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Budgetlægning af anlægsprogrammet for 2023-26 
 

Indledning 

Med budgettet for 2019 blev ”Investeringsplan2028” introduceret som 

det centrale styringsværktøj for kommunens anlægsinvesteringer. Bag-

grunden for den ti-årige investeringsplan var et behov for at få gennem-

ført en række langsigtede investeringer særligt på skoleområdet, men 

også ift. byudvikling, plejeboliger og bygningsvedligeholdelse. Ligeledes 

var der behov for at skabe et økonomisk fundament for den fortsatte 

udbygning og udvikling af kommunen via bl.a. salgsindtægter fra byud-

viklingen. 

 

Investeringsplanen er ved at have opfyldt sit behov 

Her fire år efter er store dele af Investeringsplanens målsætninger enten 

allerede opfyldt eller godt på vej. Der er gennemført en række grund- 

og ejendomssalg, som har styrket kassebeholdningen, og en stor del af 

de besluttede projekter er afsluttede eller under udførelse, herunder 

bl.a. daginstitutionen Fantasihaven, det nye plejecenter Hyrdevænget 

samt modernisering af Søhøjskolen og Ganløse skole. Endvidere er en 

række projekter planlagt og vil blive igangsat inden for de kommende 

år, særligt på skoleområdet.  

 

Med budgettet for 2023-26 vil langt hovedparten af årene og projek-

terne i ”Investeringsplan2028” derved enten være afsluttede eller indgå 

i den almindelig budgetlægning. Særligt når det tages i betragtning, at 

der løbende er blevet fremrykket projekter i investeringsplanens tidspe-

riode således, at de resterende projekter for 2027 og 2028 udgør et be-

grænset omfang. Det medfører, at projekter fra investeringsplanen vil 

fylde mindre ift. det samlede anlægsprogram frem imod 2028.  

 

Det foreslås på den baggrund, at den politiske budgetstyring af anlægs-

programmet fremover følger den almindelige fireårige budgetplanlæg-

ning, da investeringsplanen er ved at have opfyldt sit behov.  

 

Afsættet for budgetforhandlingerne for 2023-26 vil selvsagt afspejle de 

prioriteringer, der ligger i investeringsplanen, samt de øvrige politiske 

beslutninger, som er truffet i de senere års budgetaftaler, og særskilte 

enkeltsager, mens de planlagte kapacitetsudvidelser på skolerne, der 

går ud over en 4-årig periode, og som elevtalsprognoserne indikerer be-

hov for, vil skulle prioriteres i kommende års budgetforhandlinger. 
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Det administrative budgetgrundlag for 2023 

Med budgettet for 2022 indgik planlagte anlægsinvesteringer for 2023 

på godt 163 mio. kr. og siden har der været politiske ekstrabevillinger til 

følgende projekter: 

 Byggemodning til ny institution i Egedal By 

 Klargøring af nyt skolespor i Smørum ifm. arbejdet på 

Boesagerskolen 

 Tillægsbevilling til Balsmoseskolen 

 Overførsel af midler til kunstpuljen fra 2021 

 Byggemodning til ny institution i Smørum 

 Tillægsbevilling til to nye daginstutioner 

 

Det indledende anlægsprogrammet for 2023 fremgår af Bilag 1 og udgør 

knap 190 mio. kr., når disse sager medregnes. Dertil kommer 

hensigtserklæring fra Budget 2022 om fremrykning af midler til kultur 

og fritid, samt reperiodisering af lejeudgifter til flygtningepavilloner, som 

ligeledes fremgår af Bilag 1, hvilket bringer udgangspunktet for 

anlægsprogrammet for 2023 op på godt 195 mio. kr.  

 

Efter Investeringsplan2028 blev introduceret er der hvert år gennemført 

en genberegning af investeringsplanens projekter, hvor behov for repe-

riodiseringer af projekternes budgetter er blevet afdækket og håndteret. 

Dette er også tilfældet i år, hvor genberegningen er udbredt til hele an-

lægsprogrammet i forlængelse af overgangen fra Investeringsplan2028 

til den mere almindelige fireårige budgetplanlægning. Resultatet af gen-

beregningen fremgår af Bilag 2 og reducerer anlægsprogrammet i 2023 

med 30,5 mio. kr. til samlet 164,5 mio. kr. via hhv. fremrykkede og ud-

skudte budgetter til 2022 og 2024. De primære fremrykninger af budget 

sker i projekterne Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger, 

Søhøjskolens Etape 2 og Alpegården og Engparken, mens de primære 

udskydelser af budget sker i skoleprojekterne i Smørum og byggemod-

ningen i Egedal By. Af Bilag 2 fremgår det endvidere, at der i genbereg-

ningen af skoleprojekterne i Smørum udskydes budgetter for samlet 30 

mio. kr. fra 2022 til 2023 og 2024. Dette skyldes, at budgetterne til sko-

lerne oprindeligt er lagt ud fra meget indledende forventninger til pro-

jekternes betalingsrækker, mens genberegningen tager højde for pro-

jekternes nærmere detaljerede planlægning, og der er derfor ikke tale 

om betydelige forsinkelser i projekterne på trods af reperiodiseringernes 

størrelse. 

 

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL medfører et anlægsloft for 

Egedal Kommune i 2023 på 138 mio. kr., og det er således nødvendigt 

at tilpasse anlægsprogrammet for 2023 udover resultatet af 

genberegningen for at overholde anlægsloftet. Der vil derfor være behov 

for politiske prioriteringer på anlægsområdet i budgetforhandlingerne, 

hvor der såvel vil være projekter, som må skubbes i tid, som projekter 

der evt. helt må genovervejes. Alternativt vil der også i de kommende 
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år være udsigt til, at anlægsønskerne meget hurtigt vil kunne overstige 

de anlægsrammer, som kan forventes. 

 

Administrationen har på den baggrund analyseret anlægsprogrammet 

for 2023 efter genberegningen for at identificere de projekter, som med 

færrest konsekvenser for borgerne og fremdriften i de eksisterende 

byggeprojekter, vil kunne reperiodiseres mere end genberegningen af 

anlægsprogrammet lægger op til. Af Bilag 3 fremgår administrationens 

anbefaling til ekstra reperiodiseringer af projekternes budgetter, for at 

reducere det samlede anlægsprogram for 2023, så det overholder 

ovenstående anlægsloft på 138 mio. kr. Nedenfor beskrives 

konsekvenserne af de ekstra reperiodiseringer nærmere. 

 

Tilpasning af anlægsprogrammet for 2023 

Administrationen anbefaler, at nedenstående anlægsprojekter får 

reperiodiseret budgetterne for at reducere anlægprogrammet fra 164,5 

mio. kr. til under 138 mio. kr. i 2023: 

 

Udskiftning af underlag på kunstgræsbane: 2,0 mio. kr. udskydes. 

Der er flere kunstbaner i Egedal Kommune med et slidt udtryk og 

udskiftning af underslaget er således tiltrængt. Kunstbanerne kan 

imidlertid fortsat benyttes i den nuværende stand og konsekvenserne 

ved at udskyde renovering af banerne, vurderes derfor at være 

begrænsede. 

 

Energioptimering 2 - Parat til fremtiden: 2,4 mio. kr. udskydes. 

Projektet om energioptimering har været i gang siden 2017 og 

samtænkes i planlægningen med projektet Nedbringelse af efterslæb på 

kommunale bygninger. De generelle stigninger i energipriserne medfører 

et mere akut behov for energioptimeringer, men projektets resterende 

budgetter er relativt beskedne ift. i projektets første år, hvor godt 60 

mio. kr. blev investeret i 2017-19. Effekten af at udskyde 2,4 mio. kr. 

fra 2023 til 2024 vurderes på den baggrund ikke at være stor. 

 

Skoleprojekterne i Smørum: Samlet 18,0 mio. kr. udskydes. 

Planlægningen af anlægsprojekterne på Balsmose- og Boesagerskolen er 

meget fremskreden, men selve gennemførelsen af de planlagte arbejder 

udestår fortsat. Der er således stadig en del usikkerhed om 

betalingsrækken for projekterne og på den baggrund vurderes det, at en 

forholdsvis stor andel af budgettet kan udskydes fra 2023 til 2024. 

Dette medfører en risiko for, at arbejder som potentielt kunne være 

nået i 2023 må udskydes til 2024, fordi midlerne ikke er til rådighed før, 

og at de samlede projekter kan blive lettere forsinkede af den årsag. Det 

er imidlertid administrationens vurdering, at potentielle udfordringer i 

denne forbindelse vil kunne løses i Byggepartnerskabet, så 

konsekvenserne for skolernes brugere bliver så begrænsede som muligt. 

 

  



 side 4 af 10 

Søhøjskolens Etape 2: 5,0 mio. kr. fremrykkes. 

Søhøjskolens Etape 2 forventes at kunne gennemføres i forlængelse af 

Etape 1, hvor en mindre andel af Etape 2 forventes at kunne 

gennemføres mod slutningen af 2022. Administrationen vil i forbindelse 

med fremrykning af 5,0 mio. kr. fra 2023 til 2022, udover den ønskede 

periodisering, presse på for at øge andelen af Etape 2, som 

gennemføres inden 2023. Dette medfører dog en risiko for, at en del af 

midlerne må overføres til 2023, i det omfang det ikke lykkes at 

gennemføre arbejder i 2022. 

 

Kultur- og fritidsmidler: 3,0 mio. kr. udskydes. 

I Budget 2022 indgår hensigtserklæring om fremrykning af midler til 

kultur og fritid fra hhv. 2027 og 2028 til 2023-25. Administrationen har 

igangsat processen med at identificere projekter at udmønte midler til 

og vurderer, at udbyttet ved at udmønte færre midler i 2023 kan blive 

større, da planlægningen derved vil blive mindre forceret. 

 

Udover de eksisterende projekter i anlægsprogrammet for 2023 findes 

også øvrige potentielle behov for anlægsudvidelser. Heraf udgør et 

eventuelt behov for tiltag ift. at sikre den nødvendige kapacitet på 

dagtilbudsområdet, i lyset af fortsat stigende børnetal, den største 

usikkerhed. Administrationen har på baggrund af denne usikkerhed 

tilføjet et udvidelsesforslag til anlægsprogrammet i 2023, så der 

afsættes 3,0 mio. kr. i 2023 og 2024 til optimering af indretning af 

eksisterende institutioner, for at skabe yderligere pladser i eksisterende 

bygninger. 

 

Såfremt administrationens anbefalede reperiodiseringer gennemføres vil 

det samlede anlægsprogram for 2023 herefter udgøre 137,1 mio. kr., 

som det fremgår af Bilag 3, og dermed overholde anlægsloftet på 138 

mio. kr. 

 

Evaluering af dilemmaer i forbindelse med bygge- og fravalg for 

skolerne 

På byrådsmødet d. 23. februar 2022 blev det besluttet, at skolernes 

evaluering af dilemmaer i forbindelse med bygge- og fravalg samles, 

som en del af revideringen af investeringsplanen i 2022. Med overgan-

gen fra Investeringsplan2028 til den mere almindelige fireårige budget-

planlægning inddrages denne evaluering i nærværende notat. 

 

Evalueringen fremgår af Bilag 4, hvor de kendte fravalg i skoleprojek-

terne er oplistet. Fravalgene er nødvendige som følge af det høje prisni-

veau i bygge- og anlægsbranchen, der medfører, at ikke alle initiale del-

projekter kan gennemføres inden for skoleprojekternes afsatte budget-

ter. Fravalgene udvælges i samarbejde med skolernes ledelser, hvor det 

er mest hensigtsmæssigt og hvor der kan skabes andre løsninger, som 

lever op til hensigten fra den oprindelige plan for skoleprojekterne. 
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Bilagsliste 

Bilag 1 - Indledende anlægsprogram 2023 

Bilag 2 - Anlægsprogram 2023 efter genberegning 

Bilag 3 - Anlægsprogram 2023 efter ekstra reperiodisering 

Bilag 4 - Fravalgsliste for skolerne 
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Investeringsplan2028

Beløb i 1000 kr. Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Bemærkninger

Bygningsvedligeholdelse

301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger 15.225 15.000 15.000 15.000

031280 Udskiftning af underlag på kunstgræsbane 2.030 2.000 0 0

650036 Engergioptimering 2 - Parat til fremtiden 4.821 0 0 0

Bygningsvedligeholdelse i alt 22.076 17.000 15.000 15.000

Byudvikling

888880 Egedal Bydel: 08 Markedsføring 250 0 0 0

888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning 10.150 1.900 0 0

888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning 7.004 1.400 0 0

002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre 406 0 0 0

002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest 102 0 0 0

002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning 2.132 200 0 0

222054 Cykelstier - Prioriteringsplan 0 0 5.000 5.000

510130 Ny daginstitution i Ølstykke 5.075 20.500 0 0

888880 Egedal Bydel: 16 Landskabsbyen, byggemodning 1.015 1.000 0 0

002069 Kildedal Nord 2.335 1.500 1.400 8.100

888880 Egedal Bydel: 18 Egedal By - Grøn fletning 0 3.500 0 0

Byudvikling i alt 28.467 30.000 6.400 13.100

Læringsfællesskaber

Smørumscenarie 57.804 28.050 0 10.300

Stenløsescenarie 0 0 54.600 53.000

Ølstykkescenarie 13.398 13.100 13.200 13.600

Ganløsescenarie 1 + 2 0 0 12.700 10.800

Finansiering af investeringer i idræts- og kulturfaciliteter 0 0 0 0

Læringsfællesskaber i alt 71.202 41.150 80.500 87.700

Plejeboliger og botilbud

888880 Egedal Bydel: 13 Byggemodning til plejeboliger 406 0 0 0

527192 Plejeboliger og botilbud 12.211 29.850 8.400 0

Plejeboliger og botilbud i alt 12.617 29.850 8.400 0

Øvrige investeringer

Øvrige investeringer: 652960 Investeringspulje vedr. øget 

digitalisering
2.000 2.000 2.000 2.000

Øvrige investeringer: 650042 Udisponerede midler til 

gennemførelsen af investeringsplanen, øvrige politiske 

prioriteringer mm.

0 0 7.700 2.200

Øvrige investeringer i alt 2.000 2.000 9.700 4.200

Total - Investeringsplan2028 136.363       120.000       120.000       120.000       

Beslutninger fra budgetaftaler uden om investeringsplanen

Ny daginstitution i Egedal By 0 15.000 0 0 Budget2021

Ny daginstitution i Smørum 24.000 24.000 0 0 Budget2022

Anlægspulje til udmøntning 3.000 0 0 0 Budget2022

Total - Investeringsplan2028 og budgetaftaler 163.363       159.000       120.000       120.000       

Efterfølgende beslutninger om anlæg

Byggemodning til ny institution i Egedal By 6.000 7.200 0 0 TMU d. 15.09.21

Klargøring af nyt skolespor i Smørum ifm. arbejder på 

Boesagerskolen
8.000 2.000 0 0 BR d. 29.09.21

Tillægsbevilling til Balsmoseskolen 0 13.000 0 0 BR d. 23.02.22

Kunstpulje - Overførselssagen 200 0 0 0 BR d. 30.03.22

Byggemodning til ny institution i Smørum 1.400 12.800 0 0 BR d. 27.04.22

Tillægsbevilling til to nye daginstiutoner 10.000 7.000 0 0 BR d. 27.04.22

I alt besluttet 188.963       201.000       120.000       120.000       

Øvrige tilføjelser

Fremrykning af kultur- og fritidsmidler 4.000 4.000 5.280 0 Hensigtserklæring fra Budget2022

Omplacering af lejeudgift til flygtningepavilloner 2.075 2.050 0 0

Bevilling til flygtningepavilloner er 

placeret i 2022, men lejeudgifter 

omkostninger til nedtagning bør 

omplaceres til 2023 og 2024.

I alt 195.038       207.050       125.280       120.000       

Bilag 1 - Indledende anlægsprogram 2023
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Investeringsplan2028

Beløb i 1000 kr. Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Bemærkninger

Bygningsvedligeholdelse

301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger 10.225 15.000 15.000 15.000 5,0 mio. kr. fremrykkes fra 2023 til 2022.

031280 Udskiftning af underlag på kunstgræsbane 2.030 2.000 0 0

650036 Engergioptimering 2 - Parat til fremtiden 4.821 0 0 0

Bygningsvedligeholdelse i alt 17.076 17.000 15.000 15.000

Byudvikling

888880 Egedal Bydel: 08 Markedsføring 250 0 0 0

888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning 6.650 6.400 0 0
1,0 mio. kr. udskydes fra 2022 til 2024 og 3,5 mio. kr. 

udskydes fra 2023 til 2024.

888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning 5.504 2.900 0 0 1,5 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2024.

002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre 406 0 0 0

002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest 102 500 0 0 0,5 mio. kr. udskydes fra 2022 til 2024.

002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning 1.132 1.200 0 0 1,0 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2024.

222054 Cykelstier - Prioriteringsplan 0 0 5.000 5.000

510130 Ny daginstitution i Ølstykke 5.075 19.000 0 0 1,5 mio. kr. fremrykkes fra 2024 til 2022.

888880 Egedal Bydel: 16 Landskabsbyen, byggemodning 215 1.800 0 0 0,8 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2024.

Nedtagning af midlertidige p-pladser 700 1.000 0 0 1,7 mio. kr. udskydes fra 2022 til 2023 og 2024.

002069 Kildedal Nord 1.835 2.000 1.400 8.100 0,5 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2024.

888880 Egedal Bydel: 18 Egedal By - Grøn fletning 0 3.500 0 0

Byudvikling i alt 21.869 38.300 6.400 13.100

Læringsfællesskaber

Smørumscenarie 68.054 47.550 0 10.300 Knap 30 mio. kr. udskydes fra 2022 til 2023 og 2024. 

Stenløsescenarie 0 0 54.600 53.000

Ølstykkescenarie 11.500 5.100 21.200 13.600
1,9 mio. kr. fremrykkes fra 2023 til 2022. Yderligere 

udskydes 8,0 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Ganløsescenarie 1 + 2 0 0 12.700 10.800

Læringsfællesskaber i alt 79.554 52.650 88.500 87.700

Plejeboliger og botilbud

888880 Egedal Bydel: 13 Byggemodning til plejeboliger 406 1.700 0 0 1,7 mio. kr. udskydes fra 2022 til 2024.

527192 Plejeboliger og botilbud 2.500 8.400 18.700
2,85 mio. kr. fremrykkes fra 2023 til 2022 og midler til 

ASF udskydes fra 2023 og 2024 til 2026 og 2027.

Plejeboliger og botilbud i alt 2.906 1.700 8.400 18.700

Øvrige investeringer

Øvrige investeringer: 652960 Investeringspulje vedr. øget 

digitalisering
1.000 3.000 2.000 2.000 1,0 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2024.

Kunstpulje 450 1.150 464 2,1 mio. kr. udskydes fra 2022 til 2023-25.

Øvrige investeringer: 650042 Udisponerede midler til 

gennemførelsen af investeringsplanen, øvrige politiske 

prioriteringer mm.

0 0 0 0
Udisponerede midler nulstilles, da puljen er anvendt til 

byggemodning til nye daginstitutioner.

Øvrige investeringer i alt 1.450 4.150 2.464 2.000

Total - Investeringsplan2028 122.856       113.800       120.764       136.500       

Beslutninger fra budgetaftaler uden om investeringsplanen

Ny daginstitution i Egedal By 0 15.000 0 0

Ny daginstitution i Smørum 10.000 30.500 0 0
7,5 mio. kr. fremrykkes fra 2023 til 2022, samt 6,5 

mio. kr. udskydes fra 2023 til 2024.

Anlægspulje til udmøntning 0 0 0 0
3,0 mio. kr. udlignet ifm. Genberegning, hvor 

budgetter er udskudt fra 2022 til 2023.

Total - Investeringsplan2028 og budgetaftaler 132.856       159.300       120.764       136.500       

Efterfølgende beslutninger om anlæg

Byggemodning til ny institution i Egedal By 6.000 7.200 0 0

Klargøring af nyt skolespor i Smørum ifm. arbejder på 

Boesagerskolen
8.000 2.000 0 0

Tillægsbevilling til Balsmoseskolen 0 13.000 0 0

Kunstpulje - Overførselssagen 200 0 0 0

Byggemodning til ny institution i Smørum 1.400 12.800 0 0

Tillægsbevilling til to nye daginstiutoner 10.000 7.000 0 0

I alt besluttet 158.456       201.300       120.764       136.500       

Øvrige tilføjelser

Fremrykning af kultur- og fritidsmidler 4.000 4.000 5.280 0

Omplacering af lejeudgift til flygtningepavilloner 2.075 2.050 0 0

I alt 164.531       207.350       126.044       136.500       

Bilag 2 - Anlægsprogram 2023 efter genberegning



 side 8 af 10 

  

Investeringsplan2028

Beløb i 1000 kr. Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Bemærkninger

Bygningsvedligeholdelse

301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger 10.225 15.000 15.000 15.000

031280 Udskiftning af underlag på kunstgræsbane 0 2.030 2.000 0 2,0 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2025.

650036 Engergioptimering 2 - Parat til fremtiden 2.421 2.400 0 0 2,4 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2024.

Bygningsvedligeholdelse i alt 12.646 19.430 17.000 15.000

Byudvikling

888880 Egedal Bydel: 08 Markedsføring 250 0 0 0

888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning 6.650 6.400 0 0

888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning 5.504 2.900 0 0

002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre 406 0 0 0

002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest 102 500 0 0

002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning 1.132 1.200 0 0

222054 Cykelstier - Prioriteringsplan 0 0 5.000 5.000

510130 Ny daginstitution i Ølstykke 5.075 19.000 0 0

888880 Egedal Bydel: 16 Landskabsbyen, byggemodning 215 1.800 0 0

Nedtagning af midlertidige p-pladser 700 1.000 0 0

002069 Kildedal Nord 1.835 2.000 1.400 8.100

888880 Egedal Bydel: 18 Egedal By - Grøn fletning 0 3.500 0 0

Byudvikling i alt 21.869 38.300 6.400 13.100

Læringsfællesskaber

Smørumscenarie 53.054 62.550 0 10.300 15,0 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2024.

Stenløsescenarie 0 0 54.600 53.000

Ølstykkescenarie 6.500 5.100 21.200 13.600 5,0 mio. kr. fremrykkes fra 2023 til 2022.

Ganløsescenarie 1 + 2 0 0 12.700 10.800

Læringsfællesskaber i alt 59.554 67.650 88.500 87.700

Plejeboliger og botilbud

888880 Egedal Bydel: 13 Byggemodning til plejeboliger 406 1.700 0 0

527192 Plejeboliger og botilbud 2.500 8.400 18.700

Plejeboliger og botilbud i alt 2.906 1.700 8.400 18.700

Øvrige investeringer

Øvrige investeringer: 652960 Investeringspulje vedr. øget 

digitalisering
1.000 3.000 2.000 2.000

Kunstpulje 450 1.150 464 0

Øvrige investeringer i alt 1.450 4.150 2.464 2.000

Total - Investeringsplan2028 98.426         131.230       122.764       136.500       

Beslutninger fra budgetaftaler uden om investeringsplanen

Ny daginstitution i Egedal By 0 15.000 0 0

Ny daginstitution i Smørum 10.000 30.500 0 0

Total - Investeringsplan2028 og budgetaftaler 108.426       176.730       122.764       136.500       

Efterfølgende beslutninger om anlæg

Byggemodning til ny institution i Egedal By 6.000 7.200 0 0

Klargøring af nyt skolespor i Smørum ifm. arbejder på 

Boesagerskolen
5.000 5.000 0 0 3,0 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2024.

Tillægsbevilling til Balsmoseskolen 0 13.000 0 0

Kunstpulje - Overførselssagen 200 0 0 0

Byggemodning til ny institution i Smørum 1.400 12.800 0 0

Tillægsbevilling til to nye daginstiutoner 10.000 7.000 0 0

I alt besluttet 131.026       221.730       122.764       136.500       

Øvrige tilføjelser

Fremrykning af kultur- og fritidsmidler 1.000 4.000 5.280 3.000 3,0 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2026.

Omplacering af lejeudgift til flygtningepavilloner 2.075 2.050 0 0

Optimering af institutionsindretning 3.000 3.000 Udvidelsesforslag på anlægsområdet til Budget 2023.

I alt 137.101       230.780       128.044       139.500       

Bilag 3 - Anlægsprogram 2023 efter ekstra reperiodisering
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Søhøjskolen, Etape 1 - Fravalgsliste ifm. indgåelse af aftaletrin 3 / Udførelsesfasen

Emne Estimeret 

besparelse ved 

fravalg

Status Bemærkninger

Landskabsprojekt 825.000,00 Reduceret landskabsprojekt svarende til re-

etablering udføres.

Skoleledelsen ønsker, at udearealer løftes yderligere.

Inventar skabe og borde 1.000.000,00 Specielfremstillet inventar er ændret til standard 

løsning.

Inventar i bygning 8 250.000,00 Projektet køber ikke løst inventar. Skolen skaffer 

selv inventar evt. fra Toftehøjskolen.

Udeværksted 75.000,00 Forventes fravalgt pga. pres på reserve. Skoleledelsen har et ønske om, at udeværksted indgår i 

løft af udeareaelerne.

El-tavle kapacitet udvides 285.000,00 Fravalgt. Det vil sandsynligvis forøge driftsudgifterne til 

vedligeligeholdelse.

Ventilation i bygning 1 1.500.000,00 Fravalgt. Der installeres følere, der logger data på indeklima 

(temperatur, CO2), med henblik på at håndtere 

nødvendige tiltag ved bygningsdrift.

Gårdrum i bygning 8 - udskiftning af vinduer og 

facadeplader

300.000,00 Forventes fravalgt pga. pres på reserve.

Reduceret omfang af vægge males 240.000,00 Reduceret omfang af vægge der males. Udvalgte basislokaler, hvor vægge ikke er malet, bliver 

malet senere via driftsbudgettet.

Fravalg ifm. byggeprojektet 4.475.000,00

Øvrige fravalg eller ej medtaget i projektet

Reduceret omfang af udskiftning af 

gulve/lofter

500.000 Omfanget af udskiftning af gulve/lofter er 

reduceret.

Udskiftning af gulve/lofter i en række basislokaler, 

depoter, teknikrum udskydes. Nogle lofter er udskiftet via 

driftsbudget.

Fravalg, øvrigt 500.000

Sandkasse og en svævebane 250.000 Ej inkluderet i projektet. Gen-/nyetablering af legeområde ved nyt Multihus, skal 

afklares.

Stole og vogne til stole i nyt multihus 150.000 Ej inkluderet i projektet. Til anvendelse ifm. sidde-arrangementer i multihuset 

ønskes stole og vogne indkøbt.

Fravalg, øvrigt 400.000

TOTAL Fravalgt etape 1 5.375.000,00

Søhøjskolen, Etape 2 - Fravalgsliste ifm. indgåelse af aftaletrin 1 / Byggeprogram

Emne Estimeret 

besparelse ved 

fravalg

Status Bemærkninger

Bygning 7, renovering af basis- og faglokaler 750.000 Fravalgt. Faglokaler er for nyeligt tilpasset via driftsbudgettet, så 

nye brugerkrav opfyldes.

Bygning 7, renovering af produktionskøkken 800.000 Fravalgt. Mindre justeringer vedr. indretning og lagerforhold 

gennemføres af skolen og fritidsklubben.

Nye cykelparkeringsfaciliteter og ny belysning 1.440.000 Fravalgt.

Nye (asfalterede) parkeringspladser 200.000 Asfaltering er fravalgt. Nye parkeringspladser etableres på arealet, hvor barakker 

til hjemmeplejen fjernes. 

Opgradering af udeareal inkl. læringsmiljø ml. 

parkeringsplads og bygning 8

2.000.000 Fravalgt.

TOTAL Fravalgt etape 2 5.190.000

TOTAL fravalg Søhøjskolen Etape 1+2 10.565.000,00

Bilag 4 - Fravalgsliste for skolerne
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Balsmoseskolen, Etape 1 - Fravalgsliste ifm. indgåelse af aftaletrin 1-2 / Programmerings- og projekteringsfasen

Emne Estimeret 

besparelse ved 

fravalg

Status Bemærkninger

Personaleområde

Ombygning af personaleområde i forbindelse 

med udvidelsen af skolen og antallet af 

medarbejdere

Skønnet overslag:

1.900.000 kr. excl. 

moms.

Personaleområdet ombygges sådan, at det 

indrettes bedre og med plads til det fremtidige 

personale på et areal, der nogenlunde svarer til 

det nuværende.

I de indledende scenarier  for ombygningen (Scenarier for 

skolerne i Ølstykke og Smørum 2/3-2020) var det antydet, 

at personaleområdet blev udvidet. Der blev dog i den 

indledende fase udført en analyse af arealbehov for den 

udvidede medarbejderstab for en fuldt udbygget 3-sporet 

Balsmoseskole. Analysen viste, at det er muligt, at indrette 

eksisterende personaleområde sådan, at der er den 

nødvendige plads og de nødvendige faciliteter i de 

nuværende arealer.

Udearealer

Etablering og renovering af udearealer ved 

indskolingen, herunder ved det nye multihus.

Skønnet overslag:

2.000.000 kr. excl. 

moms.

Der etableres kun de allermest nødvendige 

udearealer, som f.eks. flisebelægning rundt om 

multihuset.

Skoleledelsen har et stort ønske om, at skolens nære 

udearealer løftes. I forbindelse med opførelse af det nye 

multihus var der forventning om, at der blev mulighed for 

at inddrage udearealer for indskolingen i projektet. For at 

overholde det samlede budget er dette blevet fravalgt 

sådan, at der kun er de mest nødvendige tiltag for 

udeaerealerne med i projektet, som f.eks. flisebelægning 

rundt om multihuset. 

Facaderenovering

Renovering af facaderne udfor administrations- 

og personaleområde ved indgangssiden.

2.300.000 kr. excl. moms.Der indgår facaderenovering, som oprindeligt 

planlagt.

Undervejs i processen er det konstateret, at flere facader 

er nedslidte, og der var derfor en forventning om, at også 

facaderne ud for administrations- og personaleområdet 

kunne indeholdes i projektet. Dette er imidlertid for nu 

blevet fravalgt for at overholde det samlede budget.

Basislokaler i mellemtrin og udskoling

Integration af fast inventar i facader

Skønnet overslag:

1.920.000 kr. excl. 

moms.

I forbindelse med facaderenoveringen tilhørende 

basislokalerne i blok B og C, er det valgt ikke at 

udforme de nye facader med nicher, som fx. er 

udført på Søhøjskolen. Valget om ikke at udføre 

nicherne skyldes dels byggetekniske og 

arkitektoniske forhold, samt en uforholdsmæssig 

stor udgift, såfremt en nicheløsning skulle 

udvikles og implementeres i eksisterende 

bygninger på Balsmoseskolen.

Skoleledelsen har haft et stort ønske om, at facaden 

indvendigt blev udformet på en måde, så den også ville 

kunne anvendes pædagogisk i undervisning og fritid. Der 

implementeres ikke nicher a la dem på Søhøjskolen, dels 

pga. byggetekniske og arkitektoniske forhold og dels pga. 

en relativ god vedligeholdelsesmæsig stand af de 

eksisterende facader på Balsmoseskolen. Derimod er 

kravene til implementering af kreative læringsmiljøer 

tilgodeset ved at implementere fast inventar i tilhørende 

fællesarealer i form af f.eks. gruppe-/lærings-/ 

loungemøbler.

Multisalen

Udvidede faciliteter og omklædning

 - Større multihus med omklædningsfaciliteter har 

ikke været en del af scenariet for 

Balsmoseskolen. Multisalen på Balsmoseskolen 

får samme opbygning og kvalitet som på 

Søhøjskolen.

Fritidsbrugerne, herunder Ledøje-Smørum 

Gymnastikforening har efterspurgt, at multisalen bliver 

mere anvendelig for gymnastikholdene. Herunder har der 

været udtrykt ønske om: Omklædningsfaciliteter, større 

areal i multisal, større frihøjde, sportsgulv i træ, mere 

depotplads, samt inventar og faste redskaber til brug for de 

forskellige gymnastikhold. Disse ønsker har imidlertid, som 

det ser ud nu, ikke kunnet opfyldes inden for projektets 

budget. 

TOTAL Fravalgt etape 1 8.120.000,00

Boesagerskolen, Etape 1 - Fravalgsliste ifm. indgåelse af aftaletrin 1-2 / Programmerings- og projekteringsfasen

Emne Estimeret besparelse ved fravalgStatus Bemærkninger

Udearealer, reduceret omfang

Solsejl og hængekøjer udeladt

75.000,00 Det oprindelige forslag til renovering og 

fornyelse af udearealerne er blevet gennemgået 

sammen med skolens ledelse. Der er fundet 

billigere alternative løsninger sådan at det 

samlede projekt for udearealer overordnet set 

har de samme kvaliteter, som før besparelserne.

Udearealer, reduceret omfang

Etablering af udearealer / læringsmiljøer 

mellem blok A og blok B er udeladt.

525.000,00

Nye læringsmøbler i fællesarealer blok AB og BC 800.000,00 Fravalgt for etape 1, men kan muligvis indgå i 

etape 2.

Renovering af vandrør i bygning D 5.400.000,00 Rør-renovering har ikke været en del af scenariet 

for Boesagerskolen.

Vandrørsinstallationerne i bygning D er flere steder tærede 

og trænger til udskiftning. Projektet har dog ikke økonomi 

til at indeholde en gennemgribende rør-renovering, 

hvorfor dette er blevet fravalgt. Det oplyste beløb er 

bedste skøn fra Byggepartnerskabet.

TOTAL Fravalgt etape 1 6.800.000,00

TOTAL fravalg Smørum trin 1-2 14.920.000,00

Nye opholds- og læringsmiljøer i zonen mellem blok A og B 

er blevet fravalgt i den økonomiske prioritering af 

indsatsområder for etape 1, men kan formentlig indgå i 

etape 2.

Der er derudover foretaget en række mindre besparelser i 

forbindelse med vedtagelse af dispositionsforslaget. Bl.a. 

er hængekøjer og solsejl overgået til bygherreleverance, 

omfanget af nyt fast inventar er blevet reduceret, dog ikke 

i en grad så det forringer den overordnede funktionalitet af 

ombygningen. 


