god plads, mens fritidsklubberne er noget mere pakket grundet
det høje antal børn, der benytter fritidsklubben. Det mærkes især om vinteren.
Gode cases
Multirum
Salen på Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub bruges som multirum. Rummet er friholdt for fast inventar,
så man selv kan ”indtage” rummet. Børnene skater, bygger ramper, løber og spiller spil i rummet. Det er
et stort rum, så det kan også bruges til fester og andre typer fællesarrangementer.
Varierede rumudtryk
I Fritidsklubben Tronen benyttes møbler, overfladebelægninger, farvetemaer og ikke mindst belysning,
som en aktiv del af indretningen og formår at give de fleste rum en ”særlig” karakter eller stemning, som
afspejler rummets funktion. Indretningen sker desuden aktivt i samarbejde med børnene, hvorved de i
højere grad påtager sig ejer følelse over huset.
Fælles aktiviteter
Fritids- og ungdomsklubben Baune har, som flere andre klubber, flere rum, der understøtter aktiviteter
mellem personale og brugere i forskellige aldre. De laver fx mad sammen i køkkenerne, planlægger teater- og film forestillinger og indspiller musik sammen.

3.2.5

Tværfaglige projekter
Der skal være mulighed for at samle de unge i større og mindre grupper til aktiviteter og tværfaglige
projekter både for at fremme samarbejdet i personalegruppen og de unges muligheder for udvikling
og læring.
Der er i høj grad mulighed for at arbejde med tværfaglige projekter grundet de velindrettede funktionsrum. Det handler i højere grad om valg af pædagogik og kultur på den enkelte institution om det finder
sted.
Gode cases
Fritids- og ungdomsklubben Baune har et stort samlingsrum på ca. 100 m². Foruden jævnlig afvikling af
forskellige samlinger og fysiske udfoldelse, bruger de rummet til teateropsætninger. Brugerne inddrages
og udvikles tværfagligt, da forskellige opgaver skal uddelegeres (skuespil, musik, lyd og lys, filmoptagelse etc.).
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3.2.6

Inddragelse af alle rum som læringsrum
Alle rum, gang- og udearealer i fritids- og ungdomsklubberne er som udgangspunkt læringsrum og derfor skal alle arealerne videst muligt inddrages i den daglige planlægning af aktiviteterne i fritids- og ungdomsklubberne.

Alle arealer i klubberne inddrages i høj grad i dagligdagen. Kvadratmetrene udnyttes og bruges af børn
og unge, som fordeler sig meget rundt i bygningen og bruger rummene på mange måder.
Gode cases
I Fritids- og ungdomsklubben Lundtofte er næsten alle rum også forbindelsesrum. Derfor bruges alle m2
også trappen mellem stue og 1. sal der anvendes som ”snakke-sted”.
3.2.7

IT
IT vil være en væsentlig del af fritids- og ungdomsklubbernes læringsmiljø og bygningerne skal understøtte de unges og lærerenes mulighed for at inddrage dette i aktiviteterne.

I alle klubberne er der i høj grad mulighed for at benytte og inddrage IT i aktiviteterne.
Gode cases
På Fritidsklubben Virumgårdsvej er der indrettet spillerum uden siddepladser, så man også er i bevægelse, når man spiller computer. Der er også et computerrum til forskellige computerrelaterede aktiviteter.
På Fritids- og ungdomsklubben Baune bruges IT til spil, men derudover inddrages det også meget i læringsaktiviteter. Børnene bruger computere og IT som opslagsværk og til at planlægge større begivenheder. De bruger også computere til at indspille musik og optage film, som de efterfølgende redigerer.

3.2.8

Personalefaciliteter
Fritids- og ungdomsklubberne skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for at kunne
forberede sig, holde møder og afholde sociale arrangementer, samt trække sig tilbage for pause.
Administrationen skal have tæt kontakt til personalefaciliteter for at fremme samarbejdet mellem ledelse og personale.

Personalet i klubberne har generelt gode personalefaciliteter. Der er ofte et mindre kontor med de basale
kontorfunktioner til rådighed og fællesrummene benyttes til møder og andre aktiviteter, hvor flere pædagoger skal samles. Aktiviteterne afholdes i tidsrummet inden børn og unge møder ind i klubben. Personalet har ingen eller få pauser, når børnene og de unge er der, og har derfor ikke et stort behov for særlige pauserum.
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3.2.9

Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold
Fritids- og ungdomsklubberne skal indrettes, så der er et godt indeklima med gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt indvendigt vedligeholdelsesniveau.
Generelt er der gode lysforhold i alle klubber, men enkelte steder mangler god udendørs belysning, så
børn og unge trygt kan færdes til og fra klubben om vinteren. Der opleves generelt problemer med støj
flere steder. Det er især i fællesområder og de ældre bygninger, når mange børn og unge opholder sig
dér på engang. Især i de gamle villaer og i bygninger udført i præfabrikerede elementer, opleves store
temperaturforskelle, som medfører kulde/varme gener.

3.2.10

Sammentænke fritids- og ungdomsklubber med mellemtrin og udskoling
Dette funktionsprincip er defineret som et fremtidigt potentielt funktionsprincip. Princippet er et perspektiv
på en mulig fremtidig bygningsanvendelse og vedrører elementer, som i større eller mindre grad kan forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som formentligt kræver drøftelser på andre niveauer, f.eks. om pædagogiske og/eller læringsmæssige elementer.
I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper, som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og
holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.
Det forventes, at der findes et potentiale i at sammentænke fritids- og ungdomsklubberne med mellemtrin /udskoling, og på den måde frigøre lokalekapacitet. Mulighederne undersøges i forhold til bygningsfysik og holdningsmæssige forhold.

Der er et potentiale i at sammentænke fritids- og ungdomsklubber med mellemtrin og udskoling for at
skabe bedre udnyttelse af bygningerne i klubbens ejendomme, da de står en del ledig alle dage frem til
opstart af klubben. Ved en samtænkning er der potentiale for at skabe gode og inspirerende læringsrum
for mellemtrin/udskoling.
Flere er lokalerne kan benyttes til kreative aktiviteter og eksperimenterende undervisning. Hvor klubber
ligger i umiddelbar nærhed af skolerne, er det anbefalet under kulturtiltag hvis det er skønnet nødvendigt. Klubberne er positive overfor at udlåne lokalerne til eksterne brugere og klubber placeret tæt på
skoler benytter allerede i høj grad skolens faciliteter.
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4. Økonomi

4

Økonomi
Opgaver

Økonomi

Holdningsmæssige tiltag

Ikke prissat, med indgår som en del af
Spacemanagement processen

”Dele med andre”. Dele faciliteter mellem
kommunale institutioner og mellem foreningerne under folkeoplysningen

Ikke prissat, men indgår som en del af
Spacemanagement processen.

Indretningsmæssige tiltag
Kategori 1.
Kategori 2.
Kategori 3.
I alt

0
600.000
100.000
700.000

Bygningsmæssige tiltag.
Kategori 1.
Kategori 2.
Kategori 3.
I alt

0
4.050.000
0
4.050.000

I alt

4.750.000

Sammenstilling af ovenstående økonomi er beregnet af Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i
overslagstal fra Bascon.

j:\33xxx\33415 lyngby taarbæk kommune\06 projekt\afrapportering\endlige rapporter\delrapport klubber.docx
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1

Indledning
I det følgende præsenteres resultaterne af bygningsfysisk gennemgang og analyse af Lyngby-Taarbæk
Kommunes daginstitutioner. Delrapporten peger på en række strategiske anbefalinger til, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan sikre, at lokalefaciliteterne i daginstitutionerne understøtter en
moderne og fremtidssikret anvendelse af lokalerne, og opgaveløsning, samtidig med, at der tænkes i
arealoptimering og optimeret lokaleudnyttelse.
De strategiske anbefalinger i denne rapport er baseret på et omfattende analysearbejde gennemført i
første halvdel af 2013. Analysearbejdet er sket på baggrund af forskellige informationskanaler. Dels er
der lyttet til de der bruger bygningerne, dels er hverdagen i bygningerne observeret.
Med afsæt i funktionsprincipperne og på baggrund af interviewene med dagtilbudslederen og besigtigelser af daginstitutionerne, er der udarbejdet en række forslag til tiltag, som hver især vil bidrage til at optimere areal-anvendelsen, og sikre at bygningerne lever op til moderne og fremtidssikrede måder at løse
opgaven på indenfor de forskellige sektor områder.
Tiltagene i den enkelte daginstitution er foreslået i 3 niveauer:


Organisations-/kulturniveau



Indretningsniveau



Bygningsniveau

Tiltagene er beskrevet overordnet, ligesom at der er beregnet et økonomisk rammebeløb for hvert tiltag.
De enkelte tiltag og den tilhørende økonomi foreligger i databilag, og vil fremadrettet indgå i LyngbyTaarbæk Kommunes fremtidige Facility Management system. Der henvises til den opsamlende rapport
hvor den økonomiske metode er beskrevet.
Delrapporten indeholder tre hovedafsnit:


Strategiske anbefalinger for hele daginstitutionsområdet



Redegørelse for daginstitutionernes indretning med udgangspunkt i funktionsprincipperne



Tilstandsvurdering af ejendommene som vil foreligge ultimo 2013.

De strategiske anbefalinger i første del af rapporten er angivet i to niveauer:


Et byggefysisk niveau, hvor den strategiske anbefaling går på, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommune kan prioritere, hvilke tiltage der skal sættes i gang i forhold til ønsker om opnået niveau for den
enkelte daginstitution.



Et perspektiverende niveau, hvor der sættes fokus på de potentialer der kan realiseres med en ændret tilgang til, hvordan bygninger og lokaler kan udnyttes mere effektivt.

Delrapportens anden del består af en sammenfattende redegørelse af de gennemgåede daginstitutioner
i forhold til funktionsprincipperne, samt en overordnet vurdering af, i hvor høj grad daginstitutionerne lever op til funktionsprincipperne. Der er i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet et sæt
funktionsprincipper for kommunens daginstitutioner. Disse funktionsprincipper har været den ”målestok”,
hvorudfra samtlige daginstitutioner er blevet gennemgået og efterfølgende vurderet.
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1. Indledning

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet nøgletal for varme og elforbrug for den enkelte ejendom.
Hvor den enkelte ejendom har haft væsentlige udsving i forhold til gennemsnittet på lignende ejendomme, er det kommet med i den samlede vurdering af tiltag og de strategiske anbefalinger for at sikre fokus
på at minimere negative udsving.
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Strategiske anbefalinger
Generelt er de fysiske rammer for Lyngby Taarbæk Kommunes daginstitutioner moderne og tidssvarende, og lever stort set op til de gældende funktionsprincipper. Det er ganske få tiltag, der er brug for på de
enkelte institutioners fysiske rammer for, at de vil kunne betegnes som optimale, tidssvarende og fleksible fysiske rammer. Et færre antal institutioner lever dog i ringe grad op til funktionsprincipperne, og disse
institutioners fremtid bør overvejes nøje i forhold til at få mest muligt ud af de ressourcer, der skal investeres.
Der er en generel tendens til, at hvor de fysiske rammer ikke er optimale, finder man lokalt løsninger,
som kalder på kreative måder at indrette og anvende rum. Omvendt kan der observeres, at hvor institutionerne har god plads, anvendes i mindre grad dobbeltudnyttelse og kreative tanker i forhold til at skabe
plads og rum til aktiviteter.

2.1

Strategiske prioriteringer af tiltag
Der er på den enkelte institution foreslået en række tiltag, der skal være med til at opgradere den enkelte
daginstitutions fysiske rammer i forhold til anvendelse og brug. Tiltagene er foreslået i tre niveauer:


Bygningstiltag, hvor det er om- til- eller nybygninger



Indretningstiltag med inventar m.v.



Kulturtiltag, brugernes kultur og/eller holdninger indarbejdes for i højere grad at udnytte lokalernes/faciliteternes potentialer.

Målet med opgraderingen er, at lokalerne opleves som tidssvarende, fremtidssikret og at de lever op til
kommunens funktionsprincipper.
Hvert enkelt tiltag er blevet prioriteret i kategori 1, 2 eller 3.


Kategori 1 er tiltag, der bør gennemføres hurtigst muligt, da de vurderes som meget værdiskabende
i forhold til investeringen.



Kategori 2 er tiltag, der også bør prioriteres. Der er tale om tiltag, hvor værdien vurderes at være
passende i forhold til den investering der skal foretages.



Kategori 3 kan betragtes som ”luksus”, hvilket vil sige tiltag, der skaber relativt begrænset værdi i
forhold til størrelsen på investeringen og som måske nok kan tilføre værdi for brugerne, men som
samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at institutionernes bygninger lever op til funktionsprincipperne (når kategori 1 og 2 er gennemført)." Alle kategori 3 tiltag vil skabe værdi i daginstitutionerne, men hver enkelt tiltag er vurderet ud fra en helhedsbetragtning af daginstitutionernes indretning, organisering og udformning. Prioriteringen er herefter foretaget i forhold til at skabe et niveau,
svarende til hensigterne i funktionsprincipperne, og at dette gøres på den mest økonomiske måde.

Hvorvidt man ønsker at realisere nogle eller samtlige tiltag, er i bund og grund et spørgsmål om prioritering af kommunens ressourcer i forhold til andre serviceområder. Skal realiseringen ske inden for rammerne af et begrænset økonomisk råderum, kan der med fordel prioriteres på følgende måde:
1. Der er to institutioner der vurderes som lav i forhold til at leve op til kommunens funktionsprincipper
(rød i skemaet side 9). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme løftes til i høj grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Før der foretages investeringer i disse
bygninger, skal det nøje overvejes, om man vil fastholde anvendelse af de fysiske rammer til institution, eller om der kan findes alternative løsninger. Muligheder for frasalg og tilvejebringelse af erstat-
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ningskapacitet andre steder bør overvejes i forhold til den økonomiske bæredygtighed af bygningen.
Estimeret økonomi for investering i de to ejendom bliver sammenlagt ca. 2,9 mio.
2. 15 institutioner vurderes i middel grad at leve op til kommunens funktionsprincipper (gul i skemaet
side 9). Gennemføres tiltagene i kategori 1 og 2 vurderes det, at disse ejendomme vil løftes til i høj
grad at leve op til kommunens funktionsprincipper. Estimeret økonomi for investering i de 15 ejendomme samt inventar til indretning bliver sammenlagt ca. 7,5 mio.
3. For samtlige institutioner er der formuleret en række øvrige tiltag (kategori 3) Tiltag som måske nok
kan tilføre værdi for brugerne, men som samtidig ikke vurderes nødvendige i forhold til, at bygningerne, når kategori 1 og 2 tiltag er gennemført, lever op til funktionsprincipperne. Tiltagene bør således
prioriteres lavt, men kan gennemføres, hvis kommunen vurderer der er økonomisk grundlag for det.
Estimeret økonomi for investering i kategori 3 tiltagene bliver sammenlagt ca. 2,7 mio. Se mere detaljeret økonomisk opsamling under økonomiafsnittet sidst i rapporten
2.2

Øvrige anbefalinger
Udover igangsættelse af tiltag, jf. prioriteringsprincipperne nævnt i forrige afsnit, anbefales i dette afsnit
en række yderligere strategiske perspektiver. Perspektiverne omhandler alternative muligheder for at
skabe optimale rammer og god udnyttelse/anvendelse af bygningerne, og handler om at påvirke den
mentale opfattelse blandt brugere af bygningerne, og om at organisere anvendelsen af rum på nye måder. Det er anbefalinger, der umiddelbart vil kræve en større indsats fra kommunens side, for at forløse
potentialet, modsat de enkelte tiltag der er foreslået på den enkelte institution, som umiddelbart er lette
at realiserer.
Følgende fokuspunkter bør betragtes med udgangspunkt i Forretningsstrategien, inden man igangsætter
fysiske tiltag på den enkelte institution.


Uddannelse af ledelsen og personalet
Der er stor forskel på evnen til at organisere og lede brugen af rum på den enkelte institution. Nogle
steder er ledelse og personalet kreative og nytænkende og formår at få meget ud af lidt. I mange institutioner har man indrettet sig efter et voksenperspektiv, hvor man overser mulighederne for at indrette og aktivere mindre steder i et børneperspektiv.
For at opnå maksimal udbytte af de investeringer, der gennemføres i den enkelte institution, er det
afgørende, at der i højere grad tænkes i arealoptimering og pædagogisk indretning på lokalt niveau.
Optimal indretning af rum vil være med til at sikre et bedre match i forhold til serviceniveau, pædagogik, fleksibilitet og dobbeltudnyttelse. Derfor anbefales det, at Lyngby Taarbæk Kommune udformer
en guide for indretning af daginstitutioner, der giver gode ideer og konkrete indretningsforslag, samt
at ledelse og personalegruppe kompetenceudvikles i forhold til at indrette og optimere anvendelsen
af rum i forhold til den pædagogiske praksis.
Nøgleord kan være: Rummet som den tredje pædagog, fleksibilitet, multifunktionel indretning, opbevaring og indretning i børneperspektiv, regler for børn i køkken m.v.



Bedre udnyttelse af eksisterende rammer
Flere institutioner har fantastiske steder og rum til udfoldelse af forskellige former for aktiviteter. Det
kan være særligt store og velindrettede udearealer, strand, motorikrum m.v. Det anbefales, at disse
rum kortlægges og at der etableres en koordineret booking-ordning, således at disse faciliteter kan
anvendes af kommunens andre institutioner. Derudover anbefales det, at man i langt højere grad afdækker muligheder for fælles anvendelse af visse lokaletyper, fremfor at der nødvendigvis etableres
alle lokaletyper på alle institutioner. Fokus skal være særligt rettet mod rum, der kun anvendes i afgrænsede tidsrum – f.eks. motorikrum og kreative værksteder.
Institutioner med særlig gode rum og arealer:

Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

6 / 17

Punkt nr. 7Arealanalyse
- VurderingLyngby-Taarbæk
af moderniseringsog genopretningsbehov for en række kommunale ejendomme
Kommune
Bilag 2 - Side
-70
af
98
2. Strategiske anbefalinger

o
o
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o
o
o
o
o
o
o

Eremitageparken: motorikrum
Carlshøj: teaterrum, rytmik/motorikrum
Børnereden: motorikrum
Lærkereden: to motorikrum, kreativt værksted
Ulrikke: motorikrum, kreativt værksted
Papillon: motorik/rytmikrum
Svanen: motorikrum, kreativt værksted, grov værksted
Spurvehuset : 6000 m2 godt udeareal
Humlehuset: 5000 m2 godt udeareal
Klokkeblomsten: dedikeret vandrum i nyt hus
Skovbakken: Kreativt værksted
Hjortholm: Kreativt værksted
Langs Banen: Motorikrum i kælderen
Pilen: Special indrettet motorikrum (benyttes p.t. af andre institutioner )

Lokalefaciliteter der ikke anvendes kan anvendes af andre kommunale institutioner, andre kommunale brugere og eksterne brugere.
Øvrige eksterne brugere
Det anbefales, at der arbejdes videre med ideen om, at eksterne brugere kan benytte lokaler i daginstitutionerne som f.eks. fællesrum og legeplads eller køkkenfaciliteter i aftentimerne. Der er generelt
en positiv stemning hos institutionerne for, at det kan lade sig gøre. Der bør i første omgang etableres
et centralt bookingsystem og arbejdes med kulturen på det enkelte institution der gør, at deling af lokaler bliver et centralt element i anvendelse af lokalerne i hverdagen, både i aften- og dagtimerne.
Det er en ny tanke for de fleste institutioner, at eksterne brugere skulle benytte deres lokaler, der bør
derfor være opmærksomhed på, at der kan være udfordringer med, at ekstern brug kan give større
slid af lokalerne, samt et større behov for rengøring.








Integrering af IT
Der er meget store forskelle på, hvordan man integrerer IT i dagligdagen, og dermed er det svært for
institutionerne at pege på, hvordan IT og de fysiske rammer tænkes sammen. Der er igangsat et udviklingsprojekt på området fra kommunens side og det vurderes der at være et potentiale i forhold til
at skabe et sæt retningslinjer for hvordan man arbejde med IT i kommunens daginstitutioner, og at
man samtidig sikre, at retningslinjerne matcher de gældende funktionsprincipper.
Reducering af støjgener
Det er flere steder forsøgt at eliminere støjgener med akustikregulerende plader uden, at dette har
skabt den ønskede effekt. Hvis man vil forbedre støjforholdene generelt i daginstitutionerne anbefales
det, at der arbejdes med brugernes adfærd. Det er muligt at reducere støjgener ganske enkelt ved at
skabe bevidsthed om, hvordan støj hænger sammen med indretning og organisering af hverdagen.
Mere børneperspektiv
I rigtig mange institutioner har man indrettet sig efter et voksenperspektiv. Ofte kan mindre funktionelle arealer aktiveres, hvis man tillægger sig et børneperspektiv. Mange steder fandt man forskellige lokale løsninger på at anvende køkkenområderne efter et børneperspektiv.
Bygningstypologier
Institutionerne er indrettet i forskellige bygningstypologier, og der er især to bygningstyper, hvor man
strategisk bør tage et langsigtet perspektiv, inden man igangsætter ressourcekrævende tiltag.
For det første anbefales det, at man overvejer ressourcekrævende investering i institutioner indrettet i
bygninger, opbygget i præfabrikerede elementer. Denne type bygninger lever generelt ikke særligt
godt op til kommunens funktionsprincipper samtidig med, at bygningernes levetid og kommende ved-
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ligeholdelsesbehov kan rejse spørgsmålstegn ved om indsatsen er økonomisk bæredygtig. Der opleves generelt større problemer med indeklima i disse bygninger, som f.eks. støj og temperatur.
Dernæst anbefales det, at man overvejer ressourcekrævende investering i institutioner indrettet i villaer, som ikke lever op til funktionsprincipperne og samtidig også har forholdsvis store omkostninger
forbundet med vedligehold. De gamle villaer anses ofte for værende charmerende og hyggelige, men
de er for ofte indrettet alt for uhensigtsmæssig i forhold til at være tidssvarende og optimale rammer
for en daginstitution. Det bør undersøges i hvilket omfang, der er økonomisk rationale i at frasælge
bygningerne for i stedet at investere i nybyggeri, som på længere sigt vurderes at være mere optimalt
både i forhold til driftsøkonomi, arbejdsmiljø og i forhold til den service, som institutionerne leverer.
Det noteres at der tidligere har været foretaget bygningsmæssige ændringer og reduktioner i de daginstitutioner i de ekstra personalenormeringer, der er begrundet i bygningsmæssige forhold.
Det anbefales endvidere, at med udgangspunkt i kommunens nøgletal, foretages en vurdering af
kommunens vedligeholdelsestunge bygninger. Vurderingen skal give klarhed om der kan være økonomiske rationaler i fraflytning eller salg, fremfor ressourcekrævende tiltag, som alligevel ikke skaber
optimale rammer.


Områdets funktionsprincipper: Der er inden besigtigelserne udarbejdet en række funktionsprincipper for daginstitutionerne i samarbejde med kommunen. Det vurderes, at de nuværende udarbejdede
funktionsprincipper er en god overordnet markør for, hvad de fysiske rammer skal give plads og mulighed for i Lyngby Taarbæk Kommunes daginstitutioner for, at den enkelte institution kan udøve sin
service og pædagogiske praksis. Det anbefales, at disse funktionsprincipper fremadrettet anvendes
som guidelines for indretning og brugen af kommunens lokaler og bygninger. I forbindelse med udarbejdelse af funktionsprincipperne, blev der formuleret et potentiel funktionsprincip om yderligere udnyttelse af værkstedsrum/projektrum. Der vurderes at være perspektiver i princippet, hvorfor det anbefales, at dette gøres til et faktisk funktionsprincip.
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3

Redegørelse for indretning af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner
I dette kapitel gives først en sammenfattende vurdering af i hvor høj grad bygningerne opfylder kommunens funktionsprincipper. Vurderingen præsenteres i nedenstående matrice, hvor det med farver er illustreret i hvilken grad den enkelte daginstitutions bygning vurderes at leve op til funktionsprincipperne.
Efter den overordnede vurdering præsenteres grundlaget for vurderingen i form af en redegørelse for
det, der er set og hørt om daginstitutionernes indretning. Redegørelsen tager udgangspunkt i funktionsprincipperne (i hvert afsnit findes funktionsprincippet i tekstboks).

3.1

Overordnet vurdering af daginstitutionerne
Der er givet følgende vurdering af kommunens daginstitutioner i forhold til, i hvor høj grad der bygninger
lever op til kommunens funktionsprincipper. Der er i opgørelsen kun medtaget kommunale bygninger.
I hvor høj grad understøtter bygningen områdets funktionsprincipper, som værende tidssvarende og
moderne faciliteter?
Daginstitutioner
Lav
Middel
Høj
3.1 Børnehuset Bulderby
3.2 Eremitageparken
3.3 Børnehuset Lille Ørholm
3.5 Taarbæk Børnehus Strand afd
3.8 Carlshøj Vuggestue
3.10 Børnehuset Rævehøjen
3.11 Børnehuset - Askevænget
3.12 Vuggestuen Villa Furresø
3.13 Børnehuset Humlehuset
3.14 Børnehuset Mælkevejen
3.15 Børnehuset Spurvehuset
3.16 Vuggestuen Børnereden
3.17 Skovbakkens Børnehave
3.18 Vuggestuen Kapelgården
3.19 Børnehaven Bøgely
3.20 Børnehuset Pilen
3.21 Børnehuset Blå
3.22 Børnehuset Langs Banen
3.23 Børnehuset Rosenlys
3.24 Børnehuset Troldebo
3.25 Vuggestuen Garantien
3.26 Vuggestuen I H Mundtsvej
3.27 Bondebyens Børnehave
3.28 Børnehuset Børnely
3.29 Børnehuset Ulrikke
3.30 Børnehuset Kastaniehuset
3.31 Børnehuset Klokkeblomsten
3.32 Vuggestuen Firkløveren
3.33 Børnehuset Hjortholm
3.34 Børnehuset Trinbrættet
3.35 Børnehuset Papillon
3.36 Vuggestuen Andedammen
3.37 Dansk Røde Kors Børnehave
3.38 Brede Børnehave
3.39 Børnehaven Prinsessehøj
3.41 Børnehuset Lærkereden
3.42 Børnehuset Svanen
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3.48 Børnehuset Blomsten
3.50 Den kommunale dagpleje
Antal Institutioner
3.2

Middel
Middel
2

15

22

Redegørelse for indretning
I det følgende redegøres for indretningen på daginstitutionerne med udgangspunkt i funktionsprincipperne. Redegørelsen er baseret på dels interview og dels besigtigelse af ejendommene.

3.2.1

Inspirerende læringsmiljøer
Dagtilbuddene skal indrettes, så de giver lyst til leg og læring i fleksible og inspirerende læringsmiljøer. Miljøerne
skal invitere til sociale aktiviteter i og omkring det enkelte dagtilbud og give plads til bevægelse og fysisk aktivitet.

Generelt er institutionerne indrettet, så de giver lyst til leg og læring. Der tænktes i indretning, så det understøtter børnenes sanser og udvikling, og enkelte institutioner er særlig gode til at indrette særlige
rum, der giver en særlig stemning om den enkelte aktivitet. Der er dog en del institutioner, hvor indretning og miljøerne virker tilfældige og ikke umiddelbart synes særligt gennemtænkt i forhold til service og
pædagogik.
Generelt er daginstitutionerne gode til fleksibel dobbeltudnyttelse af rum. Det sker oftest fordi institutioner mangler plads eller rum til aktiviteter, og i mindre grad ud fra en bevidst tanke om at optimere arealanvendelsen. Det ses bl.a. ved at der, de steder hvor der er god plads, generelt ikke sker dobbeltudnyttelse.
Daginstitutioner har generelt god plads til bevægelse og fysisk aktivitet. Det er typisk udearealerne og
motorikrum, der benyttes. På de institutioner, hvor der er mulighed for fleksibel indretning anvendes stuerne også ofte til bevægelse og fysisk aktivitet. Fleksibiliteten består f.eks. af mobilt inventar, som kan
flyttes ud til siderne og skabe rum på gulvet. Flere steder har institutionerne indrettet motorikrum i kælderen, som dog ikke i kan anvendes pga. gældende lovkrav mht. brand.
Gode cases
Fleksibel udnyttelse
Organiseringen af Villa Furresø er opbygget med et køkken til hver stue. Dette har gjort det muligt at give rummene særlige funktioner, således at køkkenet er indrettet statisk med borde og stole, mens stuerne frigøres og holdes åbne overfor mange forskellige aktiviteter.
God indretning
I Institutionen Svanen har de indrettet deres rum med stor fokus på fleksibilitet. Indretningen er gjort meget mobil, og derfor er det muligt at skabe mange forskellige rum, tilpasset det aktuelle behov. Rummene
kan det ene øjeblik fremstå store og åbne med møblementet langs væggen, mens rummet det næste
øjeblik kan være indrettet med huler/nicher dannet af møblementet.
Skovbakken er på alle punkter meget kreativ og god til at udnytte rum. De formår at bruge alle hjørner
og nicher og gøre disse til noget specielt. De omformer ubrugte skabe til huler og skaber stemning ved
at bruge friske farve og lave tematiserede nicher.
3.2.2

Innovation og kreativitet
Institutionens læringsmiljøer skal understøtte den eksperimenterende del af børns læring og skabe plads til innovation og kreativitet, samt stimulere børns fantasi og sanser.
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Enkelte institutioner har værksteder, hvor de igangsætter kreative projekter med børnene. De institutioner der råder over egentlige værksteder, er ofte institutioner med masser af plads, og ofte er værkstederne kun udnyttet i begrænset omfang. Institutionerne med mindre plads, udnytter i høj grad både stuer
og udearealer til at arbejde kreativt og eksperimenterende. Disse institutioner har i stedet materialedepoter, hvor de henter materialer. Aktiviteter iscenesættes hvor der er plads og rum, men ofte er manglende
depotplads årsag til at aktiviteterne begrænses, da pædagogerne skal bruge for meget tid på at hente
materialer.
Gode cases
Gode værkstedsfaciliteter ude og inde samt mobile værkstedsdepoter
Daginstitutionen Svanen har et godt værkstedsmiljø. De har et kreativt værksted indenfor, hvorfra der er
adgang til et grovværksted med fokus på natur. Grovværkstedet er indrettet i et uopvarmet rum med store porte, der kan åbnes, så man skaber en mere flydende overgang mellem inde og ude.
3.2.3

De 6 læreplanstemaer
Lokalefaciliteterne skal være fleksible så de giver mulighed for både den formelle og uformelle læring, samt rum og
rammer for, at man kan udfolde aktiviteter i forhold til de 6 læreplanstemaer.

Flere institutioner giver udtryk for, at det ikke er så afgørende, hvordan bygningen er udformet for at
kunne udfolde de 6 lærerplantemaer. De påpeger, at det mere handler om det pædagogiske, og så finder man rum og rammer til det og indretter ad hoc de miljøer, man har brug for til hvert enkelt tema.
Mange institutioner arbejder med visuel gengivelse af arbejdet med læreplanstemaerne på væggene i
institutionen.
Gode cases
Visuel gengivelse af arbejdet med læreplanstemaer på vægge mv.
Ligesom hos mange af de andre institutioner, er Blomsten begyndt at anvende gangareal og lignende
rum, som tidligere har stået ubenyttet. I forhold til læringsrum indrettes fx gangarealer med læreplanstemaer og benyttes som supplement til stuerne.
3.2.4

Plads til forskellige former for leg
Bygningerne skal give plads til børns forskellige måder at lege og lære på, og dermed give mulighed for, at børn
kan finde plads til bl.a.at lege selv eller i mindre grupper, samt vælge mellem forskellige aktiviteter.

Generelt er institutionerne gode til at indrette rummene med nicher og mange små opholds- og legesteder, så børnene har muligheder for at lege i mindre grupper eller være for sig selv. Enkelte institutioner
er særlig gode til det, hvor de justerer indretningen, når der er brug for det i forhold til de pædagogiske
aktiviteter eller ønskede tiltag. Her er det afgørende, at indretningen er fleksibel og kan formes efter flere
formål. Der er stor forskel på, i hvor høj grad indretningen er fleksibel på institutionerne. Der hvor indretningen er fleksibel, er der også flere muligheder for at omdanne rummene, således at de matcher børnenes behov og den pædagogiske praksis.
Gode cases
Rum-i-rum, fleksible og gode løsninger
Hos daginstitutionen Villa Furresø danner de rum-i-rum vha. af fleksibel og mobil indretning. De supple-
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rer læringsmiljøerne med enkelte større legeelementer, som roterer med lidt større mellemrum, og som
giver hver stue et unika.
Institutionen Bondebyens børnehave opdeler stuerne på forskelligvis afhængigt af, hvilken pædagog der
er på de forskellige stuer. Men især er der en enkel stue, som formår at skabe zoner og nicher, der giver
børnene mulighed for at skabe deres eget rum i det store grupperum.
3.2.5

Børneperspektiv
Institutionen skal indrettes med et børneperspektiv, så de i praksis kan inddrages i diverse aktiviteter.
F.eks. skal køkkener indrettes, så det er muligt, at børn kan inddrages i pædagogisk praksis omkring
madlavning.
I flere institutioner er der indrettet køkken med mulighed for, at børnene kan inddrages. Selvom køkkenerne er indrettet så børnene kan inddrages sker det forholdsvist sjældent. Det skyldes dels, at man er
usikker på regler og retningslinjer for at have børn med i køkkenet, og dels at der findes en række forskellige pædagogiske holdninger til, om børn skal inddrages i køkkenaktiviteter. Der, hvor man pædagogisk arbejder med inddragelse af børn i køkkenaktiviteter, formår man med succes at inddrage børnene,
selv hvis køkkenet egentligt ikke er indrettet til det. Det sker f.eks. ved at sætte børnene omkring et bord
eller ved at benytte skamler, som børnene kan stå på.
Helt generelt gælder det for institutionerne, at de er indrettet ud fra et voksenperspektiv. F.eks. hænger
udsmykning primært i voksenhøjde, og ofte opbevares legetøj mv. steder hvor børnene ikke umiddelbart
selv har adgang til det – f.eks. på hylder.
Gode cases
Der er to køkkener på institutionen Lærkereden. Det ene er et stort køkken og det andet et mindre såkaldt tekøkken. I det store køkken sidder børnene ved bords og deltager i at smøre mad og lignende. I
det mindre køkken hjælper børnene med at tømme opvaskemaskine, dække bord etc.

3.2.6

Samarbejde
Der skal være mulighed for at samle børn i større og mindre grupper til aktiviteter og tværfaglige forløb
på tværs af stuerne for at fremme samarbejdet i personalegruppen og børns muligheder for udvikling og
læring.

Dette sker i høj grad på de enkelte stuer samt på ture og i udearealerne. Den generelle holdning er, at
der ikke nødvendigvis er brug for fællesrum for, at tværfaglige forløb og samarbejde kan fremmes. Men
det kan i lige så høj grad ske ved placering af dobbeltdør mellem stuerne, så man kan samles på tværs.
Gode cases
Dobbeltdør mellem stuerne, stuer som kan indrettes til mange funktioner
Anvendelsen af dobbeltdøre mellem stuerum og tilknyttede funktionsrum i Dansk Røde Kors Børnehave
sikrer en mere flydende overgang. Børnene har flydende læringsmiljøer fra fx stuen på 1. sal og ind i
spisestuen og køkkenet. Derved kan funktionerne udvides og bruges på tværs af rum.
Fleksibelt samarbejde
Hos Svanen er alle stuer sammensat parvis. Et mindre fællesrum kan åbnes med dobbeltdøre og udvide
en af stuerne eller bruges som forbindelsesrum ved stuesammenlægning. Det gør pædagogerne mindre
sårbare ved sygdom og skaber stærkt fleksible miljøer for børnene.
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Fleksibelt fællesrum
Mælkevejen er en institution bosat i et 2 etages hus med flere udfordringer. Men de har formået at indrette sig fleksibelt med store skydedøre mellem alle stuerne, hvilket gør det muligt at slå alle stuer sammen til et stort fællesrum når der er behov.
3.2.7

Inddragelse af alle rum som læringsrum
Alle rum, gang- og udearealer i dagtilbuddene er som udgangspunkt læringsrum og derfor skal alle arealerne videst muligt inddrages i den daglige planlægning af aktiviteterne i daginstitutionen.

I mange institutioner opleves gangarealerne som snævre og trange. Hvis gangarealerne samtidig også
benyttes til garderobe, er det oftest ikke muligt at anvende disse til aktivitet, da der ofte vil være skidt og
snavs på gulvene. Enkelte steder har man god plads i gangene, og her er arealerne i nogen grad indrettet og inddraget til leg mv. bl.a. som et særligt rum, så gangarealerne frigives til andre formål. Disse løsninger anses for værende velfungerende.
Gode cases
Udnyttelse af gangareal
Hos Carlshøj er der især ét gangareal, der skiller sig ud ved god indretning og brug. Gangen på 2. sal er
bred og med masser af dagslys. Langs den ene væg er der garderobe med små bænke til at tage overtøj på. Langs den anden side er der indrettet kontor, små nicher og legearealer.
Læseplads i gangareal
I Bondebyens Børnehave har Dobbeltudnytter man gangarealet ved at have en madras som kan slås ud
og bruges til læsning med små grupper.
3.2.8

Udemiljø
Udemiljøet som læringsrum er lige så vigtigt som indendørs faciliteterne, derfor skal de sammentænkes,
og uderum skal anses som et supplement til de indendørs læringsrum

Generelt har institutioner gode og varierede ude-læringsrum. Der er dog stor forskel på størrelsen af
arealerne, hvor enkelte har meget små udendørs faciliteter og nogle har meget store. Det spænder fra
200 m²- 5.000 m². Der hvor institutioner har trange pladsforhold, er der en generel tendens til, at udelæringsrummet benyttes i højre grad, samt at man i høj grad benytter øvrige steder i nærområdet..
Gode cases
Gode udearealer / god brug af udemiljø
Udearealerne tilknyttet Børnereden er effektivt indrettet, så der er forskellige legemiljøer, en mindre
boldbane og et overdækket areal med små borde. Børnereden supplerer kraftigt med brugen af nærliggende faciliteter i udemiljøet. Gadekær, skov, parker, tunellen og udflugter til teater anvendes ofte.
Designet legeplads
Mælkevejen har fået en designer til at komme med tegninger på en kreativ legeplads, og de tegninger
skal snart udføres. Der er spændende potentialer i legepladsens indretning, og den kunne blive til god
inspiration for kreativ udnyttelse af rum i fremtiden for andre institutioner.
Et godt motorikrum
Pilen har et helt specielt indrettet motorikrum, både til interne og eksterne brugere. Der fungere virkelig
godt, at forskellige institutioner kan booke sig ind, mens Pilen har krav på at bruge den ca. 2 af dagene.
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3.2.9

IT
Fremadrettet vil der være en større anvendelse af IT i den pædagogiske praksis, og bygningerne skal
understøtte børnenes og pædagogernes mulighed for, at inddrage dette i aktiviteterne.

Der er forskellige oplevelser af, hvor godt det trådløse netværk fungerer, og i de tilfælde det ikke fungerer, kan det være en barriere for anvendelse af IT. Det virker umiddelbart til, at der ikke er konsensus
omkring brugen af IT, og der er meget store forskelle på, hvad den enkelte institution ser af muligheder
for anvendelse af IT i pædagogikken. Forvaltningen har oplyst at der er udarbejdet en ny fælles IT strategi for hele 0 -18 års området, som sætter fokus på IT som pædagogisk redskab og understøttelse af
børns læreprocesser i dagtilbuddene.
Gode cases
Svanen er en af de første institutioner med ”Børnelynet”. IT er blevet integreret effektivt og fungerer godt
med dokumentation af børnenes dagligdag og til personalets brug. Børnene bruger IT meget begrænset
til spil og mere til foto, lyd og sang på ekskursioner.
3.2.10

Personalefaciliteter
Dagtilbuddet skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for at kunne forberede pædagogiske forløb, holde møder og afholde sociale arrangementer, samt trække sig tilbage for pause. Administrationen skal have tæt kontakt til personalefaciliteterne, for at fremme samarbejdet mellem ledelse og
personale.

Generelt har personalet mulighed for at finde plads til forberedelse, afholdelse af møder mv. Ofte prioriteres rummene dog til børnene, sådan at der ved mangel på plads, ofte sker en inddragelse af f.eks.
møderum til børneaktiviteter i en periode. I de tilfælde der ikke findes egnede personalerum med arbejdspladser, benyttes ledelsens kontor ofte også af de øvrige medarbejdere. Mange steder benyttes
køkkenet til flere formål som f.eks. pauser, møder mv., hvis der ikke er plads eller rum andre steder. Flere pædagoger fortæller, at de ind imellem arbejder hjemme, når der skal planlægges forløb mv. Generelt
er institutionerne af en størrelse, der gør at den fysiske afstand mellem ledelse og personale ikke er et
problem.
Gode cases
Arbejdsplads på ledelsens kontor og gode personalerum
Hos Villa Furresø indgår ledelsens kontor som et rum, der kan bruges af personalet. Det ligger godt i
hjertet af bygningen og med udgang til den ene børnegarderobe. Hvis det er nødvendigt, bruger de også
kontoret som stillerum for et par børn.
Hjortsholm er en nyrenoveret villa med et meget fint personalerum, der benyttes til forskellige funktioner
for personalegruppen.
Pilen er en hel ny institution med gode forhold i de fysiske rammer. Institutionen er velindrettet og godt
udnyttet og de har stor fokus på personalefaciliteterne, der bruges til mange funktioner.
3.2.11

Støj, indeklima, lysforhold og vedligehold
Institutionerne skal indrettes, så der er et godt indeklima med gode støjforhold, lysforhold og temperaturer, samt have et godt indvendigt vedligeholdelsesniveau.
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Lysforholdene opleves de fleste steder som gode. Mange steder er den kunstige belysning blevet opgraderet, hvilket har haft en positiv effekt på lysforholdene. Støj opleves som et problem flere steder. Der
er mange steder, hvor man har fået lydreguleret, i form af akustisk regulerende plader. Der er stor variation i oplevelsen af deres effektivitet, og generelt opleves det som en udfordring at lydregulere fællesrum, med henblik på at mindske støjgener. Der er gode erfaringer fra andre kommuner med at arbejde
med støj med udgangspunkt i adfærden.
Der opleves meget svingende temperature i de bygninger, der er udført i præfabrikerede elementer og i
enkelte af de ældre villaer. Villaerne opleves ofte som kolde om vinteren, især om morgenen. Dette er
forsøgt reguleret fra kommunens side uden større effekt. Tagetager bliver ofte overophedet om sommeren.
Gode cases
Pilen er en ny institution. Derfor er alt indeklima optimeret og i høj stand.
3.2.12

Indretning af værkstedsrum/projektrum
Dette funktionsprincip er defineret som et forslag til et fremtidigt funktionsprincip. Et sådant princip er
perspektiver på den fremtidige bygningsanvendelse. Det er elementer, som i større eller mindre grad kan
forventes at blive gældende inden for en overskuelig fremtid. Det er imidlertid også perspektiver, som
formentligt kræver drøftelser på andre niveauer – f.eks. omkring pædagogiske og/eller læringsmæssige
elementer.
I denne opgaves sammenhæng anvender vi de potentielle fremtidige funktionsprincipper som opmærksomhedspunkter i bygningsgennemgangen, og der sættes således fokus på de bygningsfysiske og
holdningsmæssige muligheder og barrierer for den pågældende funktion.
Det må forventes, at der findes et potentiale for arealoptimering ved indretning af projektrum/værkstedsrum, hvor de kan dobbeltudnyttes med plads til mange forskellige typer af aktiviteter,
så flere fagligheder og forskellig praksis kan benytte samme rum.

Det er få steder, hvor de har plads til at etablere velindrettede værkstedsrum. De steder, hvor dette er
etableret, er der et potentiale for merudnyttelse, da de ofte kun bliver brugt som værksted. Ofte har disse
institutioner dog ikke brug for yderligere plads til andre aktiviteter, så de har ikke et umiddelbart behov
for at dobbeltudnytte rummet.
Flere steder har man indrettet veludstyret motorikrum i kælderen, som nogle steder p.t. ikke er i brug
pga. gældende lovkrav på brand. Disse steder venter på afklaring. Andre steder er motorikrummet velfungerende, og anses som et godt aktiv for institutionen. Ofte bruges rummene dog ikke alle ugens dage, og der er således ofte ledig kapacitet i disse rum.
Andre observationer




Brug af nærområder
Institutionerne er generelt gode til at benytte nærområdets steder og lokaliteter til forskellige aktiviteter og formål.
Eksterne brugere
Det er en ny tanke for de fleste institutioner, at eksterne brugere skulle benytte deres lokaler. Det kan
give udfordringer med slid, rengøring og det, at deres ”private” ting ligger fremme.
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Ældre bygninger og pavillioner
Et antal institutioner er indrettet i ældre bygninger, tidligere anvendt som villaer. De er ikke optimal
indrettet med mange trapper og etager og giver forskellige gener i hverdagen for brugerne af huset.
Det betyder at enkelte institutioner er tildelt ekstra personalemæssige ressourcer af bygningsmæssige hensyn.
Ligeledes er et antal bygninger opført i præfabrikerede materialer , hvilket bl.a. giver brugerne diverse
gener med støj, kulde og træk.
Der er ligeledes behov for en særlig opmærksomhed på pavillonerne i forbindelse med den fremtidige
vedligeholdelse og modernisering af bygningerne. Det bør vurderes om hvorvidt bygningerne fortsat
skal anvendes til dagtilbud eller om pavillonerne skal afvikles/sælges og aktiviteterne flyttes til andre
eller nye bygninger.
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Økonomi
Opgaver

Økonomi

Holdningsmæssige tiltag

Ikke prissat, med indgår som en del af
Spacemanagement processen

”Dele med andre”. Dele faciliteter mellem
kommunale institutioner og mellem foreningerne under folkeoplysningen

Ikke prissat, men indgår som en del af
Spacemanagement processen.

Indretningsmæssige tiltag
Kategori 1.
Kategori 2.
Kategori 3.
I alt

50.000
4.200.000
950.000
5.200.000

Bygningsmæssige tiltag.
Kategori 1.
Kategori 2.
Kategori 3.
I alt

2.650.000
8.600.000
1.750.000
13.000.000

I alt

18.200.000

Sammenstilling af ovenstående økonomi er beregnet af Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i
overslagstal fra Bascon.

j:\33xxx\33415 lyngby taarbæk kommune\06 projekt\afrapportering\endlige rapporter\delrapport daginstitutioner.docx
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Indledning
Nærværende delrapport er en redegørelse for kortlægningen af Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomme. Kortlægningen er fordelt på fire forskellige områder:





Skoler
Områdecentre/træningscentre
Sociale institutioner
Folkeoplysningen

Formålet med kortlægningen er at tegne et billede af, hvordan og i hvilket omfang de bygningsmæssige
faciliteter anvendes. Kortlægningen sker i to trin. Første trin er en beskrivelse af, hvilke lokaler der findes
på den pågældende lokalitet, og hvordan disse anvendes. Dette er afdækket gennem deskriptiv registrering, samt interview af ledelsen eller anden relevant person. Dette ligger tilgængeligt som data og er
præsenteret her i delrapporten som opsamlinger.
Næste trin er en række observationer på udvalgte tidspunkter, hvor eventuelle aktiviteter i de enkelte
lokaler er noteret. Observationerne er foretaget på tidspunkter, hvor der normalt kan forventes aktiviteter
i de pågældende lokaler. Hovedkonklusionerne for områderne præsenteres i denne rapport.
Kortlægningen giver således dels et billede af, hvordan brugerne af de forskellige faciliteter opfatter anvendelsen af disse og dels et øjebliksbillede af i hvor høj grad denne opfattelse kan genfindes i hverdagen. Alle input er indarbejdet i analyserne, der er fortaget for områdecentre og skoler, hvorimod det på
folkeoplysningsområdet alene har været hensigten at afdække potentialerne for bedre udnyttelse af lokalerne.
I den beskrivelsen er variationer henover skiftende sæsoner søgt indfanget, mens observationerne er et
øjebliksbillede, der af naturlige årsager ikke kan indfange disse evt. variationer. Variationerne kan også
forekomme på kortere sigt, f.eks. i forbindelse med stævner, eksamener og som følge af vejrliget.
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Konklusion
På baggrund af kortlægningen er det muligt at foretage følgende overordnede konklusioner for anvendelse og udnyttelse af bygningsfaciliteterne i Lyngby-Taarbæk Kommune:









Kortlægningen af anvendelse og udnyttelsesgraden på skolerne peger på, at der i dagligdagen er et
stort potentiale i øget udnyttelse af gangarealer, grupperum og faglokaler, samt sammentænkning
med SFO og klubber i indskolingsmiljøer. Læringscenteret er det rum, der bliver benyttet allermest på
skolerne. Der er et potentiale for bedre udnyttelse både i dag- og aftentimerne af lokalerne på skolerne til interne og eksterne brugere.
På området for handicap- og psykiatriinstitutioner er der foretaget registrering på én matrikel. Der er
umiddelbart et potentiale for bedre udnyttelse af kontor- og mødelokaler samt aktivitetslokale. Dette
skal dog ske under hensyntagen til de primære brugere.
På områdecentrene har fællesarealerne til beboerophold, fælles køkkenlokaler samt lokaler til eksterne brugere en forholdsvis lav udnyttelsesgrad. På træningscentrene er det aktivitetslokalerne, fælles køkkenlokaler og lokaler til eksterne brugere, der har en forholdsvis lav udnyttelsesgrad. For begge områder er der et potentiale for bedre udnyttelse af lokalerne i både dag- og aftentimer, idet der
skal gøres opmærksom på at beboerne også betaler en del af lejen i disse faciliteter.
I forhold til faciliteterne på folkeoplysningsområdet er der tydeligvis visse ikke-realiserede potentialer
for at øge udnyttelsen af faciliteterne. F.eks. udnyttes spejderforeningernes faciliteter typisk ikke før
fra klokken cirka 15.00-16.00, og selv efter dette tidspunkt viser øjebliksbilledet en ret lav udnyttelsesgrad. Vandsportsforeningerne anvender generelt lokalerne en del, og der vil kun i mindre grad
være potentiale for yderligere anvendelse. For idrætsforeninger vil der være et potentiale i dagtimerne hvorimod aftentimerne generelt er booket og for øvrige foreninger vil der være et potentiale for
bedre udnyttelse både i dag og aftentimerne.

Fælles for alle foreningerne gælder, at hvis udnyttelsen skal øges, kræver det, at flere foreninger/brugere skal udnytte de samme faciliteter. Dette rejser tre særlige problematikker:
1) Foreningerne indretter sig med eget inventar og udstyr, som de ikke umiddelbart ønsker at dele
med andre.
2) Mange faciliteter anvendes af foreningerne/brugerne uden booking/reservation. Flere foreningers/brugeres fælles anvendelse af samme lokaler forudsætter central administration, via et fælles
bookingsystem. .
3) Realisering af potentialerne på folkeoplysningsområdet kræver en tæt dialog med foreningerne/
brugerne. De øvrige områder, skoler, områdecentre og handicap – og psykiatriinstitutionerne er
umiddelbart positive over for at have eksterne brugere. Daginstitutioner er ikke kortlagt, men gennem analyse af den enkelte ejendom er der observeret et potentiale for at udnytte institutionerne i
aftentimerne til eksterne brugere, især køkkener, rytmikrum og værksteder vil være egnede lokaler
til eksterne brugere. På klubberne er der ligeledes observeret et potentiale for anvendelse af lokalerne for eksterne brugere. Her kunne skolerne i højere grad gøre brug af lokalerne. Herudover er
der i skolernes umiddelbare nærhed andre kommunale lokaler der også kan tænkes ind som lokalebuffer.
Det anbefales, at man udnytter potentialet inden for alle områder og får kortlagt og synliggjort de lokaler,
der kan være til glæde for både interne og eksterne brugere. Derudover bør man etablere et centralt
bookingsystem og arbejde med kulturen på den enkelte ejendom, der gør at deling af lokaler bliver et
centralt element i anvendelse af lokalerne i hverdagen, både i aften- og dagtimerne, således som den
vedtagne forretningsstrategi forudsætter.
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Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune udviklet projektet ”Lyngby Idræts by”, der skal realiseres henover
2014-15. Bag projektet er der netop en tænkning om, at lokalerne skal anvendes fleksibelt af foreningerne. På den måde er man gået væk fra ejerskabet til det enkelte lokale og indgår i et lokalefællesskab
med øvrige foreninger. Der er umiddelbart potentiale i at anvende dette koncept på alle områder.
Der er ikke foretaget en systematisk gennemgang af idrætshaller og svømmehaller, udover de idrætshaller der ligger i umiddelbar tilslutning til skolerne.
I henhold til etablering af arbejdspladser til medarbejderne på skolerne viser analysen at der kan anvises
ledige undervisningslokaler og andre ledige lokaler som dermed kan reducere eller overflødiggøre behovet for særlige bygningsmæssige tiltag til dette formål. Der kan være et behov for anskaffelse af fleksibelt inventar.
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Anvendt metode
I det følgende redegøres for metoderne anvendt for de forskellige områder.

3.1

Skoler
Kortlægningen af skolernes lokaleanvendelse skete ved en systematisk gennemgang af plantegninger/situationsplaner på tre udvalgte skoler. Samtlige lokaler på de tre skoler blev noteret i forhold til anvendelse. Efterfølgende blev de tre skoler besøgt fire gange, hvor samtlige lokaler blev noteret i forhold
til aktivitet.

3.2

Områdecentre
Kortlægningen af områdecentrenes lokaleanvendelse skete ved en systematisk gennemgang af plantegninger/situationsplaner på tre udvalgte områdecentre. Samtlige lokaler på de tre områdecentre blev
noteret i forhold til anvendelse. Efterfølgende blev de tre områdecentre besøgt fire gange, hvor samtlige
lokaler blev noteret i forhold til aktivitet.

3.3

Handicap – og psykiatriinstitutioner
Kortlægning af disse ejendomme er sket ved indledende interview med de pågældende ledere, der er
tilknyttet og anvender de pågældende ejendomme. Interviewene har haft til formål at tegne et billede af,
hvordan man anvender faciliteterne, herunder tidspunkter, principper for booking og variation i løbet af
ugen, måneden og året. Ved interviewene blev omhandlende lokaler på de pågældende ejendomme noteret i forhold til anvendelse.
Efter gennemførelsen af interviewene, er der gennemført stikprøvebesøg ved pågældende to ejendomme. Stikprøverne er foretaget på Magneten, Kastanievej 2 og Chr. Den X’s Allé 97 (Gymnastiksalen).
Der er foretaget 12 besøg i løbet af en uge pr. ejendom.
Gymnastiksalen på Chr. X´s Allé er endnu ikke taget helt i brug. I forbindelse med interviewene er der
angivet forventet anvendelse og udnyttelse. Gymnastiksalen er besøgt i forbindelse med stikprøverne,
men er ikke kortlagt, da der ikke har været aktivitet ved besøgene.

3.4

Folkeoplysningen
Kortlægningen af ejendomme under folkeoplysningen er kortlagt ved en række interview med repræsentanter fra kommunen og/eller repræsentanter fra de foreninger, der anvender de pågældende ejendomme. Interviewene har haft til formål at tegne et billede af, hvordan de forskellige foreninger anvender faciliteterne, herunder tidspunkter, principper for booking og variation i løbet af ugen, måneden og året.
Efter gennemførelsen af interviewene er der foretaget i alt 40 stikprøvebesøg på udvalgte ejendomme.
Besøgene har alene haft til formål at efterprøve det billede, interviewene har givet.
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Kortlægning af skoler
Skolerne er besøgt på varierende tidspunkter i tidsrummet ca. kl. 8.00 til ca. 15.00. Stikprøverne dækker
således forskellige tidspunkter på dagen. Desuden er der foretaget interview af skolens ledelse på den
enkelte skole for at afdække anvendelse af lokalerne med eksterne brugere.
Tabel 1 Stikprøveresultater Skoler
Antal
observationer

Antal observeret
aktivitet

Udnyttelsesgrad i
forbindelse med
observation

Hjemmeklasselokale

306

175

57 %

Grupperum

62

11

18 %

Faglokaler

160

31

19 %

SFO lokaler

226

97

43 %

Gangarealer

28

4

14 %

76

18

24 %

204

66

32 %

Læringscenter

12

8

67 %

Idrætshal tilknyttet skolerne

16

5

31 %

Lokaletype

Lokaler til eksterne brugere (tandlæge, sundhedsplejerske mv.)
Personalelokaler, administration o.
lign

Stikprøverne på skolerne er gennemført i en periode, hvor nogle elever har påbegyndt eksamensperioden, hvilket betyder at nogle lokaler er benyttet mindre end normalt. Det skal desuden bemærkes, at perioden for stikprøverne var med rigtigt godt vejr, hvilket betød, at SFO havde mange udeaktiviteter.
Observationerne af skolerne har to interessante aspekter. For det første, at hjemmeklasselokalerne og
SFO lokalerne sammen med Læringscentret er de lokaletyper, der er mest udnyttet – hvilket dog svarer
til mellem 43 % og 67 %. For det andet, at grupperum, faglokaler og gangarealer er de lokaletyper der
udnyttes mindst.
Anvendelse af lokalerne
Brugerne gav generelt udtryk for, at alle lokaler blev brugt i et stort omfang i hverdagen, hvilket for nogle
af lokaletyperne ikke matcher med de stikprøver, der er foretaget på udnyttelsesgraden. Samtidig gav
brugerne udtryk for, at lokalerne primært bliver anvendt til det, de er indrettet til og dermed giver det et
generelt billede af, at rummene ikke mentalt og i deres indretning lægger op til en fleksibel brug af lokalerne med mulighed for at anvende det til flere funktioner. Observationerne på stedet understregede dette forhold.
Det blev observeret, at det generelle billede som stikprøverne viser på anvendelse og brug af faglokalerne er mere nuanceret i forhold til de forskellige typer faglokaler. Håndarbejdelokalet, sløjd og hjemkundskab var de faglokaler, der er mindst i anvendelse. Hvorimod fysik/kemi og billedkunst bliver anvendt i høj grad de fleste steder.
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Der var i observationerne af de fysiske rammer overensstemmelse mellem god indretning og i hvor høj
grad, rummet blev brugt. Læringscentret er et eksempel på, at med den rette indretning, der appellerer til
de behov som brugerne har, bliver lokalerne taget oftere i brug.
Det skal understreges, at der er variationer på anvendelse og udnyttelse af lokalerne på den enkelte
skole der ikke kommer frem her, hvilket der bør tages højde for i den videre anvendelse af de generelle
billeder. Der er i analyserne af den enkelte skole inddraget observationer og betragtninger lokalt på stedet, som dermed er indarbejdet i de enkelte tiltag foreslået på den enkelte skole.
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Kortlægning af områdecentre/træningscentre
Områdecentrene/træningscentrene er besøgt på varierende tidspunkter i tidsrummet ca. kl. 8.00 til ca.
15.00. Stikprøverne dækker således forskellige tidspunkter på dagen. Desuden er der foretaget interview
af ledelsen på det enkelte områdecenter/træningscenter for at afdække anvendelse af lokalerne med
eksterne brugere.
Tabel 2 Stikprøveresultater områdecentre
Antal
observationer

Antal observeret
aktivitet

Udnyttelsesgrad i
forbindelse med
observation

Administration og mødelokaler

61

25

41 %

Aktivitetscentre

16

9

56 %

Opholdslokaler for beboer

20

4

20 %

Køkkenlokaler

33

4

12 %

Lokaler til eksterne brugere

44

15

34 %

Antal
observationer

Antal observeret
aktivitet

Udnyttelsesgrad i
forbindelse med
observation

Administration og mødelokaler

29

15

52 %

Aktivitetslokaler

45

14

31 %

-

-

-

Køkkenlokaler

44

13

30 %

Lokaler til eksterne brugere

151

100

34 %

Lokaletype

Tabel 3 Stikprøveresultater træningscentre
Lokaletype

Opholdslokaler for beboer

Observationerne i forhold til køkkenlokaler dækker over en række forskellige køkkenlokaler, herunder
kølerum mv. Netop fordi der er mange forskellige rum, bliver udnyttelsesgraden forholdsvis lav. I forbindelse med stort set alle besøgene har der været nogen aktivitet i enkelte af køkkenlokalerne. Et mere
retvisende billede af disse lokaler vil kræve en egentlig analyse af funktioner og faciliteter i forhold til den
produktion der finder sted.
Anvendelse af lokalerne:
Brugerne gav generelt udtryk for, at alle lokaler bliver brugt i middel omfang, hvilket for nogle af lokaletyperne ikke matcher med de stikprøver, der er foretaget på udnyttelsesgraden. Brugerne på træningscentrene gav bl.a. udtryk for, at aktivitetslokalerne på træningscentrene i høj grad blev benyttet i dagtimerne,
men stikprøverne viser, at der er et større potentiale for udnyttelse. Samtidig gav brugerne udtryk for, at
lokalerne primært bliver anvendt til det dertil indrettede og dermed fremkommer et generelt billede af, at
rummene ikke mentalt og i deres indretning ligger op til fleksibel brug af lokalerne med mulighed for at
anvende det til flere funktioner. Observationerne på stedet understregede dette forhold.
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Der var i observationerne af de fysiske rammer overensstemmelse mellem god indretning og i hvor høj
grad rummet blev brugt. På Baunehøj har man f.eks. etableret en opbevaringsvæg med god depotplads
til eksterne brugere. Denne væg har stor betydning for fleksibel brug af rummet.
Det skal understreges, at der er variationer på anvendelse og udnyttelse af lokalerne på det enkelte områdecenter og træningscenter der ikke kommer frem her, og som man bør tage højde for i den videre
anvendelse af de generelle billeder overordnet. Der er i analyserne af det enkelte områdecenter/træningscenter inddraget observationer og betragtninger lokalt på stedet, som dermed er indarbejdet
i de enkelte tiltag, der er foreslået på den enkelte ejendom.
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Kortlægning af handicap – og psykiatriinstitutioner
På området for social og sundhed er der foretaget kortlægning af to ejendomme: Bostedet Chr. X’s Allé
og Magneten på Kastanievej. Den førstnævnte er kun kortlagt i forhold til forventet anvendelse, da ejendommen på kortlægningstidspunktet var under overdragelse, og endnu ikke taget i brug. I begge tilfælde
er anvendelsen kortlagt igennem interview med lederen af ejendommen.
Bostedet Chr. X’s Allé vil fremover råde over ejendommen, som skal bruges af bostedets (ejendommen
ligger i tilknytning til bostedet) ca. 50 beboere med autisme. Ejendommen er i to plan. I stueplan findes
et multirum og et fitnessrum. Herudover findes en aflastningsbolig, et pedelkontor og et tekøkken. På
førstesal planlægges indrettet en café, et større mødelokale med plads til 60 - 80 personer og et kompetencecenter. På førstesalen findes desuden endnu en aflastningsbolig.
Da ejendommen ikke er taget i brug kan vurderingen af anvendelse kun ske som forventninger. Som en
naturlig følge af brugernes særlige baggrund, er der brug for en meget struktureret hverdag. Det betyder
igen, at en stor del af anvendelsen vil være skemalagt. Dette giver også muligheder for, at andre brugere
kan anvende lokalerne, hvis det passer ind i planlægningen. Brugernes baggrund er ikke umiddelbart
forbundet med problemer i forhold til at invitere andre ind i huset. Dette kræver måske lidt struktur, men
burde kunne lade sig gøre.
Ejendommen Magneten består af en villa i to plan med udnyttet tagetage og kælder. I stueplan findes et
stort mødelokale samt et mindre lokale. Hertil kommer et depot, et kontor og et større produktionskøkken. På førstesalen findes endnu et mødelokale samt tre kontorer. På begge etager findes toiletter. Den
udnyttede tagetage rummer to værelser og et pulterkammer, som dog ikke anvendes af husets brugere
(uvished om hvorvidt lokalerne er godkendt til brug). Kælderen fremtræder forsømt og meget fugtig.
Ejendommen har i 15 år været anvendt af voksne udviklingshæmmede, som bor forskellige steder i
kommunen i bofællesskaber/opgangsfællesskaber. Ejendommen anvendes af i alt ca. 60 udviklingshæmmede og knap 40 senhjerneskadede. Ejendommen anvendes både af bofællesskaberne enkeltvis
og på tværs. Der er faste tider for aktiviteterne, som stort set foregår hele ugen. I weekenderne anvender brugerne lokalerne til f.eks. fødselsdage osv.
Umiddelbart vurderes der at være begrænsede potentialer for øget anvendelse og udnyttelse af ejendommen. Kortlægningen viser dog, at kontor og mødelokaler samt aktivitetslokalet blev benyttet i mindre
grad, så der vil umiddelbart være et potentiale. Hvis eventuelle eksterne brugere skal have adgang skal
det ske i tæt samarbejde med de primære brugere. Der peges på de muligheder der ligger i indførelsen
af et fælles bookingsystem
Da ejendommen i forbindelse med Bostedet Chr. X’s Allé på kortlægningstidspunktet ikke var taget i
brug, er der kun gennemført observationer på Magneten, som er besøgt 12 gange i løbet af en uge.
Tidspunkterne har varieret henover dagen fra ca. kl. 08.00 til ca. 20.00
På samtlige besøg undtagen en formiddag var der aktiviteter på adressen. I tabellen nedenfor fremgår,
hvordan de forskellige lokaletyper blev anvendt i forbindelse med observationerne.
Tabel 4 Kortlægning social og sundhed
Antal
observationer

Antal observeret
aktivitet

Udnyttelsesgrad i
forbindelse med
observation

Kontor

48

13

27 %

Aktivitetslokaler

12

4

33 %

Lokaletype
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Opholdsrum

12

6

50 %

Mødelokaler

12

3

25 %

Køkkenlokaler

12

6

50 %
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7.1

Kortlægning folkeoplysningsområdet
Hvad er kortlagt
Kortlægningen af folkeoplysningsområdet er sket med en indledende interviewrunde, hvor driftsansvarlige distriktspersoner fra Lyngby-Taarbæk Kommune og/eller foreningsformænd er interviewet per telefon.
Der er i alt kortlagt 27 foreninger på 23 adresser. I 23 tilfælde er den driftsansvarlige distriktsperson fra
Lyngby-Taarbæk Kommune interviewet, og i 17 tilfælde er foreningsformænd interviewet. På tre af
adresserne er der flere foreninger, der anvender lokalerne, og her er kun den driftsansvarlige distriktsperson fra Lyngby-Taarbæk Kommune interviewet. I seks tilfælde har det ikke været muligt at få kontakt
til foreningens ansvarlige, og disse lokaliteter er dermed kun interviewet i forhold til den driftsansvarlige
distriktsperson fra Lyngby-Taarbæk Kommune.
I forbindelse med kortlægningen har vi opdelt foreningerne i følgende grupper:





Spejderforeninger
Vandsportsforeninger
Idrætsforeninger
Øvrige foreninger

I det følgende præsenteres først en redegørelse for anvendelse og udnyttelsesgrad, som disse beskrives af henholdsvis foreningsformændene og de driftsansvarlige distriktspersoner fra Lyngby-Taarbæk
Kommune. Dernæst redegøres for udnyttelsesgraden i form af resultater af de gennemførte stikprøver.
7.2
7.2.1

Redegørelse for anvendelse og udnyttelsesgrad baseret på interview
Hvem anvender/bruger lokalerne/bygningerne?
Spejderforeninger
Hovedparten har ”egen” bygning eller ”egne” bygninger stillet til deres fulde rådighed og styrer selv brugen af den. Enkelte deler ejendom med andre foreninger, som så råder over visse lokaler - spejderforeningen har egne lokaler. Enkelte står som primære bruger af en ejendom, men har lavet aftaler med
andre mindre foreninger, som bruger ejendommen på tildelte tider, når den er ledig.
Belægningsgraden er i mange tilfælde lav. Hovedparten af bygningerne står tomme frem til mellem kl. 15
og 16. Det forekommer som et generelt billede af spejderbygninger i hele Lyngby-Taarbæk Kommune.
Spejdernes bygninger er tilsyneladende for hovedparten ikke med i den årlige prioritering og lokalefordeling. Foreningerne har altid - traditionelt – fået stillet bygningerne til deres fulde rådighed og forvalter selv
brugen af dem.
Et enkelt sted blev der for fire til fem år siden oprettet et bookingsystem på en enkelt ejendom, som har
betydet, at også spejderforeningen som primær bruger, skal booke sig ind på ejendommen/lokalerne.
Inden sæsonstart melder spejderforeningen ind til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilke dage/tidspunkter
de ønsker at benytte huset. Derefter udfærdiger Lyngby-Taarbæk Kommune aftaler med øvrige foreninger.
Der er vurderingen at der i høj grad er et potentiale i en fleksibel udnyttelse af bygningerne ligesom det
bør overvejes at udarbejde ensartede procedurer for bookning af og udnyttelse af bygningerne.
Spejderforeningerne fremhæver vigtigheden af, at de fortsat er den primære bruger af ejendommen. Det
er vigtigt at kunne sætte præg på rammerne, således at børnene f.eks. kan udsmykke huset med de
ting, som de har lavet. Dette behov skal dog sammenholdes med mulighederne for flere brugere og mere effektiv lokaleudnyttelse.
Vandsportsforeninger
Hovedparten har ”egen” bygning stillet til deres fulde rådighed og styrer selv brugen af den. Det er for
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hovedparten klubben selv, som bruger faciliteterne, mens der i et vist omfang sker en udlåning til medlemmer eller klubber inden for samme sportsgren. Faciliteterne anvendes - udover primær aktivitet - til
kurser, foredrag, sociale arrangementer, festligheder mv. Der er stort fokus på sporten som livsstil og
netværk. Desuden har nogle foreninger aftaler med skoler mv.
Idrætsforeninger
Hovedparten har ”egen” bygning stillet til deres fulde rådighed og styrer selv brugen af den. De idrætsforeninger, der er omfattet af denne kortlægning har været fodboldklubber, som således råder over både
klubhus og fodboldbane(r). Egentlig er det sådan, at såfremt man har adgang til banerne, har man også
adgang til omklædningen. Det er adgangen til banerne, der er styret og tilrettelagt. Der er faste træningstider/fast træningsplan. I nogle tilfælde anvendes faciliteterne -- udover primær aktivitet - til kurser, foredrag, sociale arrangementer, festligheder mv. inden for egne rækker. Medlemmer kan låne klublokaler til
private formål.
Øvrige foreninger
Mange forskellige foreninger. Nogle foreninger har fået tildelt ”egne” lokaler. Nogle booker sig ind på lokaler via Lyngby-Taarbæk Kommunes Bookingsystem.
7.3

Stikprøveresultater
På baggrund af interviewene i forbindelse med de 27 foreninger og deres lokaler, er der udvalgt 10 forskellige foreninger, som repræsenterer de forskellige foreningstyper og forskellige former for udnyttelsesmønster. Stikprøverne er foretaget på tidspunkter, hvor der ifølge foreningernes besvarelser med høj
sandsynlighed burde være aktivitet på lokaliteten.
Antal
observationer

Antal observeret
aktivitet

Udnyttelsesgrad i
forbindelse med
observation

Spejder/naturforeninger

8

1

13 %

Vandsportsforeninger

8

6

75 %

Idrætsforeninger

8

5

63 %

Øvrige foreninger

16

6

38 %

Samlet

40

18

45 %

Foreningstype

Samlet set var der aktiviteter i forbindelse med cirka halvdelen af de besøg, der blev foretaget. Spejder/naturforeninger falder uden for det generelle billede med en udnyttelsesgrad markant mindre end de
øvrige foreningstyper.

7.3.1

Hvordan organiserer foreningerne sig?
Spejderforeninger
Det er som sådan spejdernes hus, og foreningen organiserer selv brugen af bygningerne med den
nævnte undtagelse.
Vandsportsforeninger
Foreningerne har generelt selvforvaltningsaftaler på ejendommene. Klubberne sørger selv for tingene,
hvis f.eks. noget går i stykker eller når græsset skal slås osv. Det er som sådan generelt foreningernes
”eget” hus. Der er faste træningstider og faste arrangementer. Desuden kommer og går man, som man
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har lyst alt efter interne aftaler. Der er mange brugergrupper, og medlemmerne har selv nøgler. Man er i
reglen kun på vandet, når det er lyst, men der er generelt stort set altid nogen i klubhusene. Træningslokaler er meget i brug – særligt i vinterhalvåret. Muligheden for yderligere anvendelse af disse lokaler bør
analyseres.
Idrætsforeninger
Det er som sådan foreningernes/fodboldklubbernes eget klubhus. Trænere m.fl. har nøgler. Forud for en
ny sæson planlægges faste træningstider samt kampprogram. Muligheden for yderligere anvendelse af
disse lokaler bør analyseres.
Øvrige foreninger
Nogle foreninger har fået tildelt ”egne” lokaler. I disse tilfælde har foreningsmedlemmer fået udleveret
egne nøgler til pågældende lokaler. Nogle booker sig ind på lokaler via Lyngby- Taarbæk Kommunes
Bookingsystem.
7.3.2

Hvordan booker man?
Spejderforeninger
Spejderforeningerne booker generelt ikke, og der findes generelt ikke lister over lokalebrug. Der er et
enkelt eksempel på, at booking foregår gennem Lyngby Taarbæk Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen.
Vandsportsforeninger
Der er ingen bookinglister. Enkelte anvender en oprettet blog eller en oprettet Facebook-gruppe til orientering, træningsprogrammer mv.
Idrætsforeninger
Der er ingen bookinglister.
Øvrige foreninger
Der er generelt ingen bookinglister for foreninger, der har fået tildelt lokaler som står til deres rådighed.
Der er derimod bookinglister/-systemer ved de ejendomme, som udlånes til flere foreninger. Enkelte anvender hjemmeside, Facebook-gruppe eller SMS til orientering, koordinering mv.

7.3.3

Har foreningen aftaler med andre foreninger, der bruger bygningen eller nogle
lokaler?
Spejderforeninger
Enkelte har i samarbejde med Lyngby- Taarbæk Kommune fået aftaler med andre mindre foreninger,
som bruger ejendommen på tidspunkter, hvor spejderne ikke selv benytter faciliteterne. De mindre foreninger har selv nøgler til ejendommen.
Flere spejderforeninger låner desuden deres ejendomme ud til andre spejderklubber et par timer eller en
enkelt aften. Et enkelt sted udlåner i den forbindelse også foreningens kanoer. Spejderklubberne er glade for at have den fleksibilitet.
Vandsportsforeninger
Foreningerne inden for vandsport har generelt kun aftaler med andre foreninger inden for egne sportsgren. Endvidere anvendes lokalerne til uddannelse, kurser og foredrag inden for egen forening. En enkelt forening har en aftale med en anden type forening, som anvender lokaler efter forespørgsel få gange årligt.
Idrætsforeninger
Idrætsforeningerne har generelt ikke aftaler med andre foreninger vedrørende anvendelse af lokaler. Der
sker dog i vinterhalvåret en koordinering i forbindelse med brug af kunstgræsbaner. Enkelte påpeger, at
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man gerne vil passe på inventar mv. som er klubbens ejendele. De fysiske rammer i form af bygningerne
ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, men inventar og øvrige ejendele er klubbens, og hvis lokalerne skal
kunne bruges af mange forskellige brugere, frygter foreningerne, at disse brugere ikke vil have samme
forhold til inventar. Foreningerne giver typisk deres medlemmer mulighed for at låne lokalerne til private
formål.
Øvrige foreninger
Enkelte påpeger, at man gerne vil passe på inventar og klubbens ejendele, og at udlån til andre brugere
derfor ikke er videre ønskeligt. De fysiske rammer i form af bygningerne ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, men inventar og øvrige ejendele er foreningens.
En enkelt forening har lavet en aftale med børnehaver, der gerne vil anvende pågældende bygning (som
ligger meget naturskønt) i de tidsrum hvor foreningen ikke selv anvender bygningen. Børnehaverne koordinerer selv med foreningen.
Enkelte har indbyrdes aftaler om at anvende en anden forenings lokaler i særlige forbindelser og ved
indbyrdes forespørgsel og aftale.
7.3.4

Kan der være flere foreninger i bygningen på samme tid?
Spejderforeninger
I tidsrum hvor spejderforeningerne anvender deres ejendomme, er hele ejendommen typisk i brug. I enkelte tilfælde har spejderne indgået aftale med anden forening, som så råder over en del af en bygning/ejendom, disse kan godt have aktiviteter på samme tid. Principielt kan foreninger godt dele brugen
af en ejendom med andre (især andre spejderforeninger). F.eks. kunne flere spejderklubber råde over
bygningen på hver sin ugedag. Det kræver dog meget nøje planlægning i forhold til f.eks. weekender og
særlige arrangementer.
Vandsportsforeninger
Vandsportsforeningerne anvender generelt faciliteterne fuldt ud, og kan ikke umiddelbart se muligheder
for at dele lokaler med andre foreninger. I enkelte tilfælde kan andre foreninger låne enkelte lokaler, men
foreningerne vurderer ikke mulighed for faste aftaler om fælles brug af lokalerne.
Idrætsforeninger
I princippet kan det godt tænkes, at en forening spiller/træner fodbold, anvender baner samt omklædningsrum, samtidig med at en anden forening anvender klublokalet. Der er dog generelt ikke indgået
denne form for aftaler.
Øvrige foreninger
Mulighederne varierer fra forening til forening og lokalitet til lokalitet. Generelt kan siges, at såfremt de
fysiske rammer giver mulighed for det, er foreningerne positivt indstillet over for fælles anvendelse af
lokaliteter.
Det er set ud fra udnyttelsesprocenterne vurderingen at der i alle foreningsejendomme er et potentiale
for yderligere udnyttelse af flere brugere.

7.3.5

Er det muligt at tilvejebringe bookinglister eller lokaleskemaer?
Generet anvendes ikke bookinglister fra uge til uge, men højest generelle beskrivelser af træningstider
mv. Det vil sige, at det reelt ikke er muligt at vurdere den faktiske lokaleanvendelse.

Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

16 / 18

Punkt nr. 7Arealanalyse
- VurderingLyngby-Taarbæk
af moderniseringsog genopretningsbehov for en række kommunale ejendomme
Kommune
Bilag 2 - Side
-97
af
98
7. Kortlægning folkeoplysningsområdet

7.3.6

Varierer brugen af lokalerne i forhold til årstider eller sæson?
Spejderforeningerne
For hovedparten anvendes bygningerne lidt mere om vinteren. Om sommeren er spejderforeningerne
mere udendørs.
Vandsportsforeninger
Generelt er man kun på vandet, når det er lyst, men der er stort set altid nogen i klubhusene. Træningslokaler er meget i brug – særligt i vinterhalvåret.
I vinterhalvåret anvendes klubhusene flere steder til opmagasinering og istandsættelse af både. Endvidere anvendes klublokalerne i vinterhalvåret mere til bl.a. kurser, foredrag, sprogundervisning, sociale
arrangementer, festligheder mv. Der er generelt stort fokus på sporten som livsstil og netværk.
Idrætsforeningerne
Hovedparten af banerne anvendes kun i sommerhalvåret. Enkelte klubber har en kunstgræsbane og anvender denne i vinterhalvåret. En enkelt klub låner en anden klubs kunstgræsbane, men anvender egne
omklædningsfaciliteter.
Enkelte klubber anvender desuden klublokalerne til bl.a. julearrangementer mv.
Øvrige foreninger
Brugen af bygninger og lokaler varierer i nogle tilfælde med skoleferierne, hvor mange er ude at rejse.

7.3.7

Hvad ser I (foreningerne) af muligheder og barrierer i forhold til andre brugere? Ser I
nogen oplagte synergimuligheder og fællesskaber med andre foreninger, som I
kunne have glæde af?
Spejderforeningerne
Der vurderes at kunne være synergi i at placere flere spejderklubber sammen under samme tag. Der ses
et umiddelbart stort potentiale i og store muligheder for at samle flere spejderklubber i samme bygning.
Der er dog en barriere i klubbernes historier og traditioner. Spejderklubberne har i et vist omfang forskelligt fokus og udgangspunkt i deres kultur og praksis.
Der ses endvidere muligheder i, at andre foreninger anvender spejderforeningernes bygninger i de dagtimer, hvor de ikke selv anvender bygningerne. Spejderklubberne vil dog gerne sikre sig, at fleksibiliteten
ikke går tabt.
Enkelte steder ses desuden et potentiale i at flytte spejderklubber sammen og herved frigive plads til ældre brugergrupper i bygninger, der tager bedst højde for tilgængelighed – og i øvrigt ligger strategisk
centralt placeret i forhold til de ældres nærområde. Der opleves nogle steder stor mangel på lokaler, der
kan anvendes af ældre.
Flere spejderforeninger råder over to bygninger og anvender den ene meget lidt. Enkelte steder kunne
spejderforeningers bygning nr. to anvendes bedre af andre brugere eller evt. sælges.
Endvidere kunne man tilsyneladende med fordel mange steder udarbejde planer for tildelinger for henholdsvis en sommer- og en vintersæson.
Vandsportsforeninger
Vandsportsfaciliteterne opleves anvendt og udnyttet i meget høj grad. Potentialer ses mest i forhold til
muligheder for træning sammen med andre vandsportsforeninger.
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Idrætsforeninger
Flere steder ses der potentiale for at skoler, ældre/oldboys og andre foreninger eller f.eks. bridgeklubber
kunne anvende idrætsforeningers bygninger i de dagtimer, hvor de ikke selv anvender bygningerne.
Mere aktivitet vurderes endvidere at kunne virke præventivt i de lokaliteter, som er plaget af indbrud.
Øvrige foreninger
Der vurderes i nogle tilfælde at være mulighed for en optimering af lokaleanvendelse i formiddagstimerne, hvor foreningerne generelt ikke anvender lokaliteterne.
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Sammenfatning
I forbindelse med budgetaftalen for 2013-16 vedtog aftalepartierne at iværksætte ”en
undersøgelse af (…) effektiviseringspotentialet – både kvalitativt og økonomisk – ved at
sammenlægge kommunens tandklinikker”.
Nærværende undersøgelse er udarbejdet i perioden december 2013 – februar 2014 af en
projektgruppe med repræsentanter fra såvel Tandplejen, Center for Sundhed og Kultur
samt Center for Areal og Ejendomme. Sideløbende med projektgruppens arbejde har
også Tandplejens MED-udvalg drøftet og leveret input til rapporten.
Følgende tre modeller er analyseret i undersøgelsen:
Model 1: Samle hele Tandplejen på to tandklinikker, en i Lyngby og en i Virum/Sorgenfri
Model 2: Bevare den nuværende decentrale struktur med tandklinikker på 8 skoler samt
tandklinik og tandreguleringsafdeling på Toftebæksvej 8
Model 3: Samle tandklinikker i Lyngby og bevare fire skoletandklinikker i Virum/Sorgenfri
Overordnet set viser analysen, at den nuværende struktur med små fuldt udstyrede
tandklinikker på alle skoler ikke understøtter løsningen af nutidens tandplejeudfordring.
Børnene har i dag sjældent huller og kommer typisk til undersøgelse med 1½ års mellemrum. Desuden er kun halvdelen af tandplejens målgruppe i dag skolebørn.
Kliniksammenlægning har derfor en lang række kvalitative potentialer i form af bl.a. øget
brugerservice og faglighed. Endvidere frigiver en sammenlægning ca. 700 kvm. på skolerne. På den anden side viser undersøgelsen, at en sammenlægning har store anlægsomkostninger, som, trods driftsbesparelser og mindsket køb af klinikudstyr, har en forholdsvis langsigtet businesscase.
Tandplejens tekniske udstyr er i dag nedslidt.
61 ud af Tandplejens 88 maskiner er i 2015 15 år eller ældre og er dermed stort set slidt
op. Det svarer til, at knap 70 pct. af alt udstyret skal skiftes ud i 2015. At levetiden er
ved at rinde ud for udstyret understreges af, at kun 5 apparater/maskiner er ældre end
20 år. Tandplejen oplever i dag dyre reparationsudgifter på apparatur og flere og flere
apparater bukker under. Lindegårdskolens klinik har lukket, da der ikke er midler til at
indkøbe nyt udstyr, og der er risiko for, at det samme vil ske for andre klinikker, hvis der
ikke indkøbes nyt udstyr.
I forhold til de dyre tandlægestole er billedet det samme; her skal 13 ud af 20 udskiftes i
2015. Det svarer til 65 pct. af alle tandlægestole.
En sammenlægning af klinikker mindsker behovet for nyt udstyr, da alt ikke skal dubleres. Det betyder, at geninvesteringsbehovet kun er 4 mio. kr. over de kommende år, og
at de forventede udgifter til nyt udstyr falder med godt 40 pct. (fra 6,7 til 4 mio.kr.).
Udover behovet for udskiftning af meget dyrt udstyr de kommende år, har flere klinikker
pt. en række driftsudfordringer. Eksempelvis har Engelsborgskolens og Lindegårdsskolens tandklinikker vedvarende indeklima- og arbejdsmiljøproblemer, og på Lundtofte skoles tandklinik gik der i efteråret ild i en nedslidt sugemotor, som var tæt på at sætte ild
til skolens tag. I reformprojektet på Lindegårdsskolen er tandklinikken desuden fjernet
og er ikke genplaceret i planen for skolens ombygning.
En sammenlægning muliggør hjemtagelse af specialtandplejen.
Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere med varige sindslidelser og psykisk
udviklingshæmning. Den nuværende klinikstruktur har hverken fysiske eller ressource-
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mæssige rammer til opgaven, og den løses derfor i dag af Gentofte Kommune. En nybygning skaber de fornødne rammer til at hjemtage opgaven med en årlig effektiviseringsgevinst på 0,7 mio. kr.

Der ses følgende kvalitative potentialer ved tandkliniksammenlægninger i kommunen:
 Bedre borgerservice og højere fleksibilitet i form af klinikker, som er moderne
og har åbent for henvendelse på alle hverdage. Mulighed for udvidede åbningstider
og tilstedeværelse af alle faggrupper samtidigt vil give større fleksibilitet i forhold til
brugernes behov.
 Fortsat brugernært tilbud i form af små forebyggelsesenheder på skolerne.
 Styrket forældresamarbejde og medansvar for børnenes tandsundhed, når forældrene kommer med børnene til tandlæge, hvilket vil gavne tandsundheden.
 Højere kvalitet og ensartethed i tilbuddet, da det faglige miljø styrkes med mere
(tvær)faglig sparring. Samtidig vil chancen for at blive mødt af kvalificerede medarbejdere i fremtiden øges, da det er nemmere at tiltrække fagfolk på større klinikker
og nyuddannede tandlæger ikke må arbejde alene på små klinikker.
 Færre aflyste aftaler og nem adgang ved akut behandlingsbehov da sårbarheden mindskes ved bedre personaledækning i klinikkerne (fx ved sygdom).
Desuden viser analysen følgende økonomiske potentialer ved kliniksammenlægninger:
 Investeringsmæssige fordele fordi en væsentlig del af det nedslidte tandlægeudstyr ikke behøver at blive udskiftet. En gennemgang af udstyret viser et massivt investeringsbehov i de kommende år svarende til 6,7 mio. kr. Sammenlægges klinikker falder investeringsbehovet med 40 pct. til 4 mio. kr.
 Årlig effektiviseringsgevinst ved hjemtagelse af specialtandplejen, svarende
til 0,7 mio. kr. Den nuværende klinikstruktur har hverken fysiske eller ressourcemæssige rammer til opgaven, og den løses derfor i dag i Gentofte Kommunes specialindrettede klinik.
Analysen viser imidlertid også, at der vil være både kvalitative og økonomiske udfordringer ved en sammenlægning af tandklinikker. Eksempelvis vil transporttiden til nærmeste tandklinik øges. Med den foreslåede klinikstruktur vil ingen bruger af Tandplejen
dog få mere end tre km fra skole til tandklinik (dog undtaget Taarbæk, som allerede i
dag kører til Trongårdsskolen). Desuden forsøges nærhedsprincippet imødekommet ved
at oprette forebyggelsesenheder på hver skole.
Forældre kan opleve det som en ulempe at skulle tage fri fra arbejde for at følge barnet
til tandlæge. En bekymring kan derfor være, om dette vil medføre flere udeblivelser
blandt især udsatte børn, og at flere 16-17 årige helt vil forlade den kommunale børnetandpleje. Til dette skal det bemærkes, at for langt de fleste børn og deres familier vil
omfanget af besøg på tandklinikken være seks besøg i løbet af en tiårig periode. Erfaringer fra andre kommuner viser desuden, at en central klinik ikke har givet hverken flere
udeblivelser fra fx sårbare grupper eller en større andel af 16-17-årige, der vælger at
modtage tandpleje i privat praksis.
Mulige placeringer af tandklinikker
Konkret foreslår forvaltningen følgende placeringer:
Model 1: Én nybygget klinik i Lyngby enten på Lindegårdsskolen eller i forbindelse med
”Nyt rådhus” samt én nybygget klinik i Sorgenfri i forbindelse med Hummeltofteskolen.
Anlægsomkostningerne skønnes at blive 21,5 mio. kr. og indkøb af nyt udstyr 4 mio. kr.
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I model 1 kan specialtandplejen hjemtages med en besparelse på 0,7 mio. kr./år. Desuden forventes en indtægt på 0,5 mio. kr./år ved fremtidig udlejning af Toftebæksvej 8.
Model 2: Udgangspunktet er her en uændret struktur med tandklinikker på 8 skoler
samt en centralklinik, en tandreguleringsklinik og en røntgenklinik beliggende på Toftebæksvej 8. Omkostningerne til udskiftning af udstyr de kommende år skønnes at blive
6,7 mio. kr. De eksisterende rammer giver ikke mulighed for at etablere en specialindrettet klinik og dermed hjemtage specialtandplejen fra Gentofte Kommune.
Model 3: Én nybygget klinik i Lyngby enten på Lindegårdsskolen eller i forbindelse med
”Nyt rådhus” samt en bevarelse af klinikker på fire skoler i Virumområdet. Anlægsomkostningerne skønnes at blive 14,3 mio. kr. og indkøb af nyt udstyr 5,1 mio. kr.
I model 3 kan specialtandplejen hjemtages med en besparelse på 0,7 mio. kr./år. Desuden forventes en indtægt på 0,5 mio. kr./år ved fremtidig udlejning af Toftebæksvej 8.
Bibeholdes den nuværende tandklinikstruktur (model 2) forventes der i de kommende år
udgifter til udskiftning af udstyr for 6,7 mio. kr. De reelle ekstraomkostninger forbundet
med kliniksammenlægninger får man derfor ved at trække 6,7 mio. kr. fra anlægsudgifterne til sammenlagte klinikker. Med en sådan beregning vil investeringerne i en sammenlagt tandklinikstruktur balancere efter 10-11 år (model 3) eller 15-16 år (model 1).

Tandplejen
Center for Sundhed og Kultur & Center for Arealer og Ejendomme
Februar 2014
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2. Indledning og baggrund for analysen
I forbindelse med budgetaftalen for 2013-16 vedtog aftalepartierne at iværksætte ”en
undersøgelse af (…) effektiviseringspotentialet – både kvalitativt og økonomisk – ved at
sammenlægge kommunens tandklinikker”. Undersøgelsen har afventet en delrapport fra
den såkaldte lokaleundersøgelse på bl.a. skoler og institutioner, som desværre viste sig
vanskelig at anvende til vurdering af tandkliniksammenlægninger.
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på den baggrund i november 2013 at fortsætte
undersøgelsen af potentialerne ved sammenlægninger, idet den bygningsmæssige udredning udarbejdes af kommunens Center for Areal og Ejendomme.
Udvalget præciserede desuden, at følgende tre modeller skal analyseres nærmere:
Model 1: Samle hele Tandplejen på to tandklinikker, en i Lyngby og en i Virum/Sorgenfri
Model 2: Bevare den nuværende decentrale struktur med tandklinikker på 8 skoler samt
tandklinik og tandreguleringsafdeling på Toftebæksvej 8
Model 3: Samle tandklinikker i Lyngby og bevare fire skoletandklinikker i Virum/Sorgenfri
Hovedelementerne i undersøgelsen af sammenlægningspotentialer er:
 Baggrund for analysens aktualitet
 Beskrivelse og perspektiver for modeller for fremtidig organisering
 Diskussion af modellernes udfordringer og potentialer
 Bygningsanalyser og anlægsberegninger
 Investeringsoverslag over udskiftning af Tandplejens udstyr og inventar
Undersøgelsen vedrører udelukkende den kommunale børne- og ungdomstandpleje og
specialtandpleje. Omsorgstandplejen på kommunens plejecentre indgår ikke i analysen.
Analysen er udarbejdet i perioden december 2013 – februar 2014. Der har været nedsat
en projektgruppe bestående af repræsentanter fra såvel Tandplejen, Center for Sundhed
og Kultur samt Center for Areal og Ejendomme. Sideløbende med arbejdet i projektgruppen har Tandplejens MED-udvalg desuden drøftet og leveret input til rapporten.
Ved sammensætningen af projektgruppen blev der lagt vægt på at sikre et bredt ejerskab til rapporten blandt Tandplejens medarbejdere. Der blev derfor udpeget medarbejdere fra alle faggrupper, blandt unge og erfarne medarbejdere og så alle tandklinikker
var repræsenteret enten i projektgruppen eller i MED-udvalget. I forbindelse med projektgruppens arbejde med rapporten blev der aflagt besøg på sammenlagte tandklinikker
i Gentofte, Gladsaxe og Brøndby kommuner.
Spørgsmålet om sammenlægning – hvorfor er det aktuelt?
Børne- og ungdomstandplejens opgave og vilkår har ændret sig de senere år. De vigtigste ændringer og deres betydning bliver gennemgået herunder. Ligeledes beskrives behovet for udskiftning af Tandplejens tekniske udstyr, som understreger aktualiteten i at
overveje den fremtidige fysiske struktur.
2.1 Påkrævet udskiftning af teknisk udstyr
Tandplejens tekniske udstyr har fungeret i langt flere år end beregnet og kræver nu ofte
omfattende og dyre reparationer. En del af det tekniske udstyr kan ikke længere repareres. Et eksempel er Lindegårdskolens tandklinik, hvor der er nedbrud af røntgenudstyr og
udstyr til sterilisation af instrumenter. Det har derfor været nødvendigt midlertidigt at
lukke tandklinikken og tilbyde tandpleje til skoledistriktets børn på centralklinikken på
Toftebæksvej. På Lundtofte skoles tandklinik gik der i efteråret ild i tandklinikkens suge-
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motor, der er placeret i skunkrum under taget, og ilden var tæt på at sætte ild til taget
på skolen.
Det bemærkes endvidere, at tandklinikkerne i dag fremstår nedslidte og utidssvarende.
Der er alvorlige indeklima- og arbejdsmiløjproblemer på Lindegård og Engelsborgskolens
tandklinik, mens klinikken på Lindegårdsskolen slet ikke er indtænkt og genplaceret i
skolens ombygningsplaner. Endelig opfylder kun få af tandklinikkerne krav om handicapadgang.
En aktuel gennemgang af Tandplejens udstyr og inventar viser behov for omfattende
udskiftning de kommende år. Det skønnes, at det samlede investeringsbehov for de mest
nødvendige udskiftninger er på knap 6,7 mio. kr. fordelt over de næste otte år, men med
størst behov i 2015. Se tabel 1. Uddybende opgørelser findes i bilag 1.
Tabel 1: Skønnet investeringsbehov i tandplejeudstyr
2015
2016
3.520.000
Units
(tandlægestole/enheder)
648.000
Røntgenudstyr på alle
klinikker
1.515.000
Øvrigt tandklinikudstyr
4.800
(maskiner til sterilisation,
kompressorer og sugemotorer)
5.683.000
Forventede udgifter –
4.800
Total

2017

2018

2019-21
440.000

57.000

124.000

416.000

57.000

124.000

856.000

Alle beløb er angivet i kr., ex. moms og i 2013-priser.

61 ud af Tandplejens 88 maskiner er i 2015 15 år eller ældre og er dermed stort set slidt
op. Det svarer til, at knap 70 pct. af alt udstyret skal skiftes ud i 2015. At levetiden er
ved at rinde ud for udstyret understreges af, at kun 5 apparater/maskiner er ældre end
20 år. Tandplejen oplever i dag, at udstyret er slidt op, der er dyre reparationsudgifter på
materialet og flere og flere apparater bukker under
I forhold til de dyre tandlægestole er billedet det samme; her skal 13 ud af 20 udskiftes i
2015. Det svarer til 65 pct. af alle stole.
En så omfattende udskiftning understreger, hvorfor det er relevant at få truffet beslutning om en eventuel fremtidig sammenlægning af klinikker. Færre fysiske enheder og
samling af fx røntgen og sterilisationer vil få indflydelse på mængden af indkøb. Eksempelvis vil investeringsbehovet reduceres med 40 pct. (fra 6,7 mio. kr. til 4 mio. kr.) ved
en sammenlægning til to store klinikker i kommunen.
Det skal bemærkes, at tandplejen ikke har et særskilt budget til udskiftning af inventar
og udstyr i større skala. Fremtidige investeringer vil derfor skulle bevilges.
2.2 Tandplejeopgaven har ændret sig
Den nuværende tandklinikstruktur med små fuldt udstyrede tandklinikker på alle kommunens skoler understøtter ikke løsningen af nutidens tandplejeudfordring. Tandplejens
børne- og ungemålgruppe har gennem årene ændret sig markant fra kun at være skolebørn til i dag at være alle børn fra 0-18 år. I dag har langt færre børn huller i tænderne
(jf. bilag 2). Der ses dog en polarisering, hvor det er en lille andel af børn og unge, som
bærer det meste tandsygdom. Forskellen i tandplejens opgave før og nu er illustreret i
tabel 2.
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Tabel 2: Tandplejens opgave i 1970-80’erne og i dag
Børneungetandpleje i 1970-80’erne

Målgruppe
Case –
Anton
11 år

Børneungetandpleje i dag

Skolebørn

Alle børn og unge fra 0-18 år

I 1970’erne og 1980’erne går Anton
til undersøgelse og behandling på
tandklinikken hver 6. måned. Der er
næsten altid huller, der skal behandles.
Anton modtager sammen med sine
klassekammerater fluorskylninger og
tandbørsteinstruktion i klassen.

I dag går Anton til undersøgelse hver
15.-18. måned.
Der er sjældent huller, og Anton motiveres og instrueres til god egentandpleje.
Hvis Anton har brug for ekstra støtte,
instruktion og/eller fluorbehandling
kan dette foregå i forebyggelsesfaciliteter på skolerne.

Den ændrede opgave betyder, at behovet for at kunne udføre undersøgelser og behandlinger på alle skoler ikke længere er til stede. Et relevant alternativ er derfor at etablere
få, fuldt udstyrede tandklinikker med central geografisk placering og supplere disse med
forebyggelsesfaciliteter (et mindre rum med spejl og vask) på skolerne. En sådan løsning
kunne sammentænkes med Sundhedsplejerskernes lokale på skolerne. Denne analyse
indeholder derfor ikke anlægsudgifter til dette.
Desuden afspejler Sundhedsloven i dag et fokus på sundhedsfremme og ikke blot forebyggelse og behandling. I praksis betyder dette bl.a., at tilgangen til borgerens sundhed
er ændret. Hvor sundhedsuddannede tidligere var eksperterne, betragtes borgerne i dag
som eksperter i eget liv med behov for dialog til at blive ”klædt på” til at varetage egen
sundhed. Tilgangen kendes også fra ældreområdet med hverdagsrehabilitering og afspejler en ændring i det ”mindset”, som borgeren mødes med. At arbejde med et sundhedsfremmende fokus fordrer en større børne- og forældreinddragelse, hvor forældrenes tilstedeværelse i klinikken giver mulighed for dialog og visuel læring om tandsundhed. En
ændret ramme med centralt beliggende tandklinikker, hvor forældre i højere grad følger
deres børn, vil kunne understøtte denne udvikling.
Sundhedsstyrelsen udgav i 2004 en rapport med anbefalinger til fremtidig klinikstruktur.
En hovedkonklusion i rapporten er, at større tandplejeenheder med et større brugergrundlag ses som forudsætning for at kunne udvikle kvalitet og faglighed i tandplejen.
Sammenlægning af tandklinikker og etablering af større enheder har således i de senere
år bredt sig over hele landet; også i alle Lyngby-Taarbæks omkringliggende kommuner.1
Erfaringerne fra kommunerne er overvejende positive, omend al omstilling fra en struktur til en anden kan være en krævende proces for både brugere og medarbejdere.
2.3 Hjemtagelse af specialtandplejen
Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere med varige sindslidelser og psykisk
udviklingshæmning, der ikke kan benytte den almindelige voksentandpleje og den kommunale børneungetandpleje. Opgaven kræver en specialindrettet klinik.
I dag varetager Gentofte Kommune specialtandplejeopgaven for Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er tilmeldt 100 borgere til ordningen og udgiften er ca. 0,7 mio. kr. årligt.
1

Dvs. fx Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe, Herlev, Furesø, Hørsholm og København.
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Ved sammenlægning af tandklinikker til en større enhed vil det være muligt at specialindrette en tandklinik til opgaven, og dermed hjemtage opgaven fra Gentofte Kommune.
Med den nuværende tandklinikstruktur vurderes det til gengæld ikke at være hverken
fysisk eller ressourcemæssigt muligt at hjemtage opgaven.
En hjemtagelse vil give målgruppen et lokalt tilbud om tandpleje og tilbuddet kan i højere grad end i dag tilrettelægges forebyggende, i samarbejde med borgeren og dennes
støttepersoner. I en sammenlagt klinikstruktur forventes specialtandplejen at kunne
hjemtages via effektivisering og medføre en årlig reduktion i Tandplejens budget på 0,7
mio. kr.
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3. Modeller for Tandplejens fremtidige organisering
I det følgende beskrives og perspektiveres de tre modeller i oversigtsskemaer i forhold
til:
 Strukturelle kendetegn, herunder forslag til klinikkernes placering samt muligheder og begrænsninger i de forskellige modellers rammer
 Brugernes oplevelse af tandplejetilbuddet i form af casebeskrivelser om hhv. en
decentral og en sammenlagt klinikstruktur
 Medarbejdernes oplevelse af tandplejetilbuddet i form af casebeskrivelser om hhv.
en decentral og en sammenlagt klinikstruktur
 Modellernes økonomiske perspektiver, herunder overslag over udgifter til bygningsanlæg og nyt tandklinikudstyr samt årlige besparelsespotentialer
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Model 1: Etablering af to distriktstandklinikker

Model 2: Bevarelse af den nuværende struktur

Model 3: Etablering af én distriktstandklinik i Lyngby. Bevarelse af
tandklinikker i Virum-området

Udgangspunktet for modellen er to distriktstandklinikker,
som etableres ved følgende sammenlægninger:

Udgangspunktet for modellen er en uændret
struktur med tandklinikker på 8 skoler, en centralklinik, en tandreguleringsklinik og en røntgenklinik.

Udgangspunktet for modellen er en delvis sammenlægning af tandklinikker. Modellen giver
dermed mulighed for, at kommunen opnår en
gradvis, men værdifuld, erfaring med tandkliniksammenlægninger. En sammenlægning af de
resterende tandklinikker kan evt. gennemføres
senere.

Klinik 1: Lindegårdsskolens, Engelsborgskolens, Lundtofte
skoles og Trongårdsskolens tandklinikker, Tandreguleringsklinikken, Centralklinikken samt tandplejens administration.
Arealbehov: netto ca. 600-650 kvm. (11 klinikker).
Klinik 2: Virum skoles, Hummeltofteskolens, Fuglsanggårdskolens og Kongevejens skoles tandklinikker.
Arealbehov: netto ca. 300 kvm. (6 klinikker).
Af hensyn til brugernes tilgængelighed foreslås tandklinik 1
placeret i bydelen Lyngby med en nybygning på Lindegårdsskolen el. i fbm. en udvidelse af rådhuset. Tandklinik 2 foreslås placeret i bydelen Sorgenfri med en nybygning ved
Hummeltofteskolen. For geografisk kortoversigt: se bilag 3.
Forslag til placeringer: se bilag 4.
Begge tandklinikker får handicapvenlig adgang, og klinikkerne suppleres med forebyggelsesfaciliteter på folkeskolerne.
Dette kræver ikke særligt udstyr, og evt. kan der deles lokale med sundhedsplejerskerne.
Derved frigøres arealer på skolerne svarende til 700 kvm. (jf.
bilag 6).
Endvidere kan forhuset i ejendommen på Toftebæksvej 8
muligvis realiseres eller udlejes (med mindre huset udvælges
til brug for storklinikken).

Huset på Toftebæksvej 8 bevares dermed til
centralklinik, tandregulering, administration og
røntgen, hvilket blandt andet betyder, at det
ikke kan realiseres.
I denne model har mindre end halvdelen af
tandklinikkerne handicapvenlig adgang.
Den decentrale struktur betyder, at tandklinikkerne ligger nær brugernes bopæl og skole. På
den anden side er brugergrundlaget i hvert skoledistrikt så lille, at 5 ud af de 8 tandklinikker
holder lukket 1-4 dage om ugen (jf. bilag 6).
I den nuværende struktur har ingen tandklinikker åbent efter kl. 15.
De eksisterende rammer giver ikke mulighed for
at etablere en specialindrettet klinik og dermed
hjemtage specialtandplejen fra Gentofte Kommune.

Store tandklinikker har større mulighed for fleksible åbningstider, og en stor central tandklinik betyder mulighed for indretning af særlig klinik til specialtandpleje, så opgaven kan
hjemtages fra Gentofte Kommune.
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Der etableres én distriktstandklinik med placering og størrelse som klinik nr. 1 i den første
model. Forslaget er således en nybygning på
Lindegårdsskolen eller ved udvidelse af rådhuset.

Derudover bevares tandklinikker på Virum skole,
Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdsskolen og
Kongevejens skole.

Den centrale tandklinik suppleres med forebyggelsesfaciliteter på alle folkeskoler. Dette kræver
ikke særligt udstyr, begrænser lokalebehovet og
vil derfor frigøre arealer på de fire berørte skoler.

Som i den første model er forventningen, at
Toftebæksvej 8 vil kunne realiseres eller udlejes,
medmindre huset udvælges til brug for storklinikken. Hjemtagelse af specialtandplejen fra
Gentofte Kommune vil også være muligt.

3.2 Brugernes oplevelse af tandplejetilbuddet. Case: Laura 10 år
Sammenlagte tandklinikker

Nuværende tandklinikstruktur

Når Laura hver 15.-18. måned skal have undersøgt eller behandlet sine
tænder, bliver hun indkaldt via hjemmet, og hendes mor eller far tager
med hende til den store moderne tandklinik, som ligger et par kilometer
fra skolen. Hun kender godt klinikken, men det er alligevel trygt, at forældrene er med.
Laura har endnu ingen huller, men har hun i en periode brug for ekstra
støtte, instruktion og/eller fluorbehandling foregår dette i hendes skoles
egne forebyggelsesfaciliteter, hvor hun går hen uden forældrene.

Når Laura skal have undersøgt sine tænder, bliver hun kaldt ud fra undervisningen og går selv over til skolens tandklinik. Tandklinikken er et trygt sted,
selv om der går op til 1½ år mellem hendes besøg på klinikken.
Laura har endnu ingen huller i tænderne, men skulle det ske, får hun normalt
besked med hjem til sin mor og far, om at tandlægen vil lave det. Hun ved
også, at hendes forældre i så fald gerne må komme med hende; men også at
de normalt ikke gør det – flere af hendes venner er blevet bedøvet og behandlet, mens deres forældre var på arbejde.

Udover at følge Laura til tandlæge, skal forældrene også følge hendes lillebror, når han skal af sted; og selv hendes storebror på 15 år bliver faktisk
også fulgt, når han går til bøjletandlæge. Tandklinikken har nu åbent hver
dag og nogle dage sent på eftermiddagen, og selvom det sker, at Lauras
mor skal tage fri fra arbejde, er det ikke ret tit børnene skal til tandlæge.
Til gengæld gør deltagelsen hende tryg og hun får en god mulighed for at
blive vejledt af tandplejens medarbejdere.

Lauras lillebror går i børnehave. Derfor bliver han stadig fulgt af forældrene
til sine undersøgelser. Hendes storebror Lasse på 15 år bliver faktisk også
fulgt, når han går til bøjletandlæge.

Lauras klassekammerat, Line, har mange huller i tænderne. Faktisk er der
et nyt hul næsten hver gang, hun kommer til tandlæge, og hun går oftere
til tandlæge end Laura. Lines mor følger hende hen til klinikken, selv om
hun har mange udfordringer i sit liv.

Lauras veninde, Line, som også går i klassen, har tit nye huller i sine tænder.
Laura har lagt mærke til, at Line bliver kaldt over til tandlægen oftere end de
fleste, og selv om Line er lidt bange for det, der skal ske, går hendes mor
meget sjældent med hende. Indimellem får Laura derfor lov at følge Line
derover. Personalet prøver altid at forklare veninden, hvordan hun skal passe
på sine tænder, men det er svært for Line at fortælle sin mor, at hun skal
sørge for at hun får børstet tænder.

Potentialer ved sammenlagt klinikstruktur:
Fordele:






Styrket forældresamarbejde, da forældrene i højere grad end i dag
vil komme til tandlæge med børnene og dermed kunne inddrages i
tandplejen. Lærerne skal ikke længere stå for at sende børn til tandlæge.
Ensartet og bedre service i form af moderne tandklinikker, der har
åbent på alle hverdage. Der vil evt. være mulighed for at udvide åbningstiderne i forhold til i dag.
Højere fleksibilitet, da alle faggrupper vil være til stede på tandklinikken hver dag, så undersøgelse, forebyggelse og behandling kan
færdiggøres ved det samme eller få besøg på tandklinikken.
Brugernære forebyggelsesenheder som ligger på barnets skole.

Udfordringer:
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Øget fravær fra undervisning og forældre skal tage fri for at følge
barnet til undersøgelse og behandling. For langt de fleste børn vil det
være seks undersøgelser på tandklinikken over en tiårig periode. Det skal
bemærkes, at patientrettighedslovgivningen i dag foreskriver at der skal
indhentes samtykke fra forældre til alle aktiviteter på tandklinikken.
Risiko for flere udeblivelser idet børn fra udsatte familier har et højere
fravær end andre børn, og ikke kan hentes i klassen til undersøgelse og
behandling. Problemstillingen diskuteres i afsnit 4.
Mindre synlighed på skolerne idet tandplejens medarbejdere ikke hver
dag vil bemande skolens forebyggelsesenhed.
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3.3 Medarbejdernes oplevelse af tandplejetilbuddet
Case: Karen - ansat i Tandplejen
Sammenlagte tandklinikker

Nuværende tandklinikstruktur

Karen møder ind på samme tandklinik hver dag. Mødetiden er kl. 8-15, men
af og til er arbejdstiden forskudt, så der kan tilbydes tider på tandklinikken
efter kl. 15. Klinikken er personalets faste base, men derudover har alle
yderligere 1-2 arbejdssteder, fordi de også kører ud på plejecentre og til
forebyggelsesenheder på skolerne.

Karen møder hver dag kl. 8-15. Hendes mødested varierer en del; i alt skifter hun arbejdssted tre-fire gange på en uge. Den manglende base er en
anelse opslidende – hun skal forholde sig til mange steder og skiftende kulturer - men det er bl.a. nødvendigt, fordi de tandklinikker, hun er tilknyttet,
ikke har åbent alle ugens dage.

Når borgerne møder op, er alle faggrupper (dvs. tandlæger, tandplejere og
klinikassistenter) til stede på klinikken, og hver medarbejder har mindst en
kollega fra sin egen faggruppe. Det mindsker sårbarheden ved personalets
sygdom og det giver gode muligheder for faglig sparring og kompetenceudvikling. Det er rart, at kollegerne er fysisk til stede, når man har et fagligt
tvivlsspørgsmål.
Sammen med et par kolleger er Karen desuden blevet opkvalificeret til at
varetage specialtandplejen – en faglig udfordring, som hun sætter pris på.

Når Karen arbejder, har hun typisk 2-3 kolleger på tandklinikken, men sjældent én fra hendes egen faggruppe. Det er heller ikke altid, at alle faggrupper er repræsenteret. Det er sårbart ved sygdom, hvor patienterne typisk
må aflyses. Faglig sparring med kolleger foregår typisk over mail eller telefon.
Karen er glad for det kendskab, hun har til børnene, som er fast tilknyttet
hende og kollegerne. Ved udeblivelser er det også forholdsvist nemt at kalde
andre børn fra klassen over på tandklinikken, så spildtid minimeres.
På den anden side ser hun stort set aldrig forældrene ved undersøgelser og
behandling. Det savner karen, for det er langt nemmere at inddrage og vejlede, når man kan vise, hvordan tænderne skal passes.

Fra sin tid på tandklinikken på skolen kan Karen savne de faste patienter og
det kendskab til børnene, som det gav. Omvendt støtter skolernes forebyggelsesenheder et vist tilhørsforhold til børnene. Ventetiden ved udeblivelser
kan være en udfordring, fordi muligheden for at kalde børn i klasserne ikke
længere er muligt. På den anden side er den øgede forældrekontakt en stor
fordel i arbejdet med børnenes tandsundhed, fordi de på denne måde lettere
inddrages i tandplejen og fx kan få vejledning i børsteteknik.

Potentialer ved sammenlagt klinikstruktur:
Fordele:






Bedre faglig sparring med daglig dialog og mulighed for sidemandsoplæring ved faglige udfordringer.
Fleksibel hverdag med mulighed for enten specialisering inden for interesseområder eller mere spredning i arbejdsopgaver. Desuden øget fleksibilitet ved personalesygdom og mulighed for variable mødetider.
Styrket forældresamarbejde, da forældrene i højere grad end i dag vil
komme til tandlæge med børnene og dermed kunne inddrages i tandplejen.
Fast base for hver medarbejder og færre arbejdssteder at forholde sig
til.
Nem adgang til alt relevant udstyr i en stor klinik. Fx avanceret røntgenapparatur.

Udfordringer:
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Risiko for spildtid ved udeblivelser, idet børn ikke kan hentes i klasserne. Problemstillingen diskuteres i afsnit 4.
Risiko for kamp om at få ydertider ved en øget forældredeltagelse.
Mindre kendskab til børnene, da behandlerne kan variere fra gang til
gang.
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3.4 Modellernes økonomiske perspektiver
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Model 1: Etablering af to distriktstandklinikker

Model 2: Bevarelse af den nuværende
struktur

Model 3: Etablering af én distriktstandklinik i Lyngby. Bevarelse af tandklinikker i
Virum-området

Samlet skøn:
Anlægsudgifter
25,5 mio. kr.
Herunder - 2 bygningsanlæg
21,5 mio. kr.
- udskiftning af udstyr
4,0 mio. kr.
Besparelsespotentialer
1,2 mio. kr./år
Herunder - hjemtaget specialtandpleje 0,7 mio. kr./år
- anslået huslejeindtægt
0,5 mio. kr./år

Samlet skøn:
Anlægsudgifter
Herunder - bygningsanlæg
- udskiftning af udstyr
Besparelsespotentialer

Samlet skøn:
Anlægsudgifter
19,4 mio. kr.
Herunder – 1 bygningsanlæg
14,3 mio. kr.
- udskiftning af udstyr
5,1 mio. kr.
Besparelsespotentialer
1,2 mio. kr./år
Herunder - hjemtaget specialtandpleje 0,7 mio. kr./år
- anslået huslejeindtægt
0,5 mio. kr./år

Med nuværende tandklinikstruktur forventes udgifter til
udskiftning af udstyr på 6,7 mio. kr.
Merudgiften ved en sammenlægning i model 1 er dermed:
25,5 mio. kr. – 6,7 mio. kr. = 18,8 mio. kr.
Modellens skøn for årlige besparelser på 1,2 mio. kr. betyder, at anlægsinvesteringerne på 18,8 mio. kr. vil
balancere med en tidshorisont på 15-16 år.
Skøn for udgifter til anlæg og udstyr på to klinikker:
Anlæg af Klinik 1*:
Nybygning på Lindegårdsskolen el.
i forbindelse med ”Nyt Rådhus”
Anlæg af Klinik 2:
Nybygning på Hummeltofteskolen
Udskiftning af tandklinikudstyr:
Perioden 2014-2021
I alt skøn for anlægudgifter:

14,3 mio kr.
7,2 mio. kr.
4,0 mio .kr.
25,5 mio. kr.

6,7 mio. kr.
0 mio. kr.
6,7 mio. kr.
0 mio. kr./år

Med nuværende tandklinikstruktur forventes udgifter til udskiftning af udstyr på 6,7 mio. kr.
Merudgiften ved en sammenlægning i model 3 er dermed:
19,4 mio. kr. – 6,7 mio. kr. = 12,7 mio. kr.
Modellens skøn for årlige besparelser på 1,2 mio. kr. betyder,
at anlægsinvesteringerne på 12,7 mio. kr. vil
balancere med en tidshorisont på 10-11 år.
Skøn for udgifter til anlæg og udstyr på 8 skoleklinikker og en centralklinik m. bl.a. tandregulering:

Skøn for udgifter til anlæg og udstyr på én storklinik og 4
bevarede skoleklinikker:

Der er ingen udgifter til bygningsanlæg, men investeringer i units, udstyr m.v.

Anlæg af Storklinik (svarende til Klinik 1)*:
Nybygning på Lindegårdsskolen el.
i forbindelse med ”Nyt Rådhus”
14,3 mio kr.

Udgiftsskøn for tandklinikudstyr:
perioden 2014-21

6,7 mio. kr.

Skøn for besparelsespotentialer ved to store klinikker:
 Årlig besparelse på hjemtaget
Specialtandpleje:
0,7 mio kr/år
 Forventet årlig huslejeindtægt for
forhuset på Toftebæksvej 8:
0,5 mio kr/år
I alt skøn for årlig besparelse:
1,2 mio kr/år

En serviceanalyse af den kommunale tandpleje fra
2012 viste, at Lyngby-Taarbæk Kommune siden 2009
har reduceret Tandplejens driftsbudget med 10 pct.
Kommunens udgift pr. barn er i dag lavere end både
sammenlignelige kommuner, Region hovedstaden og
landet som helhed.
Set i lyset heraf vurderes der ikke at være et besparelsespotentiale ved fortsættelse af den nuværende tandklinikstruktur.

Bemærk: uddybede beregninger findes i bilag 5

I alt skøn for årlig besparelse:

0 mio kr/år

Bemærk: uddybede beregninger findes i bilag 1

Udskiftning af tandklinikudstyr:
Perioden 2014-2021

5,1 mio kr.

I alt skøn for anlægudgifter:

19,4 mio. kr.

Skøn for besparelsespotentialer ved en storklinik og 4 skoleklinikker:
 Årlig besparelse på hjemtaget
Specialtandpleje:
0,7 mio kr/år
 Forventet årlig huslejeindtægt for
forhuset på Toftebæksvej 8:
0,5 mio kr/år
I alt skøn for årlig besparelse:
1,2 mio kr/år
Bemærk: uddybede beregninger findes i bilag 5

Note: alle priser er opgivet i 2013-prisniveau og er ex. moms.
* Nybygning på Lindegårdsskolen/Rådhuset forslås i fht. Toftebæksvej 8 ud fra samlede fordele og ulemper (jf. bilag 4), herunder mulighed for at hente investeringen hurtigst hjem.
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4. Særlige udfordringer og potentialer
Den politiske drøftelse af ”Notat om mulige scenarier og potentialer for sammenlægning af
tandklinikker” i november 2013 samt projektgruppens arbejde med rapporten har peget på
en række potentielle udfordringer ved at sammenlægge tandklinikker. Fire af disse dilemmaer drøftes kort herunder:
- Risiko for at de 16-17 årige i højere grad benytter fritvalgsordningen og ønsker at modtage tandpleje i privat praksis
- Flere udeblivelser blandt udsatte børn
- Udfordring af nærhedsprincippet
- Tandplejen som attraktiv arbejdsplads
4.1 Risiko for at de 16-17 årige i højere grad benytter fritvalgsordningen og ønsker at modtage tandpleje i privat praksis
I en sammenlagt tandklinikstruktur er der ikke længere en geografisk tilknytning til barnets
skole, og forældrene forventes at følge barnet til undersøgelse og behandling indtil 5. klasse. I en sådan struktur kunne man forestille sig, at flere forældre vil forlade den kommunale børnetandpleje, fordi de finder det nemmere at samle hele familiens tandpleje hos én
privatpraktiserende tandlæge.
Reglerne for fravalg af kommunal tandpleje og tilvalg af andet behandlingstilbud er:
0-15 årige: Valg af privat tandlægepraksis medfører fuld egenbetaling
16-17 årige: Valg af privat tandlægepraksis er uden egenbetaling
Der er i dag kun begrænset mulighed for at vælge andre kommuners tandplejetilbud
Indtil 2012 fik familierne 65 pct. tilskud ved 0-15 åriges valg af privat praksis. Selv med
denne mulighed blev ordningen dog kun benyttet i et meget lille omfang (under 1 pct.).
Projektgruppen var i januar 2014 på besøg på sammenlagte tandklinikker i Gentofte, Gladsaxe og Brøndby kommuner. Tilbagemeldingen herfra var samstemmende, at kliniksammenlægninger ikke har medført en stigning i de unges brug af fritvalgsordningen. De ændrede tilskudsregler fra 2013 har tværtimod betydet, at flere fritvalgs-børn er vendt tilbage
til den kommunale tandpleje i dag. Desuden er vurderingen, at Tandplejens tidlige praksis
med undersøgelser og behandlinger fra børnehavealderen betyder, at familierne kender
stedet og finder det naturligt at lade barnet fortsætte dér, indtil det er 18 år.
4.2 Flere udeblivelser blandt udsatte børn
Ved tandklinikkernes udflytning fra skolerne vil børnenes fremmøde til undersøgelse og behandling kræve øget forældredeltagelse og en øget transporttid. En bekymring er derfor,
om dette vil medføre flere udeblivelser blandt især udsatte børn, og dermed en negativ påvirkning af tandsundheden. Bekymringen bygger bl.a. på erfaringer fra Lundtofte skole,
hvor udeblivelser i dag er en udfordring.
Erfaringen i de tre kommuner, som Tandplejen besøgte, er imidlertid klar. Udeblivelser
blandt udsatte børn opleves ikke som en større udfordring i en sammenlagt klinikstruktur;
heller ikke i Brøndby og Gladsaxe kommuner som har forholdsvist flere sårbare familier end
Lyngby-Taarbæk Kommune. Faktisk har Brøndby Kommune oplevet et fald i udeblivelser
efter samling af tandklinikker.
Erfaringen er, at den entydige placering af ansvaret for tandpleje på forældrene har gjort, at
forældrene har taget ansvaret på sig. Samtidig har en direkte dialog med forældrene ved
udeblivelser vist sig effektfuld. Desuden virker præciseringen som en lettelse i forhold til
skolelærerne, som ikke længere står med ansvaret for, at børnene kommer til tandlæge.
Sammenlægges tandklinikker i Lyngby-Taarbæk Kommune kan udeblivelser imødekommes
ved at placere klinikkerne tæt på sårbare grupper. Det er bl.a. på den baggrund, at der peges på placering af tandklinikker ved Lindegårdsskolen og højhusene i Sorgenfri (v. Hum-
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meltofteskolen). Tabellen i bilag 8 viser, at det især er ved disse skoledistrikter, der bor
udsatte børn.
Desuden kan forebyggelsesenheder på alle skoler sikre nærhed og er dermed særligt rettet
mod de sårbare børn. Brøndby Kommune har med succes indarbejdet sådanne forebyggelsesenheder i deres sammenlagte tandklinikmodel.
For at imødegå udfordringen yderligere vil det være muligt at arbejde med følgeordninger
på skolerne. Konceptet kendes allerede i dag på Skt. Knud Lavards Skole, hvor større børn
følger små, til tandklinikken på Toftebæksvej 8.
Endelig kan det overvejes at afsætte budgetmidler til en særlig taxa/busordning, som er
målrettet de sårbare børn. Brøndby og Gladsaxe kommuner har aldrig haft en sådan ordning, mens Gentofte havde én de første par år efter deres sammenlægninger. I praksis blev
ordningen i Gentofte dog ikke brugt, og den er derfor nedlagt i dag.
4.3 Udfordring af nærhedsprincippet
Det kan have værdi, at kommunale velfærdstilbud findes i brugernes nærmiljø – dvs. at
brugerne bliver mødt ”der hvor de er”. At tandklinikkerne er synlige i børnenes hverdag på
skolen, og at personalets kendskab til det enkelte barn er stort.
På den anden side viser erfaringerne i det øvrige sundhedsvæsen, at mange borgere ønsker
at flytte sig geografisk efter bedre behandlingstilbud og fleksible åbningstider, ligesom tendensen hos de almene læger går fra solopraksis til fælles lægehuse.
Sammenlægges Tandplejen med klinikker i Lyngby og Sorgenfri vil den maksimale afstand
fra et barns skole til en tandklinik blive 3 km.2 Desuden bevares en del af forebyggelsen på
skolerne ved etablering af forebyggelsesenheder, som eksempelvis kan ligge i sundhedsplejerskens lokale. For langt de fleste børn og deres familier vil omfanget af besøg på tandklinikken kun være seks besøg i løbet af en tiårig periode.
Oplevelsen i både Gentofte, Gladsaxe og Brøndby kommuner er, at kun få brugere har klaget i tiden efter sammenlægningerne, og at tabet af geografisk nærhed til brugerne er opvejet af en række fordele. Det gælder især øget faglighed og forældreinddragelse, udvidede
åbningstider og en større mulighed for at færdigbehandle patienterne på ét besøg, fordi alle
fagligheder er til stede. Alt i alt vurderes det således, at en samling på få klinikker lettere
sikrer et ensartet højt kvalitetsniveau i forhold til mulighederne i en decentral tandklinikstruktur.
I forhold til de fysisk og psykisk handicappede borgere som i dag modtager specialtandpleje
i Gentofte Kommune, vil en hjemtagelse af tilbuddet til Lyngby-Taarbæk desuden betyde, at
netop denne sårbare gruppe får et mere lokalt tilbud end hidtil.
4.4 Tandplejen som attraktiv arbejdsplads
Autorisationsreglerne for tandlæger foreskriver, at nyuddannede tandlæger skal have mulighed for daglig supervision og sparring fra kolleger med erfaring.
Dette forhold udfordrer Lyngby-Taarbæks nuværende struktur, hvor der kun er plads til få
medarbejdere ad gangen på tandklinikkerne.
Samles medarbejderne på få tandklinikker vil det give bedre mulighed for at tage elever og
modtage borgere i jobprøvning. Endvidere vil der være større mulighed for jobglidning mellem faggrupperne, hvilket kan give mere fleksibilitet i arbejdsopgaverne og dermed chance
for større arbejdsglæde og lettere personalerekruttering.
Samtidig viser praksis i Brøndby Kommune, at patientaflysninger ved personalesygdom kan
undgås, fordi det er muligt at dække hinandens fravær.
For nogle medarbejdere vil en sammenlægning af tandklinikker på den anden side opleves
som en ulempe. Det kan være svært at skulle forlade et tilvant arbejdssted, som man trives
på, og nogle vil måske finde det udfordrende at være mange medarbejdere samlet på ét
sted.
2
Undtaget Taarbæk Skole. Børnene har i dag 6 km. til Trongårdsskolen, hvor de går til tandlæge. Til Lyngby vil der
være en afstand på 7,5 km.
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Erfaringerne fra de tre besøgskommuner er, at alle bekymringer skal tages alvorligt ved en
sammenlægning, og at medarbejdernes inddragelse i forandringsprocessen er vigtig.
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Bilag 1. Inventar- og investeringsoversigt – udskiftning af
tandklinikudstyr 2014-21
Al apparatur i Tandplejen er gennemgået. Levetiden er vurderet på baggrund af Tandplejens
generelle erfaring og er drøftet med dentalfirmaet Plandent.
Der er indlagt et ”konservativt skøn” for levetid. Typisk vurderes materiel at holde 10-15 år.
Dog vurderes udstyr til sterilisering at holde 10 år.
Engelsborg

årgang

levetid

Tandlægestol

2004

2019

Tandlægestol

1992

2007

220.000

Steril

1995

2005

57.000

Steril

1995

2005

42.000

Steril

1998

2008

57.000

kompressor

2005

2020

Sugemotor

2003

2018

Røntgen

1992

2015

opvaskemaskine

2005

2020

årgang

levetid

Tandlægestol

2000

2015

220.000

Tandlægestol

1997

2012

220.000

Steril

2004

2014

57.000

opvaskemaskine

2005

2020

Steril

2012

2014

42.000

kompressor

1987

2002

22.000

2015

32.000

2015

72.000

Fuglsanggård

Sugemotor
Røntgen

1992

2015

2016

2017

2018 2019-21
220.000

22.000
32.000
72.000
70.000

2015

2016

2017

2018 2019-21

70.000
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Kongevejen

årgang

levetid

Tandlægestol

2000

2015

220.000

Tandlægestol

1997

2012

220.000

Steril

2009

2019

57.000

Opvaskemaskine

2005

2020

70.000

Steril

1996

2006

42.000

kompressor

1997

2012

22.000

2015

32.000

Sugemotor

2015

Røntgen

1996

2015

72.000

Steril

1995

2005

57.000

årgang

levetid

Tandlægestol

2000

2005

Tandlægestol

2005

2020

Steril

1996

2006

57.000

Steril

1996

2006

42.000

Steril

2007

2017

kompressor

2003

2018

Sugemotor

2011

2026

Røntgen

2010

2015

Røntgen

2006

Opvaskemaskine

2009

2024

årgang

levetid

Centralklinik T8

Lindegård

2015

2017

2018 2019-21

2018 2019-21

220.000

57.000
22.000

72.000

2015

2012

220.000

2001

2014

42.000

Opvaskemaskine

?

2014

70.000

Steril

?

2014

42.000

kompressor

?

2015

22.000

Sugemotor

2004

2019

32.000

Røntgen

1993

2015

72.000

Tandlægestol
Steril

2016

2017

220.000

Undersøgelsesklinik
Tandlægestol

2016
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Lundtofte

årgang

levetid

Tandlægestol

2013

2028

Tandlægestol

2000

2015

Steril

2012

2022

Steril

2005

2015

opvaskemaskine

2005

2020

kompressor

2011

2026

Sugemotor

gammel

2010

32.000

1996

2015

72.000

2006

2016

Trongården

årgang

levetid

Tandlægestol

2010

2025

Tandlægestol

1997

2012

Opvaskemaskine

2008

2023

Steril

1998

2008

Steril

2010

2020

kompressor

1997

2012

22.000

Sugemotor

1997

2012

32.000

Røntgen

2002

2015

72.000

Steril

1996

2011

42.000

årgang

levetid

1997

2012

220.000

Steril

1996

2011

42.000

Steril

1995

2010

57.000

Steril

gammel

2014

57.000

kompressor

gammel

2014

22.000

Sugemotor

gammel

2014

32.000

Røntgen

1997

2015

72.000

Opvaskemaskine

2003

2018

Røntgen

Hummeltofte

2015

2016

2017

2018 2019-21

220.000

57.000
70.000

4.800

2015

2016

2017

2018 2019-21

220.000

42.000
57.000

2015

2016

2017

2018 2019-21

undersøgelsesklinik
Tandlægestol
Tandlægestol
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Virum

årgang

levetid

Tandlægestol

1996

2011

220.000

Tandlægestol

1996

2011

220.000

Tandlægestol

2013

2028

Opvaskemaskine

2013

2028

Steril

1996

2006

42.000

2015

57.000

Steril

2015

kompressor

2008

2023

32.000

Sugemotor

2008

2023

22.000

Røntgen

2015

2015

72.000

årgang

levetid

Tandlægestol

1996

2012

220.000

Tandlægestol

1996

2012

220.000

Tandlægestol

2003

2018

220.000

Tandlægestol

1996

2012

220.000

Opvaskemaskine

2007

2022

Steril

2005

2015

57.000

Steril

1995

2010

57.000

steril

1996

2011

42.000

Tandreguleringen

I alt

2015

5.683.000
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Bilag 2. Huller hos 12-årige børn i Lyngby-Taarbæk Kommune.
År 1980-2011.

Kilde: Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register
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Bilag 4. Bygningsbilag – mulige placeringer og økonomiske
overslag på anlæg
I samarbejde med kommunens Center for Areal og Ejendomme er der foretaget en bygningsmæssig vurdering af muligheder for placering af tandklinikker i en sammenlagt klinikstruktur. Analysen har været koncentreret om lokaliteter i Lyngby samt Virum/Sorgenfri.
I alt tre lokaliteter i Lyngby er beskrevet, mens der for Virum/Sorgenfri er beskrevet én mulig lokalitet beliggende ved Hummeltofteskolen. Bygningsmuligheder på Virum skole, Fuglsanggårdskolen og Sorgenfriskolen er også blevet undersøgt. Ingen af disse lokaliteter vurderes dog realistiske i forhold til etablering af en tandklinik på ca. 350 kvm.
Det understreges, at der ikke er foretaget egentlige bygningsanalyser med eksempelvis beregning på statik/etagers bæreevne, da sådanne analyser kræver særskilte budgetmidler.
I bilaget præsenteres lokaliteternes geografiske placeringer samt de økonomiske skøn for
anlæg i form af om- eller nybygninger. Udgifter til flytning og installation af tandklinikudstyr
fremgår af bilag 5. Der er forbehold og forskellige overvejelser, som gør sig gældende ved
hver bygningsmulighed. Disse er beskrevet i forbindelse med præsentationen.
De præcise arealbehov afhænger af indretningsmulighederne, herunder bærende vægge,
fordeling af gangarealer, vinduespartier og trappeopgangens placering. Det skal være muligt at etablere maskinrum og installationer til kompressor og sugemotor i kælderetage eller
i et rum uden for klinikken med rørføring til klinikker og tandlægeunits. Der skal etableres
nødvendig beskyttelse mod røntgenstråling i form af fx bly omkring røntgenanlæg.
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Forslag til placering af distrikt 1 med 11 klinikker, ca. 700 kvm.
Alle priser er ex. moms.

Forslag 1a
Lindegårdsskolen
Tandplejen indarbejdes i det nye skoleprojekt og kan være klar, når skoleombygningen er
færdig i 2015/16.
Byggeomkostninger for tandplejen ex. tandlægeudstyr: 700 m2 á 20.000 kr.:

14 mio. kr.

Fordele:
Ligger centralt i Lyngby og sammen med en skole. Kan indrettes præcist til tandplejen, dvs.
ingen spildte m2 – bygningen kan muligvis gøres mindre.
Ulemper:
Ingen.
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Forslag 1b
Lindegårdsskolen
Fritidsklubben, Carlshøjvej 8 og tandplejen indarbejdes i det nye skoleprojekt og kan være
klar i 2015/16.
Byggeomkostninger for tandplejen ex. tandplejeudstyr: 700 m2 á 20.000 kr.

14 mio. kr.

Fordele:
Ligger centralt og sammen med skolen. Kan indrettes præcist til tandplejen, ingen spildte
m2 – kan muligvis gøres mindre.
Ulemper:
Ingen.
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Forslag 2
Toftebæksvej 8 – forhus og baghus
Forhuset benyttes i dag af Tandplejen, mens Baghuset anvendes således:
Stueetagens lokaler anvendes af Arbejdsmarkedsafdelingen til samtaler mv.
1. sal lejes ud som erhvervslejemål. Pt. til en privat fysiurgisk klinik.
2. (øverste) etage anvendes til kommunes motionscenter Fun-Fit med åbningstid fra kl. 6 –
23 alle ugens syv dage.
Hver etage i baghuset er på 198 m2, heraf en del trappeareal. Der er handicapadgang via
elevator til alle tre etager i baghuset.
Ved en benyttelse af huset til en stor tandklinik kræves det, at lejer i baghuset opsiges og
Arbejdsmarkedsafdelingen flyttes til rådhuset, når det er udvidet i sommeren 2016. Herefter
kan de to ledige etager i baghuset og to etager i forhuset inddrages. Kan være indflytningsklart i efteråret 2016.
Ombygningspris ex. tandklinikudstyr: 730 m2 á 15.000 kr.

11 mio. kr.

Fordele:
Ligger centralt.
Det meste af stueetagen i forhuset vil blive ledig og kan bruges til anden anvendelse.
Ulemper:
Der eksisterer ikke-realiserede planer for privat byggeri i området omkring Gasværksvej,
som muligvis også omfatter denne bygning/areal.
Der vil være en tabt årlig indtægt fra udlejning af baghusets 1. sal på 0,2 mio. kr.
Der er kun niveaufri adgang til baghuset, og ombygningen vil indebære spildte m2. Det er
umiddelbart vurderingen, at etablering af niveaufri adgang til forhuset ikke vil være påkrævet ved en ombygning af huset til Tandplejen.
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Hvis én eller flere etager i baghuset skal gøres ledig med henblik på udvidelse af den kommunale tandpleje, er der følgende udfordringer:
Stueetagen: Funktionerne i Arbejdsmarkedsafdelingens lokaler forventes at flytte med til
rådhuset, når alle administrative funktioner fra Toftebæksvej 8 og 12 flyttes til rådhuset ved
ombygning og udvidelse. Jf. nuværende tidsplan for rådhus-projektet forventes indflytning i
nyt rådhus først at ligge i juni 2016.
1. salen: Erhvervslejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel, og kun på betingelse af, at
kommunen selv ønsker at benytte det lejede, jf. § 61, stk. 2 samt § 62 i Erhvervslejeloven.
2. salen: Det skønnes umiddelbart vanskeligt at finde andre egnede kommunale lokaler til
etablering af motionscentret Fun-Fit.

Forslag 3
Rådhusprojektet
Tandplejen indarbejdes i rådhusprojektet.
Byggeomkostninger for tandplejen ex. tandklinikudstyr: 700 m2 á 20.000 kr.: 14 mio. kr.
Fordele:
Ligger centralt placeret. Kan indrettes præcist til tandplejen, dvs. ingen spildte m2 – kan
muligvis gøres mindre.
Kommunen er i rådhusprojektet pt. udfordret på målopfyldelsen i fht. anvendelsen af egne
m2 i byggeriet.
Ulempe:
Indflytningstidspunktet er usikkert. Pt. er det juni 2016.

Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 06-05-2014

28

Punkt nr. 7 - Vurdering af moderniserings- og genopretningsbehov for en række kommunale ejendomme
BilagPotentialer
3 - Side -29 affor
37 sammenlægning af tandklinikker
_________________________________________________________

Forslag til placering af distrikt 2 med 6 klinikker, ca. 350 kvm.
Alle priser er ex. moms.

Forslag 4
Udvidelse ved Hummeltoftehallen
I forbindelse med opfyldelse af arbejdstilsynets krav ved Hummeltoftehallen indarbejdes
tandplejen i projektet. Vil derfor kunne følge halprojektet, hvor den forventede byggetid er
10 mdr.
Byggeomkostninger for tandplejen ex. tandklinikudstyr: 350 m2 á 20.000 kr.: 7 mio. kr.
Fordele:
Kan indrettes præcist til tandplejen, dvs. ingen spildte m2.
Ulemper:
Placeringen af tandklinikken for enden af Hallen vil hindre en evt. fremtidig udvidelse af hallen til idrætsformål. Det betyder fx, at Hallen ikke vil kunne opfylde målene for en håndboldbane.
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Forslag 5
Pedelbolig v. Hummeltofteskolen
Pedelboligen ved Hummeltofteskolen på Grønnevej nedrives, og der opføres en ny bygning
til Tandplejen. Pedelboligen er ledig pr. 1. maj 2014.
Forventet projekterings-byggetid er 15 mdr.
Byggeomkostninger for tandplejen ex. udstyr: 350 m2 á 20.000 kr.:

7 mio. kr.

Fordele:
Kan indrettes præcist til tandplejen, dvs. ingen spildte m2. Kan muligvis gøres mindre.
Kan være indflytningsklar medio 2015.
Ulemper:
Kræver tilladelse for at nedlægge bolig.
Udgifter til nedrivning og evt. forurening er ikke medtaget i økonomioverslaget.
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Bilag 5. Samlede økonomiske overslag og potentialer
Beregningsgrundlag: skøn for bygningsanlæg og besparelsespotentialer:
Nybygning på Lindegårdsskolen i fbm. skoleudviklingsprojekt
eller
Nybygning i fbm. evt. udvidelse af Rådhuset på Lyngby Torv
Anlæg:
Opførelse af ny bygning: 700 kvm * 20.000 kr/kvm =
Indretning og flytning af udstyr: 11 klinikker * 30.000 kr/klinik =
I alt anlæg:
Årlige potentialer (dvs. besparelser og ekstra udgifter):
Hjemtagelse af specialtandpleje*:
Forventet huslejeindtægt v. udlejning af Toftebæksvej 8**:
Totalt årligt potentiale:

14 mio. kr.
0,3 mio. kr.
14,3 mio. kr.
0,7 mio kr/år
0,5 mio kr/år
1,2 mio kr/år

Ombygning af Toftebæksvej 8 (for- og baghus)
Anlæg:
Ombygning af eksisterende kvm.: 730 kvm * 15.000 kr/kvm =
Indretning og flytning af udstyr: 11 klinikker * 30.000 kr/klinik =
I alt anlæg:
Årlige potentialer (dvs. besparelser og ekstra udgifter):
Hjemtagelse af specialtandpleje*:
Tabt huslejeindtægt v. opsigelse af lejer på 1. sal:
Totalt årligt potentiale:

11 mio. kr.
0,3 mio. kr.
11,3 mio. kr.
0,7 mio kr/år
-0,2 mio kr/år
0,5 mio kr/år

Nybygning på Hummeltofteskolen
Anlæg:
Opførelse af ny bygning: 350 kvm * 20.000 kr/kvm =
Indretning og flytning af udstyr: 6 klinikker * 30.000 kr/klinik =
I alt anlæg:

7 mio. kr.
0,2 mio. kr.
7,2 mio. kr.

Årlige potentialer (dvs. besparelser og ekstra udgifter):

0 mio kr/år

* Hjemtagelse af specialtandpleje:
Ved kliniksammenlægninger forventes effektiviseringer således, at specialtandplejen kan hjemtages
med den eksisterende normering – dog undtaget borgere som skal i fuld narkose.
Årlig besparelse: 0,7 mio. kr.
** Forventet huslejeindtægt v. udlejning af Toftebæksvej 8:
Den forventede lejeindtægt på 0,5 mio. kr./år afspejler et skøn, som er baseret på oplysninger fra
BBR om bygningens areal (500 kvm) samt den markedsleje der i dag er i bygningens kvarter (1.000
kr/kvm/år).
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Model 1: Etablering af to distriktstandklinikker

Model 2: Bevarelse af den nuværende
struktur

Model 3: Etablering af én distriktstandklinik i Lyngby. Bevarelse af tandklinikker i Virum-området

Investeringer i units, udstyr m.v. til to store
tandklinikker:

Investeringer i units, udstyr m.v. til otte
skoleklinikker og én centralklinik:

Investeringer i units, udstyr m.v. til én stor
tandklinik og fire skoleklinikker:

Units (tandlægestole):
Røntgen:
Opvaskemaskiner:
Kompressorer og sugemotorer:
Autoklaver og asistina:

= 3.300.000 kr.
= 144.000 kr.
= 210.000 kr.
= 172.000 kr.
= 240.000 kr.

Units (tandlægestole):
Røntgen:
Opvaskemaskiner:
Kompressorer og sugemotorer:
Autoklaver og asistina:

= 4.180.000 kr.
= 648.000 kr.
= 700.000 kr.
= 346.000 kr.
= 819.000 kr.

Units (tandlægestole):
Røntgen:
Opvaskemaskiner:
Kompressorer og sugemotorer:
Autoklaver og asistina:

= 3.740.000 kr.
= 360.000 kr.
= 350.000 kr.
= 188.000 kr.
= 480.000 kr.

I alt udstyr og units:

= 4.066.000 kr.

I alt udstyr og units:

= 6.693.000 kr.

I alt udstyr og units:

= 5.118.000 kr.

Note: alle priser er opgivet i 2013-prisniveau og er ex. moms.

32

Bilag 6. Tandplejens nuværende bygningsmæssige rammer
Engelsborgsskolens tandklinik

Lindegårdsskolens tandklinik

Trongårdsskolens tandklinik

Klinikkens størrelse

Klinikkens areal er 107 kvm., og
indeholder to klinikker med to
units.

Klinikkens areal er 46 kvm., og
indeholder en klinik med en
unit.

Klinikkens areal er 91 kvm., og
indeholder to klinikker med to
units.

I brug

5 dage pr. uge

1 dag pr. uge

4-5 dage pr. uge

Klinikkens fysiske stand
samt adgang for handicappede

Klinikken er ikke hensigtsmæssigt indrettet, og er utidssvarende i forhold til kliniske procedurer.

Én klinik er nedlagt pga. afstivning af bygningen. Instrumentopvaskemaskine og maskiner til
sterilisation er defekte.

Klinikkens stand er god, og den
ligger handicapvenligt i gadeplan.

Klinikken ligger i en høj kælder.
På grund af trapperne er der
derfor dårlig adgang for gangbesværede/handicappede.

Klinikken er beliggende på 4.
sal, og da elevatoren kun går til
3. sal er der dårlig adgang for
gangbesværede/handicappede.

Lundtofte skoles tandklinik

Kongevejens skoles tandklinik

Fuglsanggårdskolens tandklinik

Klinikkens areal er 85 kvm., og
indeholder to klinikker med to
units.
3 dage pr. uge

Klinikkens areal er 70 kvm., og
indeholder 2 klinikker med to
units.
4 dage pr. uge

Klinikkens areal er 78 kvm., og
indeholder to klinikker med to
units.
4 dage pr. uge

Klinikken er utidssvarende indrettet, og ligger placeret på 2.
sal uden elevator. Der er derfor
vanskelige adgangsforhold for
gangbesværede/handicappede

Klinikkens stand er god, men
den ligger placeret på 1. sal og
er meget lille. Eksempelvis er
der ingen forebyggelsesfaciliteter og medarbejderne skal indtage deres madpakke i venteværelset

Tandklinikkerne er gamle, men
pæne. Lokalerne er trange og
utidssvarende.

Klinikkens størrelse
I brug
Klinikkens fysiske stand
samt adgang for handicappede
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Hummeltofte skolens tandklinik

Virum skoles tandklinik

Central- og tandreguleringsklinikken

Klinikkens størrelse

Klinikkens areal er 95 kvm., og
indeholder en klinik med en
unit.

Klinikken areal er 138 kvm, indeholder og indeholder tre klinikker

Klinikkernes areal er 350 kvm og
indeholder to klinikker til tandbehandling og fire klinikker til tandregulering.

I brug

1 dag pr. uge

5 dage om ugen

Henholdsvis 3 og 5 dage om ugen

Klinikkens fysiske stand
samt adgang for handicappede

Klinikken er utidssvarende og
befinder sig på 1. sal med vanskelig tilgang for gangbesværede/handicappede

Rummelige og lyse klinikrum,
men en del spildplads i gangarealer. Der er handicapvenlig adgang.

Er beliggende i 3 etagers bygning
med lav udnyttelsesgrad idet der
er meget spildplads til bl.a. gang
og trappearealer. Der er ikke
handicapvenlige adgangsforhold.
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Bilag 7. Erfaringer med sammenlægninger i andre kommuner

Antal børn og unge 018 år
Omstrukturering

Gladsaxe

Gentofte

Brøndby

15.000

17.250

7.500

2 klinikker
Sammenlagt i 20072008
Nej

4 klinikker
Sammenlagt i perioden
2000-2007
Nej

1 klinik
Sammenlagt i 2012

Ikke flere udmeldelser.
Forældrene angiver at
de kender tandklinikken og synes det er
trygt for de unge at
fortsætte der, indtil de
fylder 18 år.
Vurderer at antallet af
udeblivelser er
uændret. For få måneder siden er der indført
borgerbooking i Tandplejen og det ser ud til
at nedbringe udeblivelserne væsentligt.
I begyndelsen havde
Tandplejen en mobil
enhed, der kørte rundt
til skolerne. Endvidere
blev der bevilget penge
til en taxaordning. Der
viste sig efter kort tid
ikke behov for disse
tiltag.
Selvom tandklinikkerne
ligger lige ved skolerne,
hentes børnene ikke til
tandpleje. Tandplejen
vægter forældresamarbejdet meget højt og
mener, at det er forældrenes ansvar at sørge
for tandpleje til deres
børn.
Ja. Flere tandlæger er
de senere år gået på
pension, og deres stillinger er hovedsagelig
besat at tandlæger
uden turnus.
Der er nu hele tiden en
klinikassistentelev ansat.

Antallet af unge, der
fravælger den kommunale tandpleje er faldet,
og flere unge er vendt
tilbage efter at have
været udmeldt.

Forebyggelsesenheder
Ja, på to skoler
på skolerne?
Håndtering af dilemmaer, når tandklinikkerne ikke længere ligger på skolerne
-

Melder børnene/de
unge sig ud og går
til privat tandlæge?

Ikke opgjort, men det
er fornemmelsen at
længere åbningstider
og øget fleksibilitet
ikke har givet flere
udmeldelser

-

Er der flere udeblivelser fra undersøgelser og tandbehandling?

Nej, der er sket en
hurtig tilvænning til at
komme på den nye
tandklinik. Der er mulighed for at komme
sammen med sine
søskende.

-

Taber vi de udsatte
børn, idet forældrene ikke magter at
komme med dem til
tandlæge?

De to tandklinikker er
bevidst placeret i de
udsatte boligområder
Værebro og Høje
Gladsaxe.
En taxaordning, med
mulighed for at hente
udeblevne børn blev
aldrig aktuel.

Er rekruttering af tandlæger uden turnus lettere? Tager man i højere grad elever og personer i jobafprøvning
mv.?

Er sygefraværet steget
med flere medarbejdere
samlet på ét sted?

Ikke opgjort, men det
er ikke deres fornemmelse at sygefraværet
er steget.
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Antallet af udeblivelser
er faldet. Forældrene
har taget ansvaret om
at gå med deres børn til
tandlæge på sig. Hvis et
barn/ung udebliver,
bliver familien telefonisk
kontaktet.
Forældresamarbejdet
vægtes meget højt, og
både forældre og medarbejdere er glade for
det samarbejde, der kan
etableres, når forældrene er med til tandpleje.
Forebyggelsesenhederne
bruges til sundhedsfremme og forebyggelse
for de børn der har behov for dette.
Der underrettes systematisk om børn, der
gentagne gange udebliver fra tandpleje.

Tandplejen stod foran et
stort generationsskifte,
så mulighed for rekruttering var et vigtigt argument for sammenlægning af klinikker. Det
angives at sammenlægningen har givet et stort
fagligt løft for alle faggrupper i Tandplejen.
Sygefraværet i Tandplejen har altid været lavt,
og er faldet yderligere
efter sammenlægning.
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Bilag 8. Udsatte børn og unge fordelt på skoledistrikter

Elevernes ressourcefordeling. Andel i pct.
Stærke

Sårbare

I alt

Tandklinikdistrikt 1
Engelsborgskolen

90,9

9,1

100%

Lundtofte Skole

78,7

21,3

100%

Taarbæk Skole

92,2

7,8

100%

Trongårdsskolen

81,3

18,7

100%

Lindegårdsskolen

73,2

26,8

100%

Fuglsanggårdsskolen

91,6

8,4

100%

Hummeltofteskolen

91,4

8,6

100%

Kongevejens Skole

94,3

5,7

100%

Virum Skole

96,7

3,3

Gennemsnit for hele LTK

88,3

11,7

100%
100%

Tandklinikdistrikt 2

Note:
Elever
1)
2)
3)

er markeret som sårbare, hvis mindst 2 ud af disse 3 kriterier er opfyldt:
Eleven bor ikke hos både far og mor
Hverken mor eller far har en kort eller længerevarende uddannelse
Mere end 25% af indkomsten kommer fra kontanthjælp, social pension eller dagpenge

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Uddannelse og Pædagogik, november 2012. Tal fra
Danmarks Statistik vedr. Lyngby-Taarbæk Kommune.
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Bilag 4

Notat vedr. vurdering af genopretningsbehov for de kommunale ejendomme
Baggrund
Forvaltningen har gennemført et udvendigt bygningssyn af de kommunale ejendom‐
me i løbet af 2. halvår af 2013 og 1. kvartal 2014. Bygningssynet omfatter alene en
gennemgang af bygningernes klimaskærm d.v.s. fundament, ydervægge, vinduer,
yderdøre, tag, tagrender, false m.m. Vurderingen er baseret på et udvendigt bygnings‐
syn af 150 ejendomme og ca. 220.000 kvadratmeter. Den indvendige vedligeholdstil‐
stand herunder tilstanden på de tekniske installationer, samt tilstanden på de tilhø‐
rende udearealer er ikke medtaget i forvaltningens samlede vurdering af genopret‐
ningsbehovet. Dog skønnes, at efterslæbet på de tekniske installationer udgør ca. 6
mio. kr. Når gennemgangen af vedligeholdstilstanden for den indvendige bygningstil‐
stand samt udearealer er gennemført, vil der foreligge en ny samlet vurdering af gen‐
opretningsbehovet på den kommunale bygningsmasse.
Resultatet af forvaltningens bygningssyn af klimaskærmen fremgår af nedenstående
vurdering af genopretningsbehovet. Vurderingen er baseret på en udvendig bygnings‐
gennemgang af en lang række kommunale ejendomme omfattende: Område‐ og træ‐
ningscentre, daginstitutioner, klubber, skoler, lokaliteter til folkeoplysningen, admini‐
strationsbygninger, biblioteker og idrætsanlæg. Dog er enkelte bygninger udeladt helt
af bygningssynet. Der er tale om bygninger, der er sat til salg eller hvor der allerede er
udarbejdet en politisk udvalgssag til renovering/modernisering/nybyggeri. For eksem‐
pel er Ungdomsskolen, Rådhuset og dele af Lindegårdsskolen ikke medtaget i vurde‐
ringen. Endeligt er kommunens udlejningsejendomme og de almene boligselskaber
administreret af kommune ikke medtaget i vurdering af genopretningsbehovet.
Analysens resultater
Bygningssynet af klimaskærmen på de 150 bygninger (220.000 m2) viser et genopret‐
ningsbehov på 66 mio. kr. for 2014. Dette svarer til et udgiftsbehov på 299 kr./m2.
Genopretningsbehovet er registreret som et vedligeholdsefterslæb eller akutte skader
på bygningerne, der skal udbedres i 2014, for at få bygningerne til et fornuftigt vedli‐
geholdelsesniveau, uden større risiko for følgeskader, for derfra at kunne udføre plan‐
lagt vedligehold. Nødvendig genopretning kan defineres som bygningsskader, der skal
oprettes, for efterfølgende at kunne udføre normalt bygningsvedligehold efter plan‐
lagte behov. Genopretningsbehovet indebærer således et kvalitetsspring, der helt eller
delvis bringer bygningen tilbage eller op på et tidssvarende niveau, så der efterfølgen‐
de kan udføres et normalt bygningsvedligehold efter planlagt behov.

Ejendomsdrift/JEWI 11.03.2014
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Såfremt der ønskes en forsvarlig fremadrettede vedligeholdsstand på de kommunale
bygninger, skal forvaltningen have ca. 54 kr./m2 til udvendig bygningsvedligehold sva‐
rende til et årligt budget 11,8 mio. kr. med 220.000 m2.
Den kommunale ejendomsportefølje med udvendige vedligeholdsforpligtelser forde‐
ler sig på følgende måde i forhold til anvendelse og andel af kvadratmeter.
Figur 1: Kvadratmeter i pct. fordelt på anvendelse
3%

5%

Adminitration

4%

Bibliotek, kultur

12%

daginstitutioner

3%

46%

Fristidsklubber og ‐center
Idræt

15%

Lokalfritid
Plejehjem, genoprtæning, bosteder o.l.
Skoler, Skolebetjentboliger og SFO

3%
10%

Gartner og Vej

Det samlede genopretningsbehov på 66 mio. kr. fordeler sig på følgende måde i for‐
hold til anvendelse.
Figur 2: Genopretningsbeløb i procent fordelt på anvendelse
1% 2% 5% 3%

Adminitration
5%

Bibliotek, kultur
12%
daginstitutioner
Fristidsklubber og ‐center
7%
Idræt

56%

8%

Lokalfritid
Plejehjem, genoprtæning,
bosteder o.l.

Af ovenstående figur 2 fremgår det, at Skoler, Skolebetjentboliger og SFO udgør 56 %
af det samlede genopretningsbehov, mens området arealmæssigt kun udgør 46 pct. af
det samlede areal for kommunale ejendomme (se figur 1). Området Skoler, Skolebe‐
tjentboliger og SFO udgør således en forholdsmæssig stor andel det samlede genop‐
retningsbehov.
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Prioritering
Forvaltningen arbejder ud fra nedenstående prioritering af de konstaterede bygnings‐
skader (efterslæb):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fare for personskader, sikkerhed
Akutte opståede skader, med stor risiko for følgeskader
A&T sager (arbejdstilsyn)
Akutte opståede skader, med mindre risiko for følgeskader
Planlagt vedligehold på primære bygninger
Planlagt vedligehold på sekundære bygninger (udhus, skure etc.)

Økonomi
Det nødvendige genopretningsbehov til udvendigt bygningsvedligehold udgør i alt 66
mio. kr. Af praktiske og økonomiske årsager vil det ikke være muligt eller hensigts‐
mæssigt at udføre alle arbejder på et enkelt år. Såfremt beløbet til den nødvendige
genopretning kan frigives over en kortere periode f.eks. 5 år, vil der være muligt at
skabe en synergi på tværs af bygningerne og opnå en stordriftsfordel i forhold til ud‐
budsmængderne. De lavere udbudspriser vil modsvare et øget efterslæb over 5 år.
Hvis genopretningsbeløbet først frigives over en længere periode for eksempel 10 år,
må det påregnes, at de samlede udgifter til genopretning vil stige 15‐20 pct. dels på
grund af øget efterslæb, og dels på grund af manglede stordriftsfordele.
Over en femårig periode vil genopretningsbeløbet for klimaskærmen udgøre en årlig
merudgift på 13,2 mio. kr. (66 / 5 = 13,2 mio. kr.)
Genopretningsbehovet kan dog ikke stå alene. Såfremt der ønskes en forsvarlig frem‐
adrettet vedligeholdsstand på de kommunale bygninger, vurderer forvaltningen at der
bør anvendes ca. 54 kr./m2 til udvendig bygningsvedligehold svarende til et årligt
budget 11,8 mio. kr. med 220.000 m2. Nøgletallet er baseret på standardnøgletal for
en ”middel vedligeholdelsesstand”, hvor den indvendige og udvendige vedligehold
tilsammen bør være 80‐120 kr./m2. Forvaltningen vurderer fordelingen på ud‐ og ind‐
vendig vedligehold med ca. 2/3 og 1/3.
Der er årligt afsat 24,5 mio. kr. til udvendigt bygningsvedligehold og tekniske installa‐
tioner. Heraf er der afsat 9,4 mio. kr. til vedligehold af tekniske installationer og eleva‐
torer, 3,8 mio. kr. til faste servicekontrakter og 11, 3 mio. kr. til udvendigt
bygningsvedligehold.
Hvis forvaltningen fremadrettet skal kunne fastholde vedligeholdsstanden på et for‐
svarligt niveau, skal forvaltningen have ca. 54 kr./m2 til udvendig bygningsvedligehold
svarende til et årligt budget 11,8 mio. kr. med 220.000 m2. Sammenholdt med et
normalt budgetår, er der afsat 11,3 mio. kr. til udvendigt bygningsvedligehold. Dette
giver en difference på 0,5 mio. kr. årligt.
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Det samlede årlige budget til udvendigt bygningsvedligehold og vedligehold af tekni‐
ske installationer er lavere i 2014 og 2015 i forhold til normalen. Årsagen er, at den
samlede pulje til vedligehold finansierer 2,6 mio. kr. af udgifterne i Rådhusprojektet i
2014 og 7,6 mio. kr. i 2015. I forhold til 2016‐17 er budgettet til den samlede vedlige‐
holdspuljen på normalt niveau igen.
I forhold til budgettet til udvendigt bygningsvedligehold eksklusivt vedligehold af de
tekniske installationer er der normalt afsat 11,3 mio. kr., men på grund af Rådhuspro‐
jektet er budgettet til udvendigt bygningsvedligehold reduceret til 9,9 mio. kr. i 2014
og 7,3 mio. kr. i 2015. Sammenholdt med det beregnede årlige vedligeholdsniveau på
11,8 mio. kr. til udvendigt vedligehold er der behov for yderligere 1,9 mio. kr. i 2014,
4,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016‐17.
Forvaltningen har undersøgt, om en del af finansieringsudfordringen kan hentes ved
en midlertidig omprioritering af vedligeholdsmidler afsat til servicekontrakter og tek‐
niske installationer. Vurderingen er, at en omprioritering eller en forskydning af afsat‐
te midler til servicekontrakter og vedligehold af tekniske installationer, vil få direkte
negative konsekvenser for den daglige drift af bygningerne i form af nedbrud på var‐
meanlæg, vandforsyning og ventilationsanlæg m.m., samt vil medføre et øget efter‐
slæb på de tekniske installationer.
Endvidere har forvaltningen undersøgt, om en del af finansieringsudfordringen kan
hentes ved en omprioritering af vedligeholdsmidler afsat til forebyggende vedligehold.
Vurderingen er, at en omprioritering vil betyde et stigende efterslæb på den del af
bygningsmassen, der ikke genoprettes. Midlerne til forebyggende vedligehold vil på
den lange bane ud fra en Space Management tankegang kunne tænkes ind som en
finansieringsmulighed, men på den helt korte bane skal en del af midlerne bruges til
akutte foranstaltninger. Forvaltningen er i 2014 nødsaget til, at anvende en større del
af midlerne afsat til forebyggende vedligehold på akut genopretning. Prioriteringen
sker ud fra, at risikoen for personskader og risikoen for følgeskader på bygningsdele
altid prioriteres højere end planlagt vedligehold.
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BRUGSGRÆS
Brugsgræs er den robuste
plæne med en tæt
slidstærk vegetation
overvejende af græs.
Anvendes til opholdsareal
til leg og boldspil, gående
færdsel og andre
aktiviteter, samt
infiltration af
overfladevand.
Brugsgræs forefindes i
grønne områder, parker,
kirkegårde samt på skoler
og i institutioner.

Tilstandskrav

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Græstæppet skal være tæt og ensartet. Der accepteres et vist indslag af anden flora.
Græsdække skal være mindst 75 %. Mindre pletter på 10x10 cm på 10 m2 accepteres.
Græsset må ikke være højere end 10 cm. Klippehøjde 5 cm.
Kanter mod bede og belægning skal være nogenlunde regelmæssige og må ikke brede sig
ind over max.15 cm.
Klipning så tæt til genstande og beplantning som muligt. Genstande og træer må ikke
beskadiges under græsklipning. Blotlagte rødder må ikke beskadiges ved græsslåning.
Mod pur, hæk, fritvoksende buske og træer, levende hegn og krat, skal der klippes helt ind
til/under grene, så der ikke står en kant af højt græs tilbage.
Løv, grene og kviste samt afklippet græs må ikke skade græssets vækst eller arealets brug.
Afklip må kun i mindre grad forekomme på andre tilstødende elementer og må ikke være til
gene for færdsel.
Efter klipning må der ikke ligge helt eller ituslået affald
Plænen skal fremstå jævn uden større ujævnheder. +/- 10 cm inden for 3 m.

Udførelseskrav og vejledende pleje

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klipning 16 - 20 gange årligt i vækstperioden fra 15. april til 31. oktober.
Græsarealer med forårsløg må ikke klippes før løgtoppene er visnet helt ned i juni måned.
Afstikning af kanter foretages 1 gang årligt.
Klipning omkring forhindringer som bænke, skilte og lign udføres 6-8 gange årligt
Affald opsamles inden slåning. Kun minimalt spild fra græsklipperen under kørsel langs
med og på belægning accepteres. Græsafklip og lign. opsamles efter behov.
Afklip på mindesten på kirkegårde må ikke forekomme.
Løv opsamles 1- 2 gange årligt
Eftersåning af bare pletter samt jævning af muldvarpeskud og huller fyldes med muld.
Eftersåning udføres 1 gang årligt med 1 kg græsfrø/ 100 m²
Træer i græs ikke må beskadiges af det anvendte materiel, hverken på stamme eller grene.
Græs tæt på stammen skal fjernes manuelt, der må ikke anvendes buskrydder
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Supplerende pleje og bemærkninger

Løgplæner er bede af forårsløg i græs. Er indtegnet på arealtypekortene.Efter nedvisning af
løgvæksterne plejes arealet som det omgivende element. Fjernelse af afklip efter første klipning.
I Den Gamle Have er der en brostensmarkering af ruinen i græsarealet. Denne brostensmarkering
skal friholdes fra græs.
Markeringen i brosten skal altid kunne ses, græsklipningen afstemmes hermed.
På daginstitutioner og skoler, samt steder hvor der skæres genvej over græsset, accepteres det at
græsset ikke alle steder kan fremstå tæt og sammenhængende grundet kraftigt slid.

Kontrol
Skema til kvalitetskontrol samt fotodokumentation

KONTROLPERIODE 1. APRIL-31 OKTOBER

Græshøjde max. 10 cm
Græsset max. 15 cm ind over bede og stier
Max. ujævnhed +- 10 cm indenfor 3 m
Løv og græsafklip må ikke ligge i klumper
Klipning ved forhindringer f.eks. skilte, bænke,
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MÅLEMETODE

fysisk
fysisk
fysisk/visuelt
visuelt
visuelt

FREKVENS

4
4
1
1
4

ACCEPT

9/10
9/10
9/10
9/10
9/10

Punkt nr. 8 - Revision og digitalisering af plejeprogrammer på græs
Bilag 2 - Side -1 af 2

NATURGRÆS
Naturgræs er arealer med græs og urter, som
man ikke slår regelmæssigt. Naturgræs er
vildtvoksende med græsser og urter, ofte med
rig blomsterflora. Udtrykket afhænger i høj grad
af de lokale jordbundsforhold mv.
Plejen sigter mod, at naturgræsset er højt, og
giver en oplevelse af græssets og urternes vækst
og blomstring. Plejen skal sikre stabile
vækstvilkår og bevare naturgræsset præg uden
uønsket træagtig opvækst.
Naturgræs finder anvendelse på skråninger og i
naturprægede grønne områder.

Tilstandskrav

•
•
•
•
•
•
•
•

Arealet er domineret af græsser og vilde urter.
Græs og urter fremtræder sunde og i god vækst.
Ønskede urter kaster frø før slåning.
Der forekommer ikke afklip i større mængder på tilstødende elementer.
Der forekommer kun i begrænset omfang opvækst af uønskede træer og buske.
Rodukrudt kan forekomme.
Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter.
Efter slåning må der ikke ligge helt eller ituslået affald

Udførelseskrav og vejledende pleje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slås 1 -2 gange om året efter nærmere anvisning.
På nogle naturgræsarealer foretages kun slåning hvert andet eller tredje år
Maskintype efter nærmere anvisning, fingerklipper foretrækkes.
Klippe højde min. 10 cm.
Affald opsamles inden slåning
Slåning foretages september- oktober efter frøsætning.
Afklip/ hø, opsamles og bortskaffes efter behov, jævnfør plejeplaner for områder
Fjernelse af aggressive arter og retablering af arealer
Fjernelse af invasive arter
Træer i græs ikke må beskadiges af det anvendte materiel, hverken på stamme eller grene.
Græs tæt på stammen skal fjernes manuelt, der må ikke anvendes buskrydder

Supplerende pleje og bemærkninger

På arealer, der er omfattet af Naturbeskyttelseloven §3, skal slåningsmetode/ maskinvalg aftales
specifikt og udføres i henhold til gældende plejeplan.
Blomstereng er naturgræs med meget rig blomsterflora.
Slåning af bredvegatation, se nærmere ved elementet vandløb og søer
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Kontrol
Skema til kvalitetskontrol samt fotodokumentation

KONTROLPERIODE 1. APRIL-31 OKTOBER

MÅLEMETODE

Uønsket træagtig og aggressiv opvækst må ikke forekomme
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visuelt

FREKVENS

1

ACCEPT

9/10

Punkt nr. 8 - Revision og digitalisering af plejeprogrammer på græs
Bilag 3 - Side -1 af 2

SPORTSGRÆS
Sportsgræs bruges primært til organiseret
idrætsaktiviteter ved skoler og idrætsanlæg.
Græsset skal være kort, tæt og
sammenhængende med en jævn overflade.
Aktiviteterne giver et stærkt slid på arealerne.
Plejen af boldbanerne skal give gode
vækstforhold og skal medvirke til at opretholde
en jævn, tæt og slidstærk græsplæne.

Tilstandskrav

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Græsset skal være tæt og sammenhængende. Græsdække skal være mindst 95%.
Græsset må ikke være højere end10 cm.
Klippehøjde 4 cm.
Banen skal fremtræde tæt, ensartet og jævn uden større ujævnheder.
Huller i græsdækket på 10x10 cm på 10 m2 accepteres.
Ved faste genstande må græshøjden ikke overstige 15 cm
Skolebanerne skal klippes inden kl. 8.30
Målene flyttes så græsset kan klippes og de sættes tilbage igen efter endt klipning
Banerne skal være i god vækst og være velgødet.
Banerne skal fremstå jævne og større ujævnheder +/- 5 cm inden for 3 m.

Udførelseskrav og vejledende pleje

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Klipning 20-25 gange årligt i vækstperioden 15. april – 15.nov, ca. 1 gang pr. uge.
Boldbaner klippes med rotorklipper og skal efter klipning fremstå pæne og ensartet klippet.
Der må ikke forekomme større klumper af afklippet græs.
Banerne skal være brugbare i skoletiden efter kl. 8.30.
Ensartet klipning opnås ved skiftevis kørselsretning.
Hjulspor, som medfører sætninger/ujævnheder i græsset, må ikke forekomme.
Reparation af huller med muldudlægning og eftersåning udføres efter behov.
Eftersåning af hele banen 1gang årligt 15.maj til 15. juni. Såning med frøblanding som
Prodana Superliga Masterline, udsæd 2,5 kg/100 m2.
Eftersåning af bare pletter, foretages efter behov.
Vertikalskæring af hele banen foretages 2 gange årligt i perioden 14. april til 15. maj, som
en del af forårsklargøringen og 15. september til 15. oktober.
Vertikalskæring incl. opsamling og fjernelse af materiale må ikke foretages i tørre perioder.
Strigling af hele banen udføres efter behov min. 1 gang årligt i perioden 15. maj til 15.okt.
Efter klipning må der ikke ligge helt eller ituslået affald. Affald opsamles inden slåning.
Gødskning af hele banen med 3kg /100m2 NPK (30-3-6). Langtidsvirkende gødning (fx
Green Care)
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Forårsklargøring af banerne: udføres inden sæsonstart i april-maj.
Der foretages ikke vanding af boldbanerne, det er i ekstra regning.
Skadedyrsbekæmpelse: Gåsebilleangreb og angreb af stankelbenslarver i boldbaner indberettes og
udføres efter behov i ekstra regning.
Kontrol
Skema til kvalitetskontrol samt fotodokumentation

KONTROLPERIODE 1. APRIL-31 OKTOBER

Græshøjde max. 10 cm
Græsset max. 15 cm ind over stier og faste genstande
Max. ujævnhed +- 5 cm indenfor 3 m
Løv og græsafklip må ikke ligge i større klumper
Der må ikke forekomme affald inden klipning
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MÅLEMETODE

fysisk
fysisk
fysisk/visuelt
visuelt
visuelt

FREKVENS

4
4
4
4
4

ACCEPT

9/10
9/10
9/10
9/10
9/10

Punkt nr. 8 - Revision og digitalisering af plejeprogrammer på græs
Bilag 4 - Side -1 af 2

RABATGRÆS langs vejareal
Rabatgræs er mellem højt til højt græs ofte med
flerårige urter eller blomsterløg. Rabat græs
findes på vej og stiarealer og omfatter rabatter,
midterrabatter, oversigtsarealer, heller og trug,
samt grøfter og skråninger i vejareal.
Plejen af rabatgræs opretholder
færdselssikkerheden ved at bevare oversigten og
fremkommeligheden på færdsels- og stiarealer.

Tilstandskrav








Rabatgræs må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.
Græsslåning skal udføres således, at arealerne fremtræder ensartet klippet, og der skal være
klippet rent om lysmaster, skilte og andre faste genstande.
Andre urteagtige planter end græs må forekomme, dog skal større arealer af aggressive arter
registreres og evt. bekæmpes.
Invasive arter må ikke forekomme.
Ved den ordinære græsslåning skal groft ukrudt, tagrør, mindre selvsåede træagtige vækster
og lignende også slås.
Græsslåningen skal sikre, at bevoksninger med buske, mindre træer mv. ikke breder sig.

Udførelseskrav og vejledende pleje








Klippehøjde min. 10 cm. Udføres 2 gange årligt med slagleklipper.
Forårsslåning i maj-juli i 90 cm’s bredde langs alle veje og stier..
Efterårsslåning i september–november min. 90 cm’s bredde.
Afklippet græs opsamles eller findeles ved slåning.
Alt affald opsamles inden slåning, der må ikke ligge helt eller delvis ituslået affald.
Der må ikke i væsentlig grad efterlades afklippet græs på faste belægninger, dette gælder
specielt for cykelstier. Minimalt spild under kørsel på belægninger accepteres.



Afvandingssystemer, riste, gennemløb og lignende ikke tildækkes af afklip, så det i
væsentlig grad begrænser det frie gennemløb.



Fri sigt til skilte, slåning 8 meter før skilte og 1 meter efter.



Slåning under autoværn, standere og andre faste genstande foretages med græstrimmer/
buskrydder inden for max. 4 uger efter slåning af rabatten..



Træer i græs ikke må beskadiges af det anvendte materiel, hverken på stamme eller grene.
Græs tæt på stammen skal fjernes manuelt, der må ikke anvendes buskrydder



Fjernelse af aggressive arter inkl. efterfølgende retablering af arealet.
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Slåning af rabatter med blomsterløg er indtegnet på arealtypeplanerne - må først ske efter
nedvisning af løgvæksterne. Se plejebeskrivelsen for brugsgræs.
Slåning af oversigtsarealer ved sving og vejudmundinger hver 2-3. uge i perioden medio april –
ultimo oktober. Udføres med rotorklipper.
Klippehøjde min. 8 cm.
Max. højde 15 cm.
Slåning i 50 m længde og fuld rabatbredde for den overordnede vej. For den tilstødende vej slås i 15
m længde og fuld rabatbredde. Dog i et omfang så der opnås tilstrækkelig oversigt.
Heller, midterrabatter, rundkørsler med græs slås 3 gang årligt i perioden maj – november.
Klippehøjde 8 cm.
Kantfyldning og Kantfræsning, og rabatafhøvling , se særskilt plejebeskrivelse.
.
Kontrol
Skema til kvalitetskontrol samt fotodokumentation
KONTROLPERIODE 1. APRIL-31 OKTOBER

MÅLEMETODE

Større mængde afklip må ikke forekomme på tilstødende arealer
Klipning ved forhindringer f.eks. faste genstande, autoværn mm.
Klipning af oversigtsarealer og fri udsigt til skilte
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visuelt

FREKVENS

1
1
4

ACCEPT

8/10
8/10
8/10

Punkt nr. 8 - Revision og digitalisering af plejeprogrammer på græs
Bilag 5 - Side -1 af 2

RABATGRÆS i grønne områder
Rabatgræs er mellemhøjt til højt græs ofte med
flerårige urter. Rabatgræs findes hovedsageligt
langs stier og veje og på ekstensivt plejede grønne
arealer, hvor anvendelse og færdsel er begrænset.
Der stilles ingen krav til overfladens jævnhed og
græssets tæthed.

Tilstandskrav







Rabatgræs må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.
Andre urteagtige planter end græs må forekomme.
Dog skal større arealer af aggressive arter registreres og evt. bekæmpes.
Invasive arter må ikke forekomme.
Der stilles ingen krav til overfladens jævnhed.

Udførelseskrav og vejledende pleje









Klippehøjde 10 cm
Slåning 4-6 gange årligt.
Afklippet græs opsamles eller findeles ved slåning.
Affald opsamles inden slåning, der må ikke ligge helt eller delvis ituslået affald.
Efterklipning af kanter og omkring faste genstande 4-6 gange årligt
Fjernelse af aggressive arter og efterfølgende retablering af arealet.
Træer i græs ikke må beskadiges af det anvendte materiel, hverken på stamme eller grene.
Græs tæt på stammen skal fjernes manuelt, der må ikke anvendes buskrydder

Supplerende pleje og bemærkninger

Rabatgræs langs offentlige stier, på vejareal, midterrabatter og heller har særskilt beskrivelse.
Kontrol
Skema til kvalitetskontrol samt fotodokumentation
KONTROLPERIODE 1. APRIL-31 OKTOBER

MÅLEMETODE

Større mængde afklip må ikke forekomme på tilstødende arealer
Klipning ved forhindringer f.eks. faste genstande, skilte, bænke,
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visuelt
visuelt

FREKVENS

1
1

ACCEPT

8/10
8/10

Punkt nr. 8 - Revision og digitalisering af plejeprogrammer på græs
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aktivitet

Rest 2013 overført til
2014

Budget 2014

overført +
budget

Udvikling af udflugtsområder

Stiforbindelse mellem Garderhøjfortet og Ermelundstien

200

0

200.000

134

0

134.176

0

121.978

59

0

59.000

515

0

515.154

Genopretning af parker

Etablering af sundhedsstier og sundhedspladser, tværfagligt samarbejde.
Renovering af kirkegårde

Renovere stibelægninger mht. øget tilgængelighed på Sorgenfri Kirkegård
Renovere adgangsveje til kapel og øvrige stier på Lyngby Parkkirkegård
Assistens Kirkegård udvikles til kulturhistorisk park

22
100

Havne

Lyngby Sø, bredsikring i Folkeparken

Sum i alt, fritidsområder, kirkegårde og havne

Punkt nr. 11 - Årsplan anlægsopgaver Park- og Vejområdet 2014
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Forslag til årsplan 2014 for anlægsmidler til grønne områder og kirkegårde.

Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb
Iværksættelse af betalt parkering i Kgs.Lyngby
Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder

tidligere
overført fra
overført til budget 2014
2013 til 2014
2014
1.000.000

budget
2015

budget
2016

2.391.700

Overf. +
budget 2014

Foreslås
frigivet

3.391.700

182.329

bemærkninger

frigivet KMB d. 27.3.2014

182.329

38.803

142.200

181.003

5.741.704

8.937.800

- Slidlag - retablering af veje, (rådighedsbeløb)

2.133.764

9.834.150

Støj:
- Støjhandlingsplan - støjskærme

1.008.271

5.854.700

6.862.971

100.000

900.000

1.000.000

142.200

Renovering af broer:
- Renovering af broer , rådighedsbeløb

8.258.000

9.073.900

32.011.404

26.269.700 alle budgetmidler for 2014-2015-2016 frigives

Slidlag mv.:

- Støjhandlingsplan - facadeisolering

11.967.914

9.580.150 254.000 fragår budget vedr. pavillon jf. 1.anl.R14

Trafiksikkerhed:
- Trafiksanering af kryds ved Bredevej
- Særlig uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner

150.000

150.000

37.745

4.618.000
409.000
311.500

- Cykelkælder Lyngby Station
- Cykelstier hovedgaden syd mellem Jernbanepladsen/Jægersborgvej

frigivet KMB d. 6.3.2014. LTK´s andel er 193.750 kr.

37.745

Cykelstier:
- Supercykelstier - Allerødruten 1. + 2. etape
- Supercykelstier - Ring 4-ruten
- Supercykelstier - fællesaktiviteter, LTK andel - Supercykelstisekretariat
400.000

frigivet KMB_6.3.2014
frigivet KMB_6.3.2014
frigivet KMB_6.3.2014

400.000

188.435

188.435

- Sikring af skoleveje rådighedsbeløb

496.477

496.477

- Sikring af skoleveje. Mindre tiltag skiltning og afmærkn. ved institut.

701.570

701.570

Punkt nr. 11 - Årsplan anlægsopgaver Park- og Vejområdet 2014
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Årsplan 2014 for anlægsmidler til vejanlæg, stier m.m

Afventer særskilt sag

Skoleveje:

Pavillon Lyngby Torv
TRAFIKANLÆG MV. I ALT
Uddybning af Fæstningskanalen

Projektet er udført marts 2014

387.140

Udføres i andet regi

12.016.238

6.754.700

21.855.850

159.713

200.000

600.000

8.258.000

9.073.900

62.910.048
959.713

35.992.050
frigivet KMB_19.12.2013, Projeket udført marts 2014

08-04-2014

Punkt nr. 13 - Meddelelser til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget - maj 2014

Anmodning
Bilag 1 - Side -1om
af 1 optagelse af sag på dagsordenen om naturlegeplads
Henriette Breum (V) har den 4. februar 2014 anmodet om at få sag på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden og med
følgende tekst:
"Venstre ønsker at etablere en naturlegeplads – gerne koblet sammen med en parkour bane i naturmaterialer.
Pladsen skal være tiltænkt børn og unge i deres fritid og fungere som et udflugtssted, hvor børn kan bevæge sig
ude i naturen.
Vi vil lægge op til en 50/50 partnermodel, hvor 50% søges finansieret gennem lokale sponsorater og 50%
gennem kommunen.
Mulige steder: Frederiksdal skov, Norske skov, Sorgenfri slotspark, Badeparken v. stadion, Virum parken,
Furesøparken."

Teknik- og Miljøudvalget den 18. februar 2014
Drøftet, idet udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde et oplæg vedrørende en naturlegeplads og herunder
vurdering af behovet.
Udvalget anmoder om et overblik over eksisterende legelpladser i kommunen og eventuelt renoveringsbehov samt
målgrupper.
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