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Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde
Torsdag den 27. juni 2019, Kl. 17-21
KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, København
Deltagere: Iris Gausbo, David Friderichsen, Dennis Trier, Dorte Skovgård, Flemming Løvenhardt,
Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Per Olsen, Peter Kare, Pia Cramer Hansson, Stine Hessellund Hassing
Administrationen: Jonas M. Cohen, Anders Rosendal og Matilde Pedersen (ref.)
Gæster: Mikkel Warming (punkt 5), Michael Nielsen-Elgaard (punkt 6-10)
Mødeleder: Iris Gausbo
Afbud: Anders Folmer Buhelt, Jens Elmelund, Steffen Morild, Anne Mette Fredsgaard Svendsen
Formalia
1.
./.

Referater

2.

Revisionsprotokol

A-sager
3.
./..

Indstilling - Konstituering (B)

4.

Indstilling - Udvikling af ny strategi og målsætningsprogram for 3B Proces (B)

5.
./.

Indstilling - Udvikling af boligområder og socialøkonomiske tiltag
(B)

6.
./.

Indstilling - Byggepartnerskab - en ny udbuds- og samarbejdsform
(B)

7.
./.

Indstilling - Rammeaftaler for teknisk rådgivning (B)

8.
./..

Indstilling - Folehaven - Finansiering af projektudvikling (B)

9.
./.

Indstilling - Dyvekevænget - Afklaring af fysisk helhedsplan (B)
Fortrolig

10.
./..

Indstilling - Sundholmsvej 6 - Finansiering af parkeringsforpligtigelse (B)

B-sager
11.

Indstilling - Indkøb af fællesstrøm (B)

12.
./.

Indstilling - Ansøgning til 3B’s Aktivitetspulje fra Tranehavegård –
Motionsrum (B)

13.

Indstilling - Lindehøj - Afslutning af byggesag (O)

14.

Indstilling - Fællesudbud på udskiftning af energimålere (B)

Statuspunkter
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15.
./..

Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper

16.

BL

17.

Formand / direktion / øvrige

18.
./.

3B-kontaktpersonordningen

Afslutning
19.

Eventuelt

20.

Næste møde og evaluering af dette møde
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Punkt 1: Referater
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Punkt 3: Indstilling - Konstituering (B)

Konstituering (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 27. juni 2019
- 21. juni 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til konstitueringer under organisationsbestyrelsen.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at organisationsbestyrelsen konstituerer sig i stående udvalg, opgavegrupper, følgegrupper, øvrige poster og 3B-kontaktpersoner, jf. bilag 1-2.

2.

at rammerne for honorarstrukturen i organisationsbestyrelsen og udvalg besluttes, jf. bilag
1.

3.

at det besluttes, hvilke afdelingsmøder i efteråret 2019 medlemmer af organisationsbestyrelsen deltager i, jf. bilag 3.

4.

at repræsentanter til ejerforeninger, grundejerforeninger, varmeværker mv. fortsat udpeges
lokalt blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Problemstilling
På baggrund af organisationsbestyrelsens drøftelse på det konstituerende møde den 17. juni 2019
bad organisationsbestyrelsen administrationen udarbejde et oplæg til konstitueringen for bestyrelsesåret 2019/20.

Løsning
Konstituering
Udvalg, opgavegrupper, følgegrupper og øvrige poster
I bilag 1 findes et oplæg til konstituering med følgende indhold:


Konstituering af stående udvalg under organisationsbestyrelsen (formænd og medlemmer).



Konstituering af opgavegrupper (tovholder).



Konstituering af styregrupper (medlemmer), følgegrupper (medlemmer) og øvrige poster.



Oplæg til rammer for honorarstruktur for organisationsbestyrelse og udvalg.

Det foreslås, at konstitueringen af medlemmer i opgavegrupper behandles på organisationsbestyrelsens møde efter sommer sammen med kommissorium for opgavegrupperne. Oplæg til disse udarbejdes mellem tovholder for opgavegruppen og administrationen.

3B-kontaktpersoner
Organisationsbestyrelsen besluttede den 17. juni 2019, at 3B-kontaktpersonerne skal fordeles på
de nuværende driftsområder. I bilag 2 findes en oversigt over driftsområderne, hvor kontaktpersonerne kan tilføjes. Oversigten er sendt ud til organisationsbestyrelsen på forhånd. På organisationsbestyrelsesmødet den 27. juni 2019 skal den endelige fordeling af kontaktpersonerne besluttes.
Afdelingsmøder efterår 2019
I bilag 3 findes en oversigt med planlagte afdelingsmøder i efteråret 2019. Der skal tages stilling til,
hvilke afdelingsmøder de forskellige medlemmer af organisationsbestyrelsen deltager i. Det foreslås, at organisationsbestyrelsens medlemmer op til mødet i organisationsbestyrelsen den 27. juni
2019 koordinerer fordeling af møderne.
Repræsentanter til ejerforeninger mv.
Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at repræsentanter til ejerforeninger, grundejerforeninger, varmeværker m.v. udpeges lokalt blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Det foreslås, at
denne praksis fortsættes, og at administrationen i samarbejde med de lokale afdelingsbestyrelser
varetager udpegningerne.

Økonomi
Beslutningen om rammer for honorarstrukturen for organisationsbestyrelse og udvalg vil medføre
økonomiske konsekvenser for selskabet. Ud fra organisationsbestyrelsens beslutning om honorarstruktur, vil administrationen til mødet i organisationsbestyrelsen den 17. september 2019 lave en
indstilling med de økonomiske konsekvenser af honorarstrukturen.

Videre proces
Administrationen vil implementere konstitueringen ud fra organisationsbestyrelsens beslutninger.
Til mødet i organisationsbestyrelsen den 17. september 2019, vil administrationen ud fra organisationsbestyrelsens beslutninger fremlægge oplæg til:
 Forretningsordener for nedsatte udvalg.
 Kommissorier for nedsatte opgavegrupper
 Samlede økonomiske konsekvenser af honorarstrukturen.

Bilag
1. Oplæg - Konstituering - juni 2019.
2. Driftsområder og 3B-kontaktpersoner - juni 2019.
3. Planlagte afdelingsmøder i efteråret 2019.
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Konstituering i organisationsbestyrelsen
2019
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Organisationsbestyrelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steffen Morild (formand)
Iris Gausbo (næstformand)
David Friderichsen
Dennis Trier
Dorte Skovgård
Flemming Løvenhardt
Hans Jørgen Larsen
Henrik Thorenfeldt
Per Olsen
Peter Kare
Stine Hessellund Hassing
Pia Cramer Hansson (medarbejdervalgt)
Anders Folmer Buhelt (særligt udpeget)
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B. Udvalgsstruktur – model 1
KAB-bestyrelse
og udvalg

OB

Stående
Udvalg mv.

Opgave- og
følgegrupper

Byggeudvalg

Arbejdsgruppe
med AKB, Kbh:
Socialøkonomi

Forretningsudvalg

Ad-hoc gruppe:
Målsætningsprogram og
beboerdemokrati

Driftsudvalg

Opgavegruppe:
Henlæggelser

Områdemøder

Opgavegrupper:
(Geografisk opdelte)
Input til ny 3Bmålsætningsprogram og
det grønne/bæredygtighed
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B. Udvalgsstruktur – model 2
KAB-bestyrelse
og udvalg

OB

Stående
Udvalg mv.

Opgave- og
følgegrupper

Byggeudvalg

Forretningsudvalg

Arbejdsgruppe
med AKB, Kbh:
Socialøkonomi

Opgavegruppe:
Henlæggelser

Driftsudvalg

Beboerdemokratiudvalg

Områdemøder

Opgavegrupper:
(Geografisk opdelte)
Input til ny 3Bmålsætningsprogram
Geografisk opdelte og det
grønne/bæredygtighed
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Oplæg til udvalgenes ressort
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FU
 Forberede dagsorden til OB

27. Juni 2019

BU

DU
 Fremtidens Drift

 BL-arbejdet mv.

 Udvikling og fremtidssikring af
3B’s ejendomsportefølje, herunder
byggepolitik, udviklings- og
vækststrategi, arkitektur- og
bæredygtighedsstrategi, energi og
miljø, drift- og
vedligeholdelsesstrategi ift.
nybyggeri og renovering af
eksisterende ejendomme.

 Strategi-udvikling og overordnet
implementering

 Udviklingsprojekter inden for
byggeområdet

 3B’s overordnede
organisering/styring/drift

 Nybyggeri-projekter

 Rapportering til OB
 Koordinering mellem de stående udvalg
 Bestyrelsesudvikling
 Repræsentantskabsmødet

 Effektivisering i
afdelingerne

 Bygningseftersyn og
henlæggelser

 Seminar for
afdelingsbestyrelser

 Afdelingernes drift:
Renhold,
affaldshåndtering,
beboerservice og
ejendomsdrift

 Uddannelse af
afdelingsbestyrelser

 Regler, reglementer og
husordner

 Beboerlokaler og
fællesfaciliteter
 Boligsociale indsatser og
økonomi

 Partnerskaber og samarbejdsaftaler

 Kollektiv råderet

 Økonomistyring, forsikring og jura

 Overvågning af igangværende
kritiske byggesager, defineret som
sager med økonomisk, politisk
eller social risiko med særlig fokus
på kvalitet, økonomi og tid.

 Indflytning og fraflytning

 Overvågning af økonomiske risici
på samtlige byggesager med
henblik på at få løftet sager med
særlige risici til behandling i
organisationsbestyrelsen.

 Indkøb

 Vedtægter
 Udlejningsaftaler og udlejning
 Udviklingsplaner for store udsatte
boligområder

 Områdemøder
 3Bkontaktpersonordningen

 Fysiske helhedsplaner og større
renoveringssager

 Revision

 Afdelingernes
beboerdemokrati

 Afdelingernes budget og
regnskab

 Overordnet forretningsudvikling

 3B’s kapitalforvaltning, budget og
regnskab

BDU / Ad hoc gruppe

 Individuel råderet
 Husleje
 Energi- og vandforbrug

 Beboerkommunikation
 Kommunikation om KAB

 Det sociale liv i
afdelingerne
 Målsætningsprogram

 Ansøgning trækningsret op til 0,5 mio. kr.
 Ansøgning til aktivitetspuljen
 Styringsdialog
 IT og digitalisering
 Socialøkonomi (delegeret til
følgegruppe)
 Henvendelser fra afdelinger og beboere
 Afdelinger med beboerdemokratiske
problemer
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Stående udvalg/ad hoc gruppe
Udvalg
FU

BU

Rolle Navn
Formand Steffen Morild
Medlem Iris Gausbo
Medlem
Formand
Medlem
Medlem
Medlem

Udvalg
DU

BDU/
Ad hoc
gruppe

Rolle
Formand
Medlem
Medlem
Medlem

Navn

Formand
Medlem
Medlem
Medlem
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Opgavegrupper i efteråret 2019
Henlæggelser

• Opgave: Hvornår henlægger man tilstrækkeligt? (evt.
politik på området)
• Desuden info om sammenhængen mellem periodiske
bygningseftersyn – markvandring – DV-plan –
henlæggelser
Ny 3B-målsætning og bæredygtighed

• Geografisk opdelte opgavegrupper (f.eks. 4) udarbejder
inputs til nye målsætninger for 3B med fokus på
bæredygtighed (klimavenlig drift, energioptimering,
social bæredygtighed m.m.)
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Øvrige poster (1/3)
Organisation

3B

3B

Gruppe/hverv

Skæve Boliger - styregruppe

Socialøkonomi – fælles
arbejdsgruppe med AKB,
København

Rolle

Start

Slut

Navn

Formand

--

--

Medlem

--

--

Medlem

--

--

Medlem

--

--

Medlem

--

--

Medlem

--

--

Steffen Morild

Medlem

--

--

Henrik Thorenfeldt

Bemærkning

Hanne Larsen
Driftschef Kim
Kristiansen
Chef for hjemløseenheden, SOF
Sociale viceværter

AKB, København
3B

3B

BL

Afdelinger uden
afdelingsbestyrelser

3B Erhvervsudlejning A/S bestyrelsen

Repræsentantskabet

-

--

--

3B-kontaktpersoner for
de pågældende
afdelinger

Formand

--

--

Steffen Morild

Medlem

--

--

Iris Gausbo

Medlem

--

--

Flemming Løvenhardt

Repræsentant

--

--
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Øvrige poster (2/3)
Organisation

Gruppe/hverv

Rolle

Start

Slut

Nuværende

BSH Kokkedal På Vej

Følgegruppe

Medlem

2017

2020

Afdelingsformand

BSH Høje Gladsaxe

Bestyrelse

Medlem

2017

2020

Afdelingsformand

BSH SURF Valby

Følgegruppe

Medlem

2017

2020

Afdelingsformand

Formand

2018

2021

Lars Emanuel

Medlemmer

2018

2021

Afdelingsformænd
+ Steffen Morild

Repræsentant

--

--

BSH Urbanplanen Partnerskabet

Styregruppe

Herlev Kommune

Aktivitetsteam Herlev
- styregruppe

Iris Gausbo
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Øvrige poster (3/3)
Organisation

Gruppe/hverv

Køgevejens
Ungdomshus
Danalund
Ungdomshus

Lille Birkholm
Varmeselskab

Rolle

Start

Slut

Nuværende

Bestyrelsen - medlem
(med valg til formand
osv.)

Formand

2017

--

Martin Vode
Pedersen

Bestyrelsen

Medlem

--

--

Conni Jensen
Carsten WernerMadsen

Repræsentant i selskabet

Medlem

--

--

Søren
Christoffersen
(suppl.)

Bemærkninger

Administreres af
DAB
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D. Honorarstruktur
Rolle
OB-formand

12.000 kr./md.

OB-næstformand

9.500 kr./md.

OB-medlem

4.000 kr./md.

Udvalgsformænd (ikke OB-formand og
OB-næstformand)

2.000 kr./md.

Suppleanter i stående udvalg

•

Takst

500 kr. pr. møde

Arbejdet i ad hoc-gruppe, opgavegrupper mv. udløser ikke et honorar.
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3B’s driftsområder
Driftsområde A
Driftschef:
Frank Nielsen
Adm: Anders Rosendal
Kontaktpersoner:

Driftsområde B
Driftschef:
Sven Herrmann
Adm: Anne Mette Svendsen
Kontaktpersoner:

Driftsområde C
Driftschef:
René Rubæk Pape
Adm: Anne Mette Svendsen
Kontaktpersoner:

Egeløvparken
Søagerpark
Kongsgården
Møllergården
Møllergården/ Servicearealer
(Ejerforening)
Taastrup Torv
Opgangsfællesskab Taastrup
Torv
Taastrup Torv/ Servicearealer
(Ejerforening)
Taastrup Torv II
Midgård
Måløv Park
Hedelyngen
Østerhøj
Grønhøj
Jægerbo
Solsikken
Valmuen
Kløvermarken

Hjortegården
Børnehaven Klausdalsbro
Vestergården 2
Højstensgård
Høje Gladsaxe

Toftegård Tag
Herlevgårdsvej
Herlev Torv
Herlev Torv (Ejerforening)
Martinsgård
Sønderlund (Inst.)
Herlev Skole
Salen, Herlev Skole
Herlev Skole, Erhvervslokalet,
kælderen
Bofællesskab
Toftegård Tag
Vestergården 1
Vestergården 3
Lampestedet

Driftsområde D
Områdechef:
Finn Larsen
Adm: Jonas Cohen
Kontaktpersoner:

Driftsområde E
Driftschef:
Peter Lundgreen
Adm: Anne Mette Svendsen
Kontaktpersoner:

Driftsområde F
Driftschef:
Søren Kjærsgaard Snarberg
Adm: Anders Rosendal
Kontaktpersoner:

Egedalsvænge
Egelunden

Rådmandsbo
Egegade
Guldbergsgade
Brohuset
Sangergården 1
Vestergårdsvej
Australiensvej
Ryesgade
Kaysergården
Nybodergård (Plejecenter)
Sangergården 2
Kronprinsessegade
Bogfinkevej
Sejlhuset

A.F. Beyersvej
Prangerhuset
Hvidbjergvej
Valby
Lønstrupgård
Damsøgård (Plejecenter)
Slotsherrenshus
Apostelgården
Porthuset
Poppelvænget
Dannebrogsgade
Blækhuset
Arbejderboligerne
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Driftsområde G
Driftschef:
Johnny Hauskjold Christensen
Adm: Jonas Cohen
Kontaktpersoner:

Driftsområde H
Driftschef:
Thomas Neumann Høgh
Adm: Jonas Cohen
Kontaktpersoner:

Driftsområde I
Driftschef:
Kim Kristiansen
Adm: Anders Rosendal
Kontaktpersoner:

Danalund
Søbyvej
Hammelstruphus
Ved Rosenhaven
Damagervej
Händelsvej
Stubmøllevej
Tranehavegård
Grønrisvej

Hørgården 3
Hørgården 3, Serviceareal
Remisevænget Øst
Remisevænget Vest
Remisevænget Nord
Dyvekevænget
Bostedet, Amagerfælledvej
199, inst.
Bostedet, Amagerfælledvej
199, Servicearealer
Hørgården 1
Hørgården 2
Norgesgade

Folehaven
Bærhaven
Elmehaven
Vinhaven
Bryggergården
Ved Krattet
Ellehjørnet

Almen Bolig +
Adm.: Specialkundeenheden
Kontaktpersoner:

Dortheavej
Teglværkshaven
Sundholm Syd
Kløverbladsgade
Skovkvarteret
Signalgården

Punkt 3, Bilag 3: Bilag 3 - Afdelingsmøder_efterår2019.pdf
Planlagte afdelingsmøder i efteråret 2019
Afd. nr.
3054
6095
1031
6064
3058
1032
1019
1015
6083
3053
3061
3069
1018
3037
3033
6063
1014
6079
6070
3050
1016
1036
1011
1041
1012
6082
3064
3031
3070
6071
6077
6074
3067
6069
3074
6094
3065
3041
3034
3051
3036
3038

Delt afd.
best.
med afd.

6066

6081

1013

6072

Afdelingsnavn
Vinhaven
Arbejderboligerne
Taastrup Torv, familieboliger
Damagervej/Stubmøllevej
Prangerhuset
Taastrup Torv, plejeboliger
Teglværkshaven
Egeløvparken
Poppelvænget
Elmehaven
Ved Rosenhaven
Solsikken
Hjortegården
Høje Gladsaxe
Bærhaven
Sangergården/Sangergården 2
Martins Gård
Slotsherrenshus
Tranehavegård
Rådmandsbo
Dortheavej
Midgård
Toftegård
Toftegård tagboliger
Herlevgårdsvej/Herlev Torv
Porthuset
Grønhøj
Danalund
Valmuen
Hørgården 1 og 2
Kaysergården
Lønstrupgård
Jægerbo
Ryesgade
Signalgården
Blækhuset
Guldbergsgade
Remisevænget Nord
Vestergården 1
Østerhøj
Højstensgård
Søbyvej

Afdelings-møde med
behandling af budget
(dato)
26-aug
27-aug
28-aug
28-aug
29-aug
29-aug
31-aug
02-sep
02-sep
02-sep
02-sep
03-sep
03-sep
03-sep
03-sep
03-sep
04-sep
04-sep
04-sep
04-sep
04-sep
05-sep
09-sep
09-sep
10-sep
10-sep
10-sep
10-sep
11-sep
11-sep
11-sep
12-sep
12-sep
12-sep
12-sep
16-sep
16-sep
16-sep
17-sep
17-sep
17-sep
17-sep

Afd. nr.
3032
6080
3039
1030
1023
1028
1029
6061
3055
3052
1027
6065
6076
3057
3047
3035
3046
6062
3076
3044
3040
3071
6084
6093
1035
1037
1038
1039
1046
3045
3056
3072
3075
6067
6068
6086
6087
6092
6099

Delt afd.
best.
med afd.

Afdelingsnavn
Folehaven
Apostelgården
Remisevænget Øst
Sundholm Syd
Herlev Skole, ældreboliger
Kongsgården
Møllegården
Hvidbjergvej
Dyvekevænget
Vestergården 3
Søagerpark
Händelsvej
Bryggergården
A. F. Beyersvej
Hedelyngen
Vestergården 2
Hammelstruphus
Valby
Lampestedet I & II
Måløv Park
Remisevænget Vest
Kløvermarken
Grønrisvej
Bogfinkevej
Hørgården 3
Kløverbladsgade
Skovkvarteret
Støberigade
Lux
Egedalsvænge
Egegade
Brohuset
CAS
Vestergårdsvej
Australiensvej
Kronprinsessegade
Norgesgade
Dannebrogsgade
Sejlhuset

Afdelings-møde med
behandling af budget
(dato)
17-sep
17-sep
17-sep
17-sep
18-sep
18-sep
18-sep
18-sep
18-sep
19-sep
19-sep
19-sep
19-sep
19-sep
23-sep
23-sep
24-sep
24-sep
24-sep
24-sep
24-sep
25-sep
25-sep
26-sep

Punkt 4: Indstilling - Udvikling af ny strategi og målsætningsprogram for 3B - Proces (B)

Udvikling af ny strategi/målsætningsprogram for
3B - Proces (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 27. juni 2019
- 20. juni 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forslag til procesplan for udviklingen af 3B’s nye strategi/målsætningsprogram.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at procesplanen for udviklingen af 3B’s kommende strategi godkendes.

Problemstilling
Den 31. maj 2016 vedtog repræsentantskabet i 3B strategien ’3B – Sammen mod 2020’, som blev
udviklet gennem en række inddragende workshops med afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelsen og medarbejdere. Strategien består af et visionsbillede.
Da vi nærmer os 2020 skal processen med udvikling af 3B’s kommende strategi derved igangsættes.
I forbindelse med arbejdet med den nye strategi har organisationsbestyrelsen ønsket en vurdering
af den gamle strategi med fokus på, hvor langt 3B er i forhold til de mål og indsatser, der blev sat,
samt hvilke indsatser, der med fordel kan videreføres i den nye strategi.
I Demokrati- og Kommunikationsudvalget har man ligeledes ønsket, at 3B’s logo tages op til revision i forbindelse med udviklingen af den nye strategi og at der udvikles et nyt logo, som spiller
godt sammen med den nye strategi.
Samtidig har organisationsbestyrelsen ønsket at inddrage FN’s verdensmål i strategien, så det sikres, at 3B også bidrager til den fælles kurs mod en mere bæredygtig verden.

Løsning
For at sikre ejerskab og ansvar for den kommende strategi i alle led af organisationen, er det vigtigt
med en inddragende strategiudviklingsproces. Samtidig er medarbejdernes og afdelingsbestyrelsernes indsats altafgørende for, at strategien kan implementeres i dagligdagen i boligområderne.
Dette kræver, at alle er motiverede og kan spejle sig i strategien.
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Administrationen foreslår følgende overordnede plan for strategiprocessen (se bilag 1 for procesmodel):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organisationsbestyrelsesmøde (september 2019)
Områdemøder (oktober 2019)
Medarbejdere (oktober 2019)
Organisationsbestyrelsesseminar (november 2019)
Afdelingsbestyrelsesseminar (november 2019)
Organisationsbestyrelsesmøde og områdemøder (forår 2020)
Repræsentantskabet (maj 2020)

1.
På organisationsbestyrelsesmødet i september 2019, drøftes overordnede emner i den kommende
strategi ud fra emnerne beskrevet ovenfor.
2.
Ud fra dette arbejde vil der på områdemøderne primo oktober 2019 indsamles input fra afdelingsbestyrelserne til indholdet i den kommende strategi med fokus på, hvad afdelingsbestyrelserne oplever kendetegner 3B og hvor 3B’s indsatser bør styrkes. Områdemøderne vil til dels omhandle
strategien, men driften, lokale emner og byggesager vil også være på dagsordenen.
Områdemøderne foreslås fordelt som følger:
 Onsdag den 2. oktober 2019: København/Hvidovre
 Tirsdag den 8. oktober 2019: Ballerup, Høje Gladsaxe m.fl.
 Onsdag den 9. oktober 2019: Amager
 Torsdag den 10. oktober 2019: Herlev
3.
Efterfølgende indsamles inputs til strategien fra medarbejderne på driftschefmøder og evt. andre
fora i oktober 2019.
4.
På organisationsbestyrelsesseminaret primo november 2019 drøftes output fra områdemøder og
driftschefmødet. Her fremlægger administrationen også status på den nuværende strategi med fokus på, hvor langt 3B er nået med de mål, der blev sat og hvad der med fordel kan videreføres i
den nye strategi.
5.
På 3B’s årlige 1-dagsseminar for afdelingsbestyrelser i november 2019 (den tidligere 3B-konferencen) vil afdelingsbestyrelserne blive inddraget i mere i dybden herunder blandt andet hvordan FN’s
verdensmål kan inddrages i 3B’s strategi. På det efterfølgende organisationsbestyrelsesmøde i december 2019 vil der blive samlet op på inputs fra afdelingsbestyrelsesseminaret.
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6.
På det første organisationsbestyrelsesmøde i 2020 besluttes, hvordan forårets områdemøder kan
bruges til at fundere strategien i hverdagen i afdelingerne. På de efterfølgende områdemøder vil
der derfor være fokus på, hvad man i afdelingsbestyrelserne kan gøre for at få den nye strategi til
at leve i afdelingerne. Her vil der også blive indsamlet input fra afdelingsbestyrelserne til 3B’s nye
logo.
7.
Den endelige strategi samt logo behandles af organisationsbestyrelsen på mødet i april 2020 og
fremlægges for repræsentantskabet i maj 2020.
Gennem hele strategiprocessen vil der være et kommunikationsspor, hvor status for strategiprocessen kommunikeres ud til afdelingsbestyrelser, medarbejdere og beboere gennem 3B’s medier.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
Der vil blive koblet en ekstern konsulent på strategiprocessen og økonomien omkring denne samt
udgifterne forbundet med områdemøderne, vil blive fremlagt for organisationsbestyrelsen den 17.
september 2019.
Mulige udgifter til udvikling af nyt logo, vil blive forelagt organisationsbestyrelsen senere i processen.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen arbejde videre med
strategiprocessen som beskrevet.
Administrationen vil fremlægge en mere detaljeret plan for strategiprocessen for organisationsbestyrelsen den 17. september 2019.

Bilag
Ingen
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Punkt 5: Indstilling - Udvikling af boligområder og socialøkonomiske tiltag (B)

Udvikling af boligområder og socialøkonomiske
tiltag (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 27. juni 2019
- 20. juni 2019 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om AKB, Københavns godkendelse af en fælles 2-årige
indsats om socialøkonomi og byudvikling, samt udpege repræsentanter til en fælles arbejdsgruppe
for projektet.
Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at AKB, Københavns bestyrelses godkendelse af en fælles finansiering af en 2-årig indsats
om udvikling af boligområder og socialøkonomiske tiltag tages til efterretning.

2.

at det besluttes hvor mange medlemmer af organisationsbestyrelsen, der skal indgå i en
fælles arbejdsgruppe.

3.

at det besluttes hvilke medlemmer af 3B’s organisationsbestyrelse, der skal repræsentere
3B i en arbejdsgruppe for projektet. I arbejdsgruppen vil både 3B og AKB, Københavns bestyrelser være repræsenterede.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen vedtog den 22. oktober 2015, at 3B skulle gennemføre et projekt om udvikling af 3B’s store boligområder samt socialøkonomiske indsatser i 3B’s afdelinger. Der blev bevilliget 2,25 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. til udgifter forbundet med udvikling af store boligområder.
Projekterne løb til udgangen af april 2019.
Formålet var at udvikle nogle af 3B’s store udsatte boligområder. Dels ved at udvikle og gennemføre udviklingsplaner for større boligområder, ved større fysiske tiltag og socialøkonomiske aktiviteter. Dels ved generelt at udvikle socialøkonomiske aktiviteter og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i hele organisationen.
3B’s organisationsbestyrelse vurderede på sit møde den 6. december 2018, at projektet havde haft
gode resultater, og at arbejdet med at udvikle de store boligområder i 3B er godt på vej. Arbejdet
med byudviklingsplaner er blevet løftet, og man er nu mere opmærksom på helhedssyn og beboerperspektiver i arbejdet med konkrete fysiske planer. Ligesom de socialøkonomiske indsatser er be-
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gyndt at tage fart og i dag eksisterer i alle 3B’s større boligområder. Se bilag 1 for status for arbejdet med socialøkonomi og byudvikling.
3B’s organisationsbestyrelse besluttede derfor, at man ønskede at videreføre projektet, og inviterede de to andre store københavnerselskaber i KAB-fællesskabet til at dele en stilling. Den økonomiske udgift blev anslået til mellem 1-1.5 mio. kr., afhængig af projektets længde og antallet af partnere.
Løsning
3B har i forbindelse med boligforeningens indtræden i KAB-fællesskabet rettet henvendelse til
AKB, København og SAB, for at høre om de to københavnerselskaber vil indgå i projektet og dele
en stilling med 3B.
AKB, Københavns organisationsbestyrelse har den 29. maj 2019 besluttet, at AKB, København vil
indgå i dette projekt sammen med 3B.
Projektet består af en fuldtidsstilling, som er placeret i KAB’s boligsociale enhed i Center for Drift
og Boligsociale Indsatser. Placeringen her sikrer synergi og støtte fra de øvrige boligsociale indsatser i KAB-fællesskabet. Indsatsen er 2-årig.
3B har haft en følgegruppe, der har fulgt projektet. AKB, København vil nu indgå i en ny fælles arbejdsgruppe mellem de to organisationer. Derfor skal 3B’s organisationsbestyrelse beslutte, hvor
mange medlemmer af hver organisationsbestyrelse, der skal indgå i gruppen, samt hvem skal være 3B’s organisationsbestyrelses repræsentanter.
De opgaver, der skal følges op på og arbejdes med i arbejdsgruppen er følgende:
 Særligt fokus på afdelingerne Hørgården, Lundtoftegade og Sjælør med henblik på at skabe aktiviteter og tiltag, der bidrager til at få områderne væk fra Ghettolisten, i samarbejde
med afdelingsbestyrelserne, de boligsociale medarbejdere, ejendomsdriften og kundecentrene.
 Koordinering af ansøgninger til puljer og fonde i AKB, København, så der skabes overblik
over de projekter, der iværksættes af kundecenteret, de boligsociale helhedsplaner og byggeafdelingen i AKB, Københavns afdelinger.
 Opfølgning og videreudvikling af de socialøkonomiske tiltag, der er iværksat i 3B’s afdelinger de sidste 3 år. Udbredelse og udvikling af projekterne til AKB, Københavns afdelinger.
Løbende vurdering af de projekter, der har potentiale for at blive bæredygtige socialøkonomiske virksomheder - bl.a. gennem koordinering med lokale kommunale partnere, inddragelse af socialøkonomiske virksomheder og andre private aktører og foreninger
 Fremme socialt ansvar i 3B og AKB, Københavns drift. Tilrettelægge tiltag i samarbejder
med kundecentrene, der har opskaleringspotentiale, med henblik på at opnå den største
mulig effekt for at skabe rummelige arbejdspladser, eller afhjælpe at udsatte grupper af2







skæres fra arbejdsmarkedet og fællesskabet. Bl.a. gennem projekt- og ideudvikling, etablering af samarbejde med kommuner og lokale partnere,
Understøtte bestyrelser og drift med at tilrettelægge tiltag, der fremmer tryghed i afdelinger
uden boligsociale helhedsplaner. Dette opnås eksempelvis ved at organisere tryghedsvandringer og efterfølgende konkrete fysiske og sociale tiltag, der fremmer godt naboskab og
bedre sammenhæng mellem afdelingerne og deres omgivelser/bydele, og gennem koordinering, fundraising, samarbejde med kommunen og andre lokale partnere
Fungere som bindeled mellem KAB’s byggeafdeling og beboerne i større byudviklingsprojekter for at sikre at de langsigtede fysiske projekter, de boligsociale helhedsplaner og andre sociale indsatser planlægges og gennemføres med fælles boligsociale formål, og med
processer, der sikrer kontinuerlig beboerdeltagelse. Fysiske forandringer benyttes også til
at udvikle naboskab og social kapital via boligsociale arbejdsmetoder. Dette sker eksempelvis gennem koordinering med byggeprojektledere, bystrategiske konsulenter, boligsociale
helhedsplaner, lokale kommunale partnere, lokale erhvervsliv og foreninger, eksterne rådgivere.
Understøtte tiltag, der fremmer udnyttelse af fællesarealerne og genanvendelse af affald
med henblik på at forberede afdelingerne på fremtidige krav om reducering af resursespild i
lokale cirkulære forløb. Her skal der bl.a. ske inddragelse af lokal drift, lokale kommunale
aktører, grønne iværksættere bestyrelser og boligsociale medarbejdere.

Der kan forekomme ændringer i prioriteringen af opgaverne efterhånden som projektet skrider
frem.

Økonomi
Omkostningen er ca. 1 mio. kr. om året, til løn og aktivitetsmidler inkl. moms.
Projektet forventes at løbe i 2 år, og udgiften deles mellem AKB, København og Boligforeningen
3B. Omkostningen er således 1 mio. over to år. Projektet løber således fra 1. juli 2019 til 31.juni
2021.
3B’s finansiering sker gennem dispositionsfonden.
Dette er i overensstemmelse med den økonomiske ramme der blev besluttet på organisationsbestyrelsens møde den 4. december 2018.

Videre proces
Når organisationsbestyrelsen er blevet orienteret om sagen, vil administrationen arbejde videre
med den 2-årige fælles indsats sammen med AKB, København.
Når organisationsbestyrelsen har besluttet 3B’s repræsentanter til arbejdsgruppen, vil AKB, Københavns organisationsbestyrelse blive bedt om at stille samme antal repræsentanter til gruppen.
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Efter sommerferien vil der blive indkaldt til et først arbejdsgruppemøde, hvor der vil blive lagt fælles
linjer for gruppen i de kommende 2 år, herunder mødefrekvens og det ønskede indhold til arbejdsgruppemøder.
Organisationsbestyrelsen vil løbende blive orienteret om fremskridt i projektet gennem dens repræsentanter i arbejdsgruppen, og ved udarbejdelse af statusdokumenter.

Bilag
1. Status for arbejdet med socialøkonomi og byudvikling 2019
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Status – socialøkonomi og byudvikling maj 2019

Hvad har den boligsociale enhed arbejdet med for udviklingen af socialøkonomi i 3B?

Erfaring og viden
I løbet af de sidste 3 års arbejde med socialøkonomi har 3B fået en vigtig erfaring og opbygget et stort netværk blandt både små og større aktører i det danske socialøkonomilandskab. 3B er den boligorganisation, der
er kendt for at prioritere arbejdet med socialøkonomi. Derfor får vi flere og flere anvendelser fra sociale iværksættere eller grønne iværksættere (miljøorienterede organisationer), der vil samarbejde med os om at udvikle
aktiviteter og grønne løsninger for vores beboere. 3B bliver også opsøgt af universiteter, der arbejder med socialøkonomi. Den boligsociale enhed deltager fx i et nationalt netværk styret af Roskilde Universitet, der kortlægger socialøkonomi i Danmark som en del af en europæisk undersøgelse. Senest er den boligsociale enhed af Københavns Universitet blevet tilbudt at deltage i et tværfagligt og internationalt samarbejde, der skal
arbejde med ’Nature Based Solutions’ dvs. grønne indsatser med sociale formål, som både vil starte aktiviteter i vores boligområder og forske i resultater af indsatserne. Slutningen af den første projektperiode blev markeret med en konference om socialøkonomi og socialt ansvar i almene boligområder.

Tværgående aktiviteter (flere afdelinger)
I Tråd Med Verden (ITMV): er navnet på en forening stiftet i Ishøj. Foreningen har arbejdet i seks år med
kvinder i en boligsocial helhedsplan. Kvinder kommer i meningsfulde forløb omkring sy-opgaver bestilt af designere, museer eller private. 3B åbnede et sy-værksted i Høje Gladsaxe i januar 2018 i samarbejde med foreningen. Samarbejdet med 3B hjalp ITMV med at blive etableret som socialøkonomisk virksomhed, og de fik
en større samarbejdsaftale med Berendsen i august 2018. ITMV er nu også etableret i Urbanplanen.
Madfællesskaber: 3B har samarbejdet med Madskolen Jorden Rundt om at etablere madskoler og folkekøkkener i Urbanplanen, Folehaven og Høje Gladsaxe. I Urbanplanen blev både madskole og folkekøkken etableret i 2016. Folehaven har haft madskole siden 2017 og har nu et folkekøkken, der kører en gang om måneden. Erfaringen fra Urbanplanen viser, at beboerne i madskolen og folkekøkkenet skaber småjobs til sig selv
ved at levere catering mad til lokale arrangementer.
3B og Incita skaber fritidsjobs: I april 2017 fik 3B og den registrerede socialøkonomiske virksomhed Incita
knap en million fra Erhvervsstyrelsen til at skabe 110 fritidsjobs til unge i Kokkedal og i Valby på 2 år. I løbet
af de første 9 måneder i projektet var der skabt godt 30 fritidsjobs i Valby. Samarbejdspartnerne oplever til
gengæld udfordringer i Egedalsvænge, hvor lokale virksomheder tøver med at ansætte unge, der har adresse
i Egedalsvænge. Derfor arbejder 3B, Incita og Fredensborg Kommune målrettet på at opbygge et virksomhedsnetværk i Fredensborg med henblik på at skabe et jobakademi for Kokkedals unge. De 110 fritidsjobs er
nu skabt i projektets 2årige periode.
Dato/initialer
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Oplevelsesøkonomi i udsatte byområder
Dette projekt vil åbne muligheder for beboerne på et helt nyt forretningsområde i vores afdelinger. 3B inviterede i juni 2018 folk fra turistbranchen og socialentreprenører til et idémøde i Urbanplanen med henblik på at afdække muligheder for at søsætte 2 prøveprojekter, hvor vi inviterer turistgrupper til boligområdet. Det handler
om at skabe stolthed i boligområdet og vise de gode projekter og indsatser for folk fra både ind- og udlandet.
Fremtidens turister vil besøge steder, hvor ganske almenlige Københavnere har deres hverdag. De vil også
deltage i lokale fællesskabsaktiviteter. Almene boligområder er ofte netop de steder, man ikke viser i turistbrochurer, men vi mener, at det er en fejl. Der er noget at være stolt af, og vores boligområder kan også være
udstillingsvinduer for den danske models succes. Aktiviteter inden for oplevelsesøkonomi vil skabe småjobs
for beboerguides, der vil vise deres kvarter, eller fx tilberede en måltid for besøgende.
Intugreen
En af 3B’s beboere er grøn iværksætter. Som selvstændig har hun været med til at starte arbejdsstedet for
grønne iværksættere på Nørrebrogade, Greencubator. Sociale Indsatser samarbejder med Greencubator om
at udvikle en app, ’Intugreen’, der skal fremme brugen af grønne områder i de afdelinger, der vil bruge deres
grønne områder til at styrke fællesskabet. Den slags aktivitet kan med fordel tilbydes afdelinger uden boligsociale helhedsplaner. Desuden arbejder vi også med Greencubator om at udvikle grønne byrum i samarbejde
med beboerne i udvalgte boligafdelinger. 3B og Greencubator fundraiser i fællesskab til dette projekt.
Gourmet Restaurant: Entrée tilbyder catering til større selskaber og oplærer samtidig unge (primært nyligt
ankomne flygtninge og unge med integrationsudfordringer), så de kan bestride jobs i fx Sticks’n Sushi, Halifax
eller lignende større køkkener, der pt. Mangler arbejdskraft. 3B og Entrée vil åbne en restaurant i et boligområde, hvor man kunne ansætte lokale beboere i køkkenet og tiltrække kunder fra omgivende kvarterer til boligområdet. Det vil skabe mere liv og nye aktiviteter i et af 3B’s større boligområder. Samarbejdet fortsætter omkring Urbanplanen, hvor Entrée vil tilbyde træning til unge og på sigt finde de rigtige lokaler til at drive en restaurant i boligområdet. Roskildefonden har tilkendegivet interesse for projektet.

Egedalsvænge
Rengøring med socialt ansvar: Projektet har kørt siden september 2017. Der er pt ansat en teamchef på 30
timer, som var tidligere kontanthjælpsmodtager fra Egedalsvænge. Desuden har driften ansat en medarbejder
på 30 timer og 2 medarbejdere i småjobs på 7 timer hver, stadig i samarbejde med Fredensborg Kommune.
Der er nu evalueret på projektet efter det første år. Egedalsvænge har fået en besparelse på 20% i forhold til
tidligere indkøb af rengøring hos et eksternt firma. Chefen for rengøringsteamet har også en direkte kontakt
med beboerne, som oplever et højere serviceniveau end tidligere. Dette projekt har stort opskaleringspotentiale, da samarbejdsmodellen kan anvendes, hvor der er behov for rengøring.

Dato/initialer
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Småjobs til vedligeholdelse af fællesarealer
På linje med rengøringsjobs til kontanthjælpsmodtagere er der også skabt en stilling til vedligeholdelse af
grønne områder i samarbejde med Fredensborg Kommune. Erfaringen med disse tiltag skal samles op i en
guide for socialt ansvar og socialøkonomi, som skal inspirer andre driftsområder, der vil gå i gang med at skabe småjobs i samarbejde med jobcentre i andre kommuner.
Café Kokkedal: Hver torsdag kan forældre, der henter deres børn i de lokale institutioner nyde en kop kaffe
og en kage samt købe kvalitetsaftensmåltid til hele familien. Caféen er en stor succes, især take-away-ordningen. Aktiviteten kører i Egedalsvænges selskabslokale. Projektet får nu minimal hjælp fra 3B, og har kørt i 1½
år. Der er en fin økonomi, der dækker løn for 2 lommepengejobs, en køkkenassistent og delvis køkkenchefen.
Salget blev øget, så køkkenchefen kan lønnes for de timer, hun bruger i projektet. De to lommepengejobs betyder meget for de to unge, der oplever anerkendelse i lokalområdet og en markant forbedring i deres skolegang. De 2 første unge, der blev skolet i caféen er nu videre i fritidsjobs andre steder, og der er kommet 2 nye
unge i lommepengejobs, som bliver skolet til at passe et arbejde. På denne måde fundgerer caféen som et jobakademi.

Urbanplanen
Svampefarm i Urbanplanen: Beyond Coffee er en mindre socialøkonomisk virksomhed. Deres hovedaktivitet er at dyrke svampe på kaffegrums i brugte containere. Siden begyndelsen af 2017 har 3B og Beyond Coffee arbejdet på opførelsen af en svampefarm, som begyndte at producere velsmagende østershatte i marts
2018. Farmen er Beyond Coffees hidtil største farm. Den skal producere et ton svampe om måneden, som
skal sælges til restauranter og hoteller. Farmen vil også tiltrække besøgende udefra og indgå i arbejdet med
at skabe et lokalt miljø for socialentreprenører i Urbanplanen. I 2019 er denne farm blevet erstattet af et containerlaboratorium, der producerer proteinprodukter på rester af dyrkning af østershatte.
Biernes Hus med Bybi og Grennesminde: 3B og Bybi arbejder sammen om at bygge et ’Biernes Hus’. 3B
har givet et tilskud til at udvikle konceptet og projektet. Realdania har også bidraget med 150.000 kr. til projektering af Biernes Hus. 3B vil have en stor aktie i udviklingen af et hus, der både kan være omdrejningspunkt
for produktion og oplevelser omkring honning, bier og naturen i byen, men også i bredere forstand rumme muligheder for iværksættere og lokale beboere. 3B og Bybi har inviteret den registreret socialøkonomiske virksomhed Grennessminde med i projektet. Grennessminde skal drive en café og en butik i Biernes Hus, hvor
der også vil være mulighed for at skabe beskæftigelse for udsatte unge, som er Grennesmindes primære målgruppe. Projektet er med i Lokale- og anlægsfonden og Realdanias samarbejde: Fælles Rum.
Center for cirkulærøkonomi:

Valby:
Samarbejdet med Grennessminde bliver også bredere i 2019, hvor 3B satser på at etablere et nyt syværksted for kvinder, som skal drives af Grennessminde i et samarbejde med Københavns Kommunes beskæftiDato/initialer
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gelsesforvaltning. Grennessminde er også interesseret i at skabe jobs for unge i deres indsatser på tidligere
Grøntorv, hvor de driver café og vedligeholder grønne arealer.
Genbrugsforretningen i Folehaven kører stadigvæk på tredje år. En gruppe frivillige sælger både kaffe, kager samt brugte ting og tøj på Folehavens butikstorv. Butikken har et overskud, der går til lokale aktiviteter, og
butikkens frivillige er også med til at udvikle butikstorvet, hvor de fremover vil passe nye planter og møbler.
Kirsebærhaven Planteskole: Den boligsociale enhed samarbejder med den boligsociale helhedsplan SURF
Valby, Out Of Office Architects, Københavns Kommunes områdefornyelse Folehaven samt INCTA om at starte en socialøkonomisk planteskole op på Kirsebærhaven. Dette sker i tæt samarbejde med folk fra hele bydelen, som har interesse for planter og socialøkonomi. Dette fællesskabsprojekt skal tilføre boligområdet en
æstetisk værdi og en mere aktiv brug af fællesarealerne. Dette skaber mulighed for både frivillige og professionelle i området og ikke mindst nye attraktionsværdi, som skal tiltrække folk fra hele byen og ikke mindst
økonomiske muligheder for områdets beboere.

Måløvpark
På linje med Egedalsvænge men i mindre skala har Måløvpark også et lille rengøringsteam, der er igangsat i
samarbejde med Ballerup Kommune, som har hjulpet driften med at rekruttere lokale kontanthjælpsmodtagere.
Hjortegården
Etablering af et socialøkonomisk kraftcenter: Når vi udvikler socialøkonomi i vores boligområder, er det
vigtigt, at vi sætter vores samarbejdspartnere i spil, og udnytter deres kompetencer. Det forsøger 3B at gøre i
Hjortegården, hvor 3B tog initiativ til et samarbejde med I Tråd Med Verden, Incita og Folkekirkens Nødhjælp
med henblik på at etablere et socialøkonomisk kraftcenter. 3B, INCITA og Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med Herlev Kommune om at finde passende lokaler til etableringen af aktiviteter, der vil skabe nye muligheder for beboere, der har udfordringer med at komme på arbejdsmarkedet. Realiseringen af dette socialøkonomisk kraftcenter kunne også ske Høje Gladsaxe eller andre boligområder, hvor de nødvendige lokaler er til
stede, og hvor kommunen vil samarbejde herom.
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Hvad har afdelingen Sociale Indsatser arbejdet med for udviklingen af 3Bs de store boligområder?
Erfaring og viden
Projektperioden har bragt en del erfaring omkring vigtigheden af samarbejdet mellem de boligsociale indsatser og større byggeprojekter, hvis man vil lykkes med at give beboerne ejerskab til deres boligområde. Hvor
medarbejdere med byggefaglige baggrunde er stærke i udviklingen af gode byrum og byggeri, kan medarbejdere med socialfaglige baggrunde sikre, at beboerne er med i større processer, der involverer omdannelse af
deres rum. Mens man bygger eller renoverer, kan man også opbygge stærke lokale netværk og frivillige grupper. Det er vigtigt at sikre, at det rum, der skabes, er i overensstemmelse med beboernes behov. Der findes
frivillige og sociale netværk i forvejen, der kan aktiveres og styrkes i byggeprocesser.
Folehaven
I Folehaven har 3B stået for opstarten af en koordineringsproces med Københavns Kommune med henblik på
at igangsætte en større udviklingsplan for boligområdet og omgivende områder. I samarbejde med Byggeafdelingen er der koordineret indsatserne i Folehaven så den boligsociale helhedsplan, den fysiske helhedsplan, det lokale tryghedspartnerskab, kommunens områdefornyelse samt kommunens fysiske udviklingsplan i
området koordineres mod fælles fremtidige mål og med inddragelse af kvarterets beboere.
Resultatet af dette arbejde består af to planer:
1) en lokal udviklingsplan, hvor kommunale og enkelte 3B grunde tænkes i sammenhæng med henblik
på at skabe nye levende og fællesskabsfremmende byrum og funktioner i kvarteret.
2) 3Bs strategiplan for Folehaven, der angiver pejlemærker og prioriteringer for kvarterets udvikling på
langt sigt (30 år).
Urbanplanen
3Bs boligsociale enhed deltager aktivt i koordineringen af kvarterets udvikling, og arbejder med både sociale
og fysiske redskaber, for at Urbanplanens beboere får nye byrum og funktioner, der bidrager til udviklingen af
fællesskabet.
3B står blandt andet for betjeningen af et infrastruktur- og parkeringsudvalg, der arbejder på at finde fælles
løsninger, så alle afdelinger i kvarteret har rimelig adgang til P-pladser. Dette udvalg skal fremover sætte fokus på infrastrukturen, så nye byrum kan opstå, når arbejdet med klimatilpasningen afsluttes i de forskellige
afdelinger.
I hørgården arbejder Sociale Indsatser på at udvikle afdelingens fællesarealer i samarbejde med kvarterets
beboere og eksterne rådgivere. Arbejdet skal udmunde i en ansøgning til Landsbyggefondens infrastrukturpulje.
Egedalsvænge
Afd. Sociale Indsatser indledte en proces med Fredensborg Kommune og andre lokale partnere med henblik
på at sætte gang i en udviklingsplan for Kokkedal med Holmecenteret som omdrejningspunkt. 3B udarbejdede diverse oplæg med forslag til, hvordan kvarteret kunne udvikles til en bydel i social balance ved at sammentænke fysiske og sociale indsatser i de kommende år og ved at bringe de forskellige parter i den lokale
udvikling sammen i et arbejdsfællesskab, der kunne definerer fremtidige fælles mål for området.
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Fredensborg Kommune har desværre ikke ønsket at gå videre med dette arbejde, og det vurderes ikke, at 3B
kan løfte opgaven alene. Den lokale udvikling kræver at Egedalsvænges matrikel og tilstødende kommunale
og private matrikler indgår i en fælles plan. Derfor er kommunen den vigtigste aktør, hvis en effektfuld udviklingsplan skal gennemføres. Projektet er pt. lukket ned.
Danalunds tryghedsindsats
Boligafdelingen Danalund i Hvidovre oplevede i sommeren 2018 en række indbrud samt gener fra grupper af
unge, der opholder sig uhensigtsmæssigt på boligafdelingens fælles arealer. Den boligsociale enhed hjalp afdelingsbestyrelsen med at få etableret et godt samarbejde med Hvidovre kommunen omkring problemet. Der
blev afholdt to tryghedsvandringer og iværksatte regelmæssige møder med kommunens SSP netværk og Politiets forebyggelsesenhed. Desuden blev der udarbejdet en tryghedsrapport, der vil udmunde i en nye udformning af afdelingens belysning både på egen matrikel og på offentlige veje, med henblik på at øge beboernes tryghedsfølelse.
Udvikling af mindre byrum
Den boligsociale enhed vil brug erfaringen fra et byrumsudvikling i afdelingen Tranehavegård i Sydhavnen,
hvor samarbejdet med arkitektskolen og landskabsarkitekter fra BOGL har givet beboerne mulighed for at
bygge en pavillon, der bruges flittigt til fælles aktiviteter. Dette samarbejde fortsætter med fælles fundraising til
EU og almennyttige fonde med henblik på at udvikle nye fællesskabsfremmende byrum i de afdelinger, der
selv vurderer, at de har et behov på området.
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Byggepartnerskab – en ny udbuds- og samarbejdsform (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 27. juni 2019
- Byggeudvalget den 27. maj 2019
- 4. juni 2019 / Michael Nielsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt 3B ønsker at tilslutte sig KAB’s Byggepartnerskab.

Beslutningspunkter
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B tilslutter sig KAB’s Byggepartnerskab for en 4-årig periode, med mulighed for forlængelse i 2 år.

Problemstilling
KAB arbejder hele tiden på, at forbedre kvaliteten i byggeriet og samtidig sikre, at boligorganisationen oplever bygherrerollen positivt. KAB har derfor igangsat en ny udbuds- og samarbejdsform, der
er målrettet større renoveringsopgaver og nybyggeri. Samarbejdsformen har fået navnet ”Byggepartnerskabet”.
I forbindelse med overdragelsen af 3B’s administration til KAB, skal der tages stilling til, om 3B også
ønsker at tilslutte sig KAB’s Byggepartnerskab for en 4-årig periode med mulighed forlængelse i 2
år.

Løsning
Hvad er Byggepartnerskabet?
På vegne af de KAB-administrerede boligorganisationer udbyder KAB en rammekontrakt på et Byggepartnerskab. Rammekontrakten er en 4-årig aftale med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.
Udbudspligten for projekter der gennemføres i regi af Byggepartnerskabet vil herefter være afløftet.
Byggepartnerskabet er baseret på, at entreprenør, rådgiver og bygherre danner et fælles projektteam. Projektteamet vil være gennemgående fra sag til sag i aftaleperioden, og dermed kan processer i renoveringsopgaver og nybyggeri løbende optimeres.

Deltagelse og betaling
KAB opfordrer alle boligorganisationer til at blive en del af Byggepartnerskabet. Ved at tilslutte sig
Byggepartnerskabet, har man som boligorganisation mulighed for, men ikke pligt til, at gøre brug af
den nye samarbejdsform på kommende projekter.
Byggepartnerskabet bliver finansieret gennem et projekthonorar på 100.000 kr. pr. projekt. Dette honorar erstatter de nuværende omkostninger ved et EU-udbud, der erfaringsmæssigt beløber sig til
ca. 200.000 kr. pr. projekt.
KAB forventer at kunne starte de første projekter i Byggepartnerskabet i 2. kvartal 2019.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis Byggeudvalget godkender indstillingen, bliver den forelagt organisationsbestyrelsen den 27.
juni 2018.
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil 3B’s boligafdelinger fremadrettet kunne
benytte sig af KAB’s Byggepartnerskab.

Bilag
1. Byggepartnerskab – en ny udbuds- og samarbejdsform

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Notat
24. maj 2018

Kontaktoplysninger
Rolf Andersson
Byggedirektør
T 33 63 10 00
kab@kab-bolig.dk

Byggepartnerskab – en ny udbuds- og samarbejdsform
Kundetilfredshedsundersøgelserne har over en periode vidnet om problemer i de gennemførte byggesager. KAB har på den baggrund iværksat
en række initiativer, der alle har til hensigt at forbedre såvel kvalitet som
proces i byggesagerne. Et af disse tiltag er Byggepartnerskabet, der er en
ny udbuds- og samarbejdsform.
Byggepartnerskabet er en rammekontrakt, der udbydes over en 4-årig
periode med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år, som det er kendt
fra eksempelvis rammeaftaler på rådgivningsydelser. Byggepartnerskabet
tildeles til et team, bestående af en rådgiver og en entreprenør. Byggepartnerskabet vil efter gennemført udbud kunne anvendes til at håndtere både
nybyggeri og renoveringsopgaver.
Byggepartnerskabet er baseret på, at bygherre, rådgiver og entreprenør
danner et fortsættende samarbejde over flere projekter i rammeaftalens
løbetid. Teamet kan derfor optimere de traditionelle samarbejdsprocesser i
renoverings- og nybyggeriopgaver, og medtage erfaringer fra projekt til
projekt. Det fortsættende samarbejde er naturligvis baseret på høj kvalitet
og en god proces, så rådgiver og entreprenør ”gør sig fortjent til” at fortsætte samarbejdet.
Økonomi
I Byggepartnerskabet betales et projekthonorar for brugen af Byggepartnerskabet på 100.000 kr. pr. projekt mod normalt 200.000 kr. ved EUudbud. Projekthonoraret anvendes i KAB-regi til at finansiere de omkostninger, der er afholdt til udvikling af modellen for Byggepartnerskabet.
Udover det lavere honorar kan opgaven tildeles direkte og I sparer tiden
et EU-udbud tager.

Tid
Økonomi

Traditionel proces
ca. 2 måneder
ca. 200.000 kr.

Byggepartnerskab
Direkte tildeling - 0 dage
100.000 kr.
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Hvorfor arbejde i et Byggepartnerskab?
Ambitionen med Byggepartnerskabet er at ændre den traditionelle projektkultur, hvor bygherren er placeret på den ene side af bordet, og rådgiver og entreprenør på den anden side af bordet. Byggepartnerskabet baserer sig i høj grad på, at der dannes et fælles projektteam, bestående af bygherre, rådgivere og entreprenører, som dermed sidder på samme side af
bordet. Det er målet med den ændrede projektkultur, at minimere antallet
af konflikter i projektet, og løse de konflikter der måtte opstå på en mere
smidig måde, end det ofte er tilfældet i den traditionelle projektkultur. Alt
i alt med en bedre proces for øje.
Det er ligeledes en målsætning med Byggepartnerskabet at sikre en kontinuitet i samarbejdet med den valgte byggepartner. Dette skal sikres via
gennemgående personer fra projekt til projekt, således at de erfaringer der
opsamles i de første projekter kan videreføres til de næste og dermed forventes en bedre proces i byggesagerne.

24. maj 2018

Hvad betyder deltagelse i Byggepartnerskabet for min boligorganisation?
Hvis I som boligorganisation beslutter jer for at sige ja til at blive en del af
Byggepartnerskabet, har I efterfølgende mulighed for, men ikke pligt til, at
få renoverings- og nybyggerisager realiseret gennem Byggepartnerskabet.
Med andre ord kan I, i samarbejde med KAB, fra projekt til projekt vurdere, hvorvidt projektet er egnet til at gennemføres i Byggepartnerskabet.
Omkostninger forbundet med at deltage i Byggepartnerskabet afholdes
udelukkende over de projekter der gennemføres i regi af Byggepartnerskabet, og der er derfor ikke nogen opstartsomkostninger forbundet med
at tilslutte sig Byggepartnerskabet.
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Rammeaftale for teknisk rådgivning (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig

-Organisationsbestyrelsen den 27. juni 2019
- Byggeudvalget (behandlet pr mail)
- 4. juni 2019 / Michael Nielsen-Elgaard

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til om 3B som ønsker at tilmelde sig KAB’s rammeaftaleordning for perioden 2019-2022.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B tilmelder sig rammeaftaleordningen for den næste 4-årige periode 2019-2022

2.

at der som konsekvens af ovennævnte beslutning bevilges et beløb på 25.000 kr. til at
dække andel af udbudsomkostningerne. Beløbet tages af selskabet arbejdskapital.

Problemstilling
De sidste 12 år har KAB stillet såkaldte rammeaftaler for teknisk rådgivning til rådighed for de boligorganisationer, som måtte ønske at være med i ordningen. Aftalerne kan benyttes i alle renoverings- og nybyggerisager, hvor der skal benyttes arkitekt-/ingeniørbistand. Aftalerne har en varighed på 4 år, og de nuværende aftaler udløber med udgangen af 2018.
Efter den gældende lovgivning skal langt de fleste rådgiveropgaver i udbud efter udbudsloven og
de særlige, almene bestemmelser. Denne udbudsforpligtelse løses nemmest, hurtigst og billigst
ved at benytte en rammeaftale som beskrevet i vedlagte bilag.
En rammeaftale indeholder alle de arkitekt-/og ingeniørydelser, som kræves i renoverings- og nybyggerisager. Når en boligorganisation skal iværksætte en byggesag, gennemføres der et såkaldt
mini-udbud iblandt de i forvejen udvalgte firmaer. Dette udbud supplerer den indgåede rammeaftale og sikrer, at de særlige opgaver og vilkår for den pågældende sag indeholdes i rådgivernes arbejde.

Løsning
Der gennemføres et stort udbud (rammeudbud) startende i efteråret 2018, hvor der udvælges 5-6
rådgivere inden for hver af de beskrevne 5 kategorier af rådgivningsopgaver (se bilag). Dette ud-

1

bud gennemføres én gang og dækker således over den næste 4-årige periode. Udbudsudgifterne
dækkes af, at hver deltagende boligorganisation betaler et éngangsbeløb på 25.000 kr. inkl. moms.
Når den enkelte byggesag skal have tildelt en rådgiver via ovennævnte miniudbud, så koster det
byggesagen 12.750 kr. inkl. moms (2018-priser i prisblad). Et traditionelt gennemført udbud af teknisk rådgivning koster 75.-150.000 kr. og vil normalt tage 5-6 måneder.
Vi anbefaler derfor, at boligorganisationen tilslutter sig ordningen, som så kan benyttes af alle afdelinger i boligorganisationen ved renoveringssager og af boligorganisationen ved nybyggeri.

Økonomi
Som konsekvens af, at 3B tilmelder sig KAB’s rammeaftaleordning, skal der bevilges et beløb på
25.000 kr. til at dække en andel af udbudsomkostningerne. Beløbet tages af selskabets arbejdskapital.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil 3B fremadrettet, når udbuddet af rammeaftalerne er afsluttet, kunne benytte sig af KAB’s rammeaftaler.

Bilag
1. Baggrundsnotat til manchet om rammeaftaler for teknisk rådgivning

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen pr mail til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Baggrundsnotat til manchet om rammeaftaler for teknisk rådgivning
Rammeaftaler for teknisk rådgivning
De sidste 12 år har KAB stillet såkaldte rammeaftaler for teknisk rådgivning til
rådighed for de boligorganisationer, som måtte ønske at være med i ordningen.
Aftalerne kan benyttes i alle renoverings- og nybyggerisager, hvor der skal benyttes
arkitekt-/ingeniørbistand.
Aftalerne har en varighed på 4 år, og de nuværende aftaler udløber med udgangen
af 2018. Herunder har vi beskrevet, hvad en rammeaftale er, og holdt denne op
imod alternativet, nemlig det, at der fra byggesag til byggesag skal udbydes
rådgiveropgaver hver for sig.
Traditionelt udbud
De almene bestemmelser kræver, at rådgiverydelser konkurrenceudsættes efter
udbudsloven. Det betyder, at hvis der skal antages en rådgiver til en byggesag, så
skal deres ydelser vælges i konkurrence på enten kvalitet eller pris. Det kan ske
ved, at der gennemføres et rådgiverudbud, der som udgangspunkt består af:
- Beskrivelse af rådgiveropgaven (tager 1-2 mdr.)
- Gennemførelse af en prækvalifikation (udvælgelse af tilbudsgivere, 1 md.)
- Udarbejdelse af rådgivertilbud (1 md.)
- Evaluering af indkomne tilbud (2 uger)
- Stand-still-periode, offentliggørelse af vinder og afvente evt. klager (1/2
md.)
- Udarbejde kontrakt og klar til opstart af projektering (1/2 md.)

Således kan et ”traditionelt” rådgiverudbud tage op til 5-6 måneder og normalt
koste i omegnen af 75.-150.000 kr. alt efter opgavens kompleksitet.
Udbud på en rammeaftale
En rammeaftale indeholder alle de rådgiverydelser, som er normalt for en given
type byggesag alt efter kategori, se nedenfor.
Beskrivelsen af disse ydelser, prækvalifikation samt udbud gennemføres én gang
for alle, således at der antages en gruppe af rådgivere, der er parate til at løse
opgaver for boligorganisationerne bag aftalen.
Når der så skal bruges en rådgiver til en given sag, beskrives ganske kort de særlige
præmisser, der er gældende for netop denne sag. Disse oplysninger benyttes i et
såkaldt miniudbud, som kan gennemføres på 1-3 uger. Udbuddet forestås af KAB’s
projektleder, men sker i tæt samarbejde med den nedsatte følgegruppe.
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Fordelen ved at benytte rammeaftalerne er så, at udbudsperioden for valg af
rådgiver kan kortes ned fra flere måneder til nogle ganske få uger, og omkostningerne for den enkelte sag nedsættes fra de beskrevne 75.-150.000 kr. til ca. 12.750
kr. inkl. moms.
En rammeaftale er gældende for en 4-årig periode og skal så til gengæld udbydes
som et egentligt EU-udbud efter udbudsloven. Det tager ca. 5-6 måneder og er ret
bekosteligt, idet Kammeradvokaten skal involveres, og vi skal sikre os, at alle
udbudsregler og ny lovgivning inden for AB18 (tidligere AB92), ABR18 m.v. er
overholdt.
Kategorisering
Rammeaftaler har været benyttet igennem de seneste 12 år af langt de fleste
boligorganisationer i KAB. Der har været tradition for at opdele aftalerne i følgende
kategorier:
-

Totalrådgivning for nybyggeri
Totalrådgivning for mindre renoveringssager (typisk sager under 15-20
mio. kr.)
Totalrådgivning for større renoveringssager (typisk sager over 15-20 mio.
kr.)
Bygherrerådgivning (oftest benyttet ved nybyggerisager i totalentreprise)

Vi har planlagt, at de næste rammeaftaler ligeledes skal indeholde en kategori, der
hedder:
-

Byggeledelse, sikkerhedskoordinering og arbejdsmiljøledelse

Det vil virke på den måde, at bygherren kan vælge at lade arkitekter og ingeniører
alene stå for projektering og tilsyn, medens en anden ”uvildig” rådgiver forestår
byggeledelsen. Det tror vi på kan være det rigtige i en række sager.

Tilmelding til rammeaftaleordningen
Det er KAB, der udbyder rammeaftalen på vegne af de administrerede
boligorganisationer. Med nærværende oplæg skal vi bede organisationsbestyrelsen
tilkendegive, hvorvidt man ønsker at være en del af disse aftaler eller ej.
Prisstrukturen vil være den, at det koster et éngangsbeløb at komme med i
ordningen på 25.000 kr. inkl. moms til at dække udbudsomkostningerne i
rammeudbuddet.
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Herefter vil det koste et mindre beløb på 12.750 kr. inkl. moms for hver gang, der
skal gennemføres et såkaldt miniudbud i forbindelse med en byggesag.
Det vil typisk være boligorganisationen, der afholder éngangsudgiften til rammeudbuddet, og den enkelte byggesag, der afholder udgiften til miniudbuddet.
Forholdet til andre aftaler
Som det nok er bestyrelsen bekendt, kører der også et udbud af det såkaldte
byggepartnerskab. Der vil være en række sager, som vil blive løst inden for dette
partnerskab, men der vil samtidig være en række andre sager, som ikke egner sig til
dette. Og disse sager skal stadigvæk have valgt rådgivere i udbud, hvorfor byggepartnerskabet og rammeaftalerne for teknisk rådgivning supplerer hinanden.
KAB anbefaler derfor, at boligorganisationen tilslutter sig rammeaftalerne som
beskrevet ovenfor.
Rammeaftalerne vil kunne træde i kraft primo 2019.

20180815 / Michael Nielsen-Elgaard, byggechef
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Folehaven – Finansiering af projektudvikling på
baggrund af Udviklingsplanen (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen den 27. juni 2019
Byggeudvalget den 27. maj 2019
Den 27. maj 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Louise Toft Ludvigsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til om der skal afsættes midler til deltagelse i kommunalt
grundkapitaludbud af plejecenter og botilbud i Folehaven, afsøgning af mulighederne for flytning af
butikstorv, fortætning samt placering af plejecenter mod Folehaven(vejen), samt disponering af de
allerede afsatte midler til den fysiske helhedsplan.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der afsættes yderligere 200.000 kr. fra dispositionsfonden til deltagelse i et kommende
udbud af opførelse og drift af et kommunalt plejecenter og botilbud i Folehaven. Såfremt
byggesagen realiseres, skal midlerne finansieres af byggesagen.

2.

at der afsættes yderligere 100.000 kr. fra dispositionsfonden til afsøgning af muligheder for
flytning af butikstorv, fortætning og placering af plejecenter ved vejen Folehaven. Såfremt
byggesagen realiseres, skal midlerne finansieres af byggesagen.

3.

at der disponeres 1 mio. kr. af de allerede afsatte midler til rådgivning frem til skema A i
form af ekstern eller intern bistand til særlig beboerinddragelse og kommunikation i forbindelse med den fysiske helhedsplan.

Problemstilling
I de kommende år vil området Valby Syd, hvor afdeling Folehaven ligger, ændre karakter fra industrikvarter til en blandet by med både bolig og erhverv. I den forbindelse har det været nødvendigt
også at have fokus på udviklingen af afdeling Folehaven, herunder den fysiske helhedsplan samt
Københavns Kommunes (KK) Områdefornyelse der løber frem til og med 2023. Områdefornyelsen
har navngivet området som helhed ”Folehave-kvarteret”, hvori 3B’s afdeling ”Folehaven” indgår.
Organisationsbestyrelsen besluttede den 5. april 2018, at 3B skulle indgå i et 5-årigt strategisk
partnerskab med KK og SAB om udvikling af Folehave-kvarteret, og at der skulle afsættes en ramme på op til 650.000 kr. til 3B’s timer til deltagelse i partnerskabet. Midlerne finansieres på sigt af
den fysiske helhedsplan efter aftale med Landsbyggefonden (LBF).
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Derudover blev der afsat 200.000 kr. fra dispositionsfonden til 3B’s bidrag til udarbejdelse af en
Udviklingsplan i samarbejde med KK for Folehave-kvarteret. 3B’s bidrag til Udviklingsplanen finansieres af enten den fysiske helhedsplan eller nybyggeri-sagerne i afdelingen, som udkommer af
Udviklingsplanen, der udarbejdes i samarbejde mellem 3B og seks forvaltninger fra KK. Arbejdet
med Udviklingsplanen blev afsluttet i april 2019 (se Udviklingsplanen, bilag 1).
Udviklingsplanen skal skabe sammenhæng mellem, og sætte fælles retning for, de mange projekter og investeringer i området. Det er en strategisk plan, som indeholder bl.a. en fælles vision på
tværs af projektejere, men er også plan for fysiske konkrete og visionære forandringer. En del af
Udviklingsplanens formål var fx at få placeret et nyt plejecenter og botilbud i området, som KK ønsker at få opført i løbet af de næste par år. Plejecentret forventes at komme i udbud som almene
ældre- og plejeboliger.
Derudover fungerer Udviklingsplanen som en ramme for den videre drøftelse med KK om udviklingen af området. Selvom arbejdet med Udviklingsplanen nu er afsluttet, pågår der fortsat løbende
drøftelser med KK og Områdefornyelsen om proces, tidshorisont og synergier for de enkelte projekter i Udviklingsplanen og området. Pt. drøftes flytning af butikstorv, placering af nyt kommunalt
plejecenter samt fortætning af området generelt.
Den fysiske helhedsplan for afdeling Folehaven
I forbindelse med udarbejdelse af en endelig fysisk helhedsplan for afdeling Folehaven, blev det på
organisationsbestyrelsesmødet den 7. december 2017 godkendt, at der skulle oprettes en
projekteringskredit på op til 7,55 mio. kr., hvoraf 6,25 mio. kr. er afsat til rådgivning, og udstedes en
moderselskabserklæring som garanti. Midlerne indgår som en del af den fysiske helhedsplan. Såfremt helhedsplanen ikke realiseres, skal midlerne finansieres af dispositionsfonden.
Pt. pågår udarbejdelsen af en revideret foreløbig helhedsplan på baggrund af tidligere workshops
med beboere, samarbejde med afdelingsbestyrelsen, KK og LBF samt tilpasning/synergi med Udviklingsplanen.

Løsning
Opførelse af nyt plejecenter og botilbud i Folehave-kvarteret
Kommunens eksisterende plejecenter i Folehaven er ikke længere tidssvarende og KK forventer at
udbyde opførelse og drift af det nye plejecenter som et grundkapitalsudbud. Det er endnu ikke afklaret, hvornår kommunen udbyder opgaven. KAB vurderer at opgaven som byg- og driftsherre er
oplagt for 3B, der kan tilbyde fælles drift med afdeling Folehaven og afdeling Vinhaven. Samtidig
vil opgaven som bygherre giver 3B og beboerne i Folehaven mulighed for at få mest muligt indflydelse på udformningen af det nye Plejecenter. KAB indstiller derfor, at der disponeres 200.000 kr.
af dispositionsfonden til 3B’s deltagelse i et kommunalt udbud af opførelse og drift af et kommunalt
plejecenter og botilbud i Folehave-kvarteret.
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Undersøgelser af placering af plejecenter, mulig flytning af butikstorv og fortætning
Udviklingsplanen placerer det nye plejecenter og botilbud på KK’s grund, hvor det eksisterende
plejecenter er placeret. Afdelingsbestyrelsen og KAB har dog ønsket at undersøge muligheden for
at placere et nyt plejecenter ved vejen Folehaven. Afdelingsbestyrelsen er bekymret for placering
af et meget stort plejecenter ved Folehavens centrale plads og mødested, da det vurderes, at der
er brug for boliger eller offentlige funktioner, der bidrager til liv og aktiviteter på pladsen.
Placeringen af et plejecenter ved vejen Folehaven kan samtidig være med til at reducere antallet at
støjplagede boliger ved at reducere de eksisterende boliger ved Folehaven. Et nyt plejecenter vil
kunne planlægges, så servicearealer mv er placeret mod vejen, mens boligerne er placeret mod
Folehavens centrum. En placering af plejecenter og botilbud ved Folehaven vil dog kræve nedrivning af to boligblokke (78 boliger). KAB har udarbejdet et indledende udviklingsnotat (Bilag 2), der
bl.a. indeholder et indledende estimat på økonomien ved placering af plejecenteret ved vejen Folehaven. KAB’s vurdering er, at det, på baggrund af udviklingsnotatet, ikke pt kan afvises eller bekræftes at det kan lade sig gøre økonomisk at placere plejecenter ved vejen Folehaven. Det vil
kræve nærmere afsøgning af, hvad der kan godkendes af beboerne, LBF, KK og Ministeriet.
Det eksisterende butikstorv i Folehaven opleves umoderne, uinspirerende og utrygt om aftenen.
Bl.a. på baggrund heraf, er et af forslagene i Udviklingsplanen, at butikstorvet flyttes, så det i stedet ligger ud mod en ny bydelsforbindelse fra Grønttorvet over Folehaven til Valbyparken. Den nye
placering er foreslået for at understøtte den nye forbindelse, at styrke dagligvare- og småerhverv i
Folehaven og invitere flere mennesker ind i bebyggelsen. Dette vil medføre nedrivning af en boligblok på i alt 39 boliger. Disse vil kunne genopføres på grunden ved det eksisterende butikstorv.
Der pågår pt. drøftelse mellem KAB og KK om, hvorvidt KK vil tillade nedrivning af boliger for at
flytte butikstorvet, så det kommer til at ligge i forbindelse med den nye bydelsforbindelse. For at KK
kan afgøre, om de vil bakke op om flytningen af butikstorvet, skal beboernes inddrages yderligere
og projektøkonomien skal undersøges nærmere.
Et af de strategiske greb i Udviklingsplanen er ’Blandet Bykvarter’, hvor der arbejdes på at skabe
et mere blandet kvarter i og omkring Folehaven, ved at tilføje nye funktioner og boligtyper, nye måder at sammentænke eksisterende og nye funktioner samt mulige fortætninger. På 3B’s arealer i
afdeling Folehaven er der undersøgt fortætningspotentiale på op til ca. 200 boliger. Her er der dog
tale om et maksimalt fortætningspotentiale på et meget overordnet niveau, som formentligt vil blive
mindre, når forhold som dagslys, parkering mv. undersøges nærmere. Der pågår pt. drøftelse mellem KAB og KK om rammerne for fortætning i Folehaven.
For at kunne arbejde videre med den fysiske helhedsplan (renovering af de eksisterende boliger),
er det nødvendigt med en snarlig afklaring af om butikstorvet skal flyttes, om der skal nedrives boliger og om der skal arbejdes på fortætning i afdelingen, da det har mange bindinger til den fysiske
helhedsplan. Den fysiske helhedsplan bør ikke forsinkes unødigt, da der skal tages hånd om afdelingens skimmelproblemer snarest muligt.
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KAB ønsker at opstarte en dialog med private developere for at udvikle en businesscase for et nyt
butikstorv. Denne skal danne baggrund for en beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre
med projektet. KAB ønsker samtidigt at afsøge mulighederne for placering af plejecenter og botilbud ved vejen Folehaven og fortætning generelt herunder indgå i samarbejde med KK om det indledende arbejde med en ny lokalplan for området.
KAB indstiller derfor, at der afsættes 100.000 kr. fra dispositionsfonden til at afsøge de forskellige
projekters muligheder, risici og konsekvenser – herunder indgå i den videre dialog med KK. Såfremt et af projekterne efterfølgende realiseres, bliver omkostningerne dækket af byggesagen.
Resurser til inddragelse af beboere og kommunikation.
De mange projekter i Folehaven betyder mange forskellige inddragelsesprocesser og beboerorienteringer fra KAB, den boligsociale helhedsplan SURF, Områdefornyelsen m.fl. Der foregår meget
koordinering imellem de enkelte parter, men for beboerne kan det være svært at skelne i mellem
de forskellige projekter og information.
Beboerne er løbende orienteret om status på beboermøder og via beboerorienteringer. Med de
nye mange projekter, der opstået som følge af Udviklingsplanen er det dog nødvendigt med en
øget inddragelses- og kommunikationsindsats. Det skal ske for at sikre at beboerne får mest mulig
indflydelse på udviklingen af primært 3B’s matrikler og samtidig modtager klar og fyldestgørende
information om de forskellige projekter. Det gælder særligt flytning af butikstorv og placering af nyt
plejecenter, som medfører nedrivning af boliger. KAB vurderer derfor, at det er nødvendigt
at inddrage flere specialiserede kompetencer inden for beboerinddragelse, kommunikation mv. Det
er vigtigt at beboerne får mulighed for at træffe beslutninger om deres afdeling på et oplyst grundlag og samtidig tager ejerskab til de beslutninger, der træffes.
KAB ønsker at kunne udføre den bedst mulig proces og derfor tilknytte de rigtige resurser. Blandt
andet ønskes en forankring af kontakten til beboerne i Folehavens boligsociale helhedsplan SURF
Valby.
Administration indstiller derfor, at der afsættes 1 mio. kr. af de allerede afsatte 6,55 mio. kr. til rådgivning, til at tilknytte særlige eksterne eller interne resurser (KAB/3B) til planlægning og udførelse
af en særlig inddragelse og kommunikationsindsats.

Økonomi
Til deltagelse i KK’s udbud af opførelse og drift af et nyt plejecenter og botilbud, skal der afsættes
yderligere 200.000 kr. inkl. moms fra dispositionsfonden til udarbejdelse af tilbudsmateriale. Hvis
udbuddet vindes skal udgiften dækkes af nybyggerisagen.
KAB-timer*

50.000 kr.
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Rådgiver, skitser mv.
I alt

150.000 kr.
200.000 kr.

* Der bliver faktureret efter medgået tid, med en maksimal ramme på 50.000.kr.

Til afsøgning af mulighederne for et nyt butikstorv, placering af plejecenter samt fortætning i afdeling Folehaven skal der afsættes en ramme på yderligere 100.000 kr. inkl. moms til afsøgning af
muligheder, herunder deltagelse i lokalplanproces samt projektudvikling i samarbejde med en privat developer. Såfremt et af projekterne efterfølgende realiseres, bliver omkostningerne dækket af
byggesagen.
KAB-timer*
Rådgiver
I alt

50.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.

* Der bliver faktureret efter medgået tid, med en maksimal ramme på 50.000.kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil KAB fortsætte arbejdet med afsøgning af
mulighederne af et nyt butikstorv i afdeling Folehaven, fortætningsmuligheder og placering af plejecenter.
Når KK udbyder bygge- og driftsherreopgaven vil KAB udarbejde et tilbud på opgaven for på vegne
af 3B. Byggeudvalget og organisationsbestyrelsen vil blive orienteret og inddraget når opgaven bliver udbudt.
Byggeudvalget og organisationsbestyrelsen vil løbende blive orienteret om udviklingsarbejdet mv.

Bilag
1. Udviklingsplan (KK i samarbejde med 3B/KAB)
2. Udviklingsnotat Folehaven (3B/KAB)
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Folehavekvarteret
Udviklingsplan - Valby Syd
April 2019
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Vision
Kvarteret ved Folehaven skal være et hyggeligt sted at bo,
tæt på byens mange tilbud, men fredeligere end brokvarterernes
hektiske liv. Her skal være skønne åndehuller og en høj sanselig oplevelseskvalitet i både det byggede og det grønne miljø. Det skal være et kvarter,
som for cyklisterne udgør et skønt stop på genvejen til og fra Valby Idrætspark, og
hvor beboerne er let forbundet til såvel park som til by.
I kvarteret ved Folehaven dyrker mange egen have og knytter bånd på tværs af interesser.
Kvarterets funktioner og byrum er spændende og sammensat på nye, innovative måder, som
blandet andet gennem dobbeltanvendelse og øget brug henover dagen giver basis for møder og
samvær på tværs af både alder, kultur og andre sociale skel.
De nye fysiske tiltag er socialt og miljømæssigt bæredygtige og udformet på måder, der inviterer
børnene til leg med hinanden, og som understøtter et hyggeligt og trygt byliv, hvor man kommer hinanden ved. At styrke kvarteret både fysisk, socialt og kulturelt er en kompleks opgave, der kræver
multiple løsningsstrategier for at sikre en god og varig effekt. Rammer for gode naboskaber, såvel
som grønne åndehuller og forbindelser til tilstødende bykvarterer bliver alle genstande for en helhedsorienteret tilgang til en bæredygtig udvikling – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.
Netop i kombinationen mellem en vifte af simultane indsatser bliver det muligt at skabe en
social merværdi, der styrker kvarterets attraktivitet for både nuværende og kommende beboere. Visionen kan derfor kun lykkedes hvis det sker i et tæt samarbejde
med forvaltninger, boligforeninger- og organisationer, beboere og aktører i
Folehavekvarteret.
Vision udarbejdet og godkendt af alle parter
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Indledning

Kvartersplanens seks pejlemærker:

Med Udviklingsplanen sætter Københavns kommune og
Boligorganisationen 3B/KAB fælles mål for Folehavekvarteret i
Valby Syd.
Tilsammen vil Udviklingsplanen på sigt højne livskvaliteten for
beboere og besøgende i kvarteret. Styrkelsen af kommunale
institutioner, fokus på gode, varierede bygninger og boliger
samt attraktive byrum, trygge forbindelser og grønne kvaliteter
vil forandre måden at bo i og opleve kvarteret på.

1: Højere Livskvalitet

2: Øget tryghed

6: Attraktive
Byrum

3: Stærke
Institutioner

5: Blandet By

4: Mere Medborgerskab

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem
boligforeningen og seks forvaltninger fra Københavns
Kommune:
Boligforeningen 3B / KAB

3B

3B

Børne- og Ungeforvaltningen

BUF

BUF

Kultur- og Fritidsforvaltningen

KFF

KFF

Socialforvaltningen

SOF

SOF

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen SUF

SUF

Teknik- og Miljøforvaltningen

TMF

TMF

Økonomiforvaltningen

ØKF

ØKF

Udviklingsplanens logik:

PARTNERE

FÆLLES VISION

UDVIKLINGSPLAN

PROJEKTEJERE

PROJEKTER
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Læsevejledning
Udviklingsplanen sætter den overordnede retning for den samlede indsats i Folehavekvarteret i Valby Syd.
I udviklingsplanens del 1 kan du læse om, hvorfor Københavns Kommune og boligforeningen 3B/KAB
har sat fælles mål for udviklingen af kvarteret, hvilke strategier og planer indsatsen bygger på samt hvilke
konkrete tiltag der koordineres og udvikles i synergi med hinanden. Her introduceres de arkitektoniske og
bymæssige kvaliteter som udviklingsplanen vil vil tage hånd om at bygge videre på. Her introduceres også
til mål for udviklingsplanen og de konkrete projekter samt giver et bud på realiseringen.
I udviklingsplanens del 2 er der fokus på fire strategiske greb og tilhørende kvalitetsprincipper der eksemplificerer den gode udvikling for kvarteret.
I udviklingsplanens del 3 introduceres den fleksibilitet der gør planen robust. Fokus er på de mange muligheder der er for at opnå det samlede mål.
I del 4 er to vigtige åbningstræk skitseret. Kvarterets nye mødested og bydelsforbindelsen der skaber bedre
sammenhæng mellem Valby Syd og de to folkeskoler, der blander bydelen børn, unge og familier.
God læselyst

Folehavekvarteret
Valby Syd
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Politiske planer & strategier
Udviklingsplanen bygger på en række kommunale politikker
og strategier som indgår sammen med 3Bs strategiplan for
Folehaven i den fælles Udviklingsplan. Derudover er Den
boligsociale helhedsplan, Tryghedspartnerskabet Folehaven,
de lokale institutioner og kommunale funktioner samt udvalgte
lokale foreninger blevet inddraget i drøftelserne af udviklingsplanens pejlemærker.
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Hvorfor gør vi noget nu?
Københavns Kommune, private aktører og almene boligorganisationer udvikler Valby for milliarder frem mod 2030. Bydelen bliver en af de største i København og over 12.000 nye
beboere flytter til bydelen, der kommer til at bestå af nye og
gamle boligområder. Nye boligområder som på Grønttorvet
og FLSmidth-grunden, opføres med moderne byggerier, drivhuse på tagene, nye institutioner og kommende butiks- og
cafeliv. Her tiltrækkes nye Valbyborgere af andels- og ejerlejlighederne eller på sigt et af de nye almene rækkehuse.
I kontrast hertil fremstår Folehavekvarteret ældre og med
mange ensartede almene etagebyggerier, der omslutter mange kommunale funktioner og institutioner. Når man opholder
sig i Folehavekvarteret, er det tydeligt, at kvarteret er bygget
til en anden tid med mindre bilisme og andre krav til boliger,
uderum og herlighedsværdier. Derfor er der over tid opstået
en social skævvridning, hvor en stor del af de, som har frit

1800-tallet
Københavns Kommune
begynder opkøb af
landbrugsarealer

1920
Vejen Folehaven
anlægges

1901
Valby og Vigerslev bliver en del af
Københavns Kommune

1939
Den første byggelse langs
Vigerslevvej og Folehaven
samt i villakvarteret opføres

valg på boligmarkedet, vælger Folehavekvarteret fra. Kvarteret beskrives som et utrygt, isoleret og opdelt kvarter trafikalt
adskilt mellem de nye udviklingsområder og de grønne rekreative parker – i udkanten af Valby og København.
Dele af kvarteret skiller sig markant ud på parametre som
beskæftigelse, uddannelse, sundhed og tryghed i forhold til
resten af København. Folehavekvarterets beliggenhed forstærker den sociale isolation og hæmmer social mobilitet, følelsen af ejerskab, naboskab og byliv. Her er mange beboere
utrygge ved at bo og så påvirkede af trafikgener og utryghed,
at 38 % i en spørgeskemaundersøgelse svarer, at de ønsker
at flytte væk fra kvarteret. Men kun få flytter rent faktisk fra
kvarteret, som er et af de billigste boligområder i København.

1937-1942
Valbyparken og Valby
Idrætspark anlægges
1940-1944
Vigerslevparken
anlægges

1948
Elleparken opføres

1958
Grønttorvet opføres
og flytter til Valby

1950-1953
Bebyggelsen Folehaven opføres

1959
Vigerslev Bibliotek og
Kirsebærhavens Skole
opføres

Store investeringer er også på vej i Folehavekvarteret: To
fysiske helhedsplaner i de almene boligforeninger, et nyt
plejecenter, nyt botilbud, nyt mødested, investeringer i Kirsebærhavens Skole, nye daginstitutioner og omdannelse af
Vigerslevparken i forbindelse med udvidelsen af Harrestrup
Å. Udover en cykel- og gangbro over Folehaven og skybrudssikring af flere gennemgående veje, arbejder den boligsociale
helhedsplan, SURF Valby, og et tryghedspartnerskab med
relationer og sociale indsatser.
Forventningen er at styrke kvarteret på en række socioøkonomiske parametre, og skabe højere livskvalitet, øget
tryghed, stærke institutioner, mere medborgerskab, blandet
by og attraktive byrum.

1968
Margrethekirken opføres efter
at have været en vandrekirke
og med landets første
kvindlige præst

Slut 1970’erne
Antallet af biler på Folehaven
stiger markant og vejen
får en anden profil

2013 2018
Byudviklingen i kvartererne omkring, Områdefornyelsen
Valby Maskinfabrik, Grønttorvet og Folehavekvarteret
Kulbanekvarteret, sættes i gang
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Hvad består Udviklingsplanen af
Udviklingsplanen er en strategisk plan, der indeholder:
•
•
•
•
•
•
•

Fælles vision på tværs af projektejere
Geografisk afgrænset område med fokus på kobling til de
omkringliggende bydele
Plan for fysiske konkrete og visionære forandringer
Strategi for udviklingen
Realisering inden for en 20-årig tidshorisont
Økonomisk og social merværdi
Information om de syv primære parter og projekter som indgår konkret i planen

Fælles vision på tværs
af projektejere

Geografik afgrænset område med
kobling til den omkringliggende by

Realisering indenfor
20-årig tidshorisont

Fysiske forbedringer
Konkrete projekter

UDVIKLINGSPLANEN
Økonomisk og
social merværdi

Strategi for udviklingen

Seks forvaltninger i
Københavns Kommune og
Boligorganisationen 3B
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Realisering af Udviklingsplanen
På baggrund af de indledende bystrategiske analyser peger udviklingsplanen på fire strategiske greb og 20 kvalitetsprincipper.
De strategiske greb og kvalitetsprincipper skal målrette investeringerne og fremtidssikre kvarteret, så kvarteret bliver et attraktivt sted at bo og bosætte sig i.

BRÆNDENDE PLATFORM
•
•
•
•
•
•

Koordinering af investeringer
Udsat by
Utryghed
Forebyggelse af ghettoplan
Dårligt ry
Masser af plads

STRATEGISKE GREB

PEJLEMÆRKER
•
•
•
•
•
•

Højere livskvalitet
Øget tryghed
Stærke institutioner
Mere medborgerskab
Blandet by
Attraktive byrum

•
•
•
•

Bydelsforbindelsen
Byrum og Byliv
Blandet Bykvarter
Det grønne kvarter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varierede funktioner langs forbindelsen
Forbindelsen formidler grøn identitet
Øjne på forbindelsen
Sikker trafik og lokale forbindelser
Markante indgange til kvarteret
God belysning
Grønne, tilgængelige byrum
Fælles byrum for børn og voksne
Bygninger møder byrum
Fællesskaber i stueetagen
Indgange og åbne hjørner
Lynlåse binder kvarteret sammen
Flere funktioner, forskellige boliger
Målrettet udvikling
Fortætning skal forbedre uderum
Byg med kvarteret
Sammentænk organisationer
Multifunktionalitet og delefunktioner
Styrk de grønne kvaliteter
Grønne fællesskaber.
Bedre adgang til det grønne
Aktiv grøn identitet
Dyren som central attraktion
Ny bynatur og klimasikring

VISIONEN FOR FOLEHAVEKVARTERET

KVALITETSPRINCIPPER
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Geografiske planer & investeringer

Områdefornyelsen
Kulbanekvarteret
30 mio. kr.

Gamle industiområder udvikles til nye boligområder. Metro
kobler Valby til resten af byen og ældre boliger skal fornys så
de lever op til dagens boligstandard.
De mange investeringer sikrer kvarteret gode institutioner,
forbindelser, boliger og uderum, så beboere i Valby Syd får
lige muligheder med andre københavnere. Investeringskortet
tydeliggør udviklingspotentialet.

Bydelsforbindelse
Forundersøgelser
8 mio. kr.

HOFOR
Skybrudstunnel
xxx mio. kr.
Grønttorvet
5 mia. kr.

Retortvej
Skybrudsvej
15 mio. kr.

Ny Ellebjerg
Metro
1,7 mia. kr.

Ny Cykelbro
42 mio. kr.

Gl. Køge Landevej
Skybrudsvej
33 mio. kr.

Folehaven
Grøn omlægning
xx mio. kr.

Vigerslevvej
Skybrudsvej
17 mio. kr.
Kirsebærhaven
Skybrudsvej
33 mio. kr.

Genopretning af
Harrestrup Å
57 mio. kr.

Nyt plejecenter
200 mio. kr.

Områdefornyelsen
Folehavekvarteret
30 mio. kr.

Planlagte investeringer i Valby syd.
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Folehaven
Tryghedspartnerskab
4,8 mio. kr.

Folehaven FHP
ca. 700 mio. kr.
Folehaven SHP
16,7 mio. kr.

Valby Idrætspark
Renovering
370 mio. kr.
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5 Butikslejemål

Kirsebærhavens
Skole
(Udskoling)

Kommunale
Ejendomme

Vigerslev bibliotek

Butikstorvet
- Dagli’Brugsen
Garager 3B

Margrethekirken

Bofælleskaber
& Ældreboliger

3B
Fysisk
helhedsplan

Erhvervslejemål
Skolen ved
Torveporten

Kirsebærhavens
plejehjem

Selvejende institution:
Annemariegaardens
Børnehave

Alexandrakollegiet
(lukket)

KKFO
Rumraketten
(planlagt)

”Eat” bygning
Faglokaler
Aftenskole

Fælles
Udviklingsplan

Fritidshjem
”Blommen”

Dyrelegeplads
”Dyren”

Kirsebærhavens
Skole
(Indskoling)

Klubben
Fælleshus
Vaskeri
3B
Parkeringsanlæg
3B

Nuværende funktioner i Folehavekvarteret.

Legestue
”Blommehaven”
Institution
Idrætshal &
Kirsebærhavens Skole Svømmebasin ”Springbrættet”
Udlånt kapacitet

Områdefornyelsen
Folehavekvarteret

Planer undervejs i Folehavekvarteret.
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Kommende projekter
I de kommende år investeres der stort i Valby Syd. Partnerne
i udviklingsplanen har en række konkrete projekter på tegnebrættet. Derudover er der en række boligsociale, tryghedsskabende, identitetsskabende og kommunikative indsatser der
skaber fællesskaber og binder beboere sammen med hinanden, de kommunale institutioner og offentlige mødesteder.
Konkret arbejdes der med i udviklingen af Vigerslev bibliotek
som kvarterhus, samt forenings- og fritidsliv på Kirsebærhaven
skole. Der arbejdes også på at styrke kulturlivet. Det første
initiativ i sommeren 2019 er en bemandet ’kulturcontainer,’ der
vil skabe synligt liv og tilbyde mange forskellige aktiviteter.
Det er vigtigt at understrege, at de store fysiske projekter ikke
i sig selv ikke alle har stor værdi, hvorfor det er afgørende
at knytte indsatser sammen der fremmer nye måder at være
beboer i kvarteret på.
Aktuelt er der konkrete anlægsprojekter, som skal igangsættes
hurtigt efter udviklingsplanens afslutning. Det gælder nyetablering af plejecenteret med tilhørende botilbud for senhjerneskadede, anlæg af et nyt grønt mødested og omdannelse af
butikstorvet.
Andre projekter har en længere tidshorisont. Her skal udviklingsplanen inspirere til konkretisering af projekter og hjælpe
kommunen og boligorganisationen med at identificere, hvilke
projekter, det kan være klogt at igangsætte. Gerne også med
private investorer.

Udviklingsplanen skaber synergi mellem
19 udviklingsprojekter
11. Bydelsforbindelse
22. Skybrudssikring af Kirsebærhaven
33. Fælles Rum / mødested
44. Ubebygget græsareal / ’Kulturcontainer’
55. Butikstorvet
66. Ny folkeskole på Torveporten
77. Forenings- og fritidsliv på Kirsebærhaven skole (Folehaven 24/7)
88. Kvartershus på Vigerslev bibliotek
99. Ny FI Rumraketten
10. Dyren (dyrelegeplads)
10
11. Klub- og ungemiljø
11
12. Nye daginstitutioner
12
13. Vigerslevparken og Harrestrup Å
13
14. Valby Idrætspark
14
15. Skybrudssikring af Gl. Køge Landevej
15
16. Nyt plejecenter Kirsebærhaven
16
17. Nyt botilbud
17
18. Fysisk helhedsplan i boligforeningen Folehaven
18
19. Ny boligbebyggelse erstatter nuværende butikstorv.
19
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Kvarterets 19 udviklingsprojekter

1

19

18

5

17

4

12

3

16

8
2

10

9

15

7

11

14

13
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Kvaliteterne der bygges videre på
Folehaven er et af Danmarks første sociale boligbyggerier og et fint eksempel på et bykvarter skabt ud fra datidens
velfærdsidealer. Boligerne blev bygget til arbejder- og middelklassen, bl.a. på baggrund af en akut boligmangel i København og som en modreaktion på de dårlige boligforhold i
brokvarterenes karréer.
Målet i Folehavekvarteret var at skabe et moderne bykvarter
med gode boliger og fællesskabet i fokus. Dette lykkedes ved
at skabe en velfungerende parkbebyggelse med lys, luft og
adgang til det grønne, bygget i gedigne materialer og med
rigtig gode boliger efter datidens standarder. De velproportionerede åbne gårde blev orienteret mod sollyset og de store
grønne arealer omkring bygningerne dannede rammen om
rekreative aktiviteter nær boligerne. Måske endnu vigtigere
tilbød bebyggelsen udsigt til det grønne til alle - i direkte kontrast til forholdene i brokvarterernes mørke baggårde.
Fællesskabet blev fra start tænkt ind i planen på mange niveauer - fra naboskabet i opgangen til kvarterets samlede
fællesskab. I boligbebyggelsen danner gårdrummene mødesteder for de lokale fællesskaber, mens hele kvarteret samles
omkring de fælles byrum og funktioner i den centrale del af
området: skolen, biblioteket, kirken, fællesvaskeriet, forsamlingslokalet, butikstorvet, dyren, ungdomsklub og daginstitutioner. I kvarteret er der således et klart hierarki imellem
rummene for de små og store fællesskaber, hvilket danner et
godt udgangspunkt for at styrke de forskellige sociale fællesskaber i området.
Folehavekvarterets egenart er bygget op omkring parkbebyggelsens arkitektoniske kvaliteter og de mange rum for sociale
fællesskaber. Den fremtidige udvikling skal vokse ud af dette.

14
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Arkitektonisk egenart
Folehavekvarterets arkitektoniske egenart bygger på den oprindelige arkitektoniske idé, som stadigvæk er kendetegnende for kvarteret: en åben parkbebyggelse i gule mursten med
grønne plæner og store træer imellem bygningerne.
Bebyggelsens gule mursten kombineret med sorte tage, mørkegrønne skodder og hvide vinduesrammer, døre og altaner
kendetegner kvarterets gennemgående bygningsmæssige
udtryk. Boligbebyggelserne, skolen, biblioteket, fællesvaskeriet og butikstorvet er alle udført i disse materialer og farver,
hvilket skaber en klar sammenhæng og genkendelighed i
kvarteret. Det ensartede udtryk i størstedelen af bygningerne
tillader at enkelte bygninger træder frem som noget særligt.
Margrethekirken er et godt eksempel på dette. Med sine røde
mursten, irrede kobber og særlige tagprofil træder kirken tydeligt frem som noget særligt i området. Det grønne er i høj grad
også en del af kvarterets egenart, idet de åbne grønne arealer
og de mange store træer går igen i hele kvarteret.
I udviklingen af området skal den arkitektoniske egenart fastholdes. Omend både mange bygninger og grønne arealer er
nedslidte, er der masser af kvaliteter at hente ved blot at give
dem en kærlig hånd. Den grønne identitet skal fastholdes og
styrkes. De store træer skal bevares i videst muligt omfang
og de åbne grønne arealer kan med fordel varieres mere i
indhold og udtryk.
Bebyggelsens samlede arkitektoniske udtryk skal ligeledes
fastholdes - f.eks. ved at fastlægge gule mursten som det
primære facademateriale i områdets nye bebyggelser. Ved
særlige bygninger, som f.eks. de nye porte ind i området, kan
udtrykket varieres, så disse bygninger træder frem som noget
særligt.

Folehavekvarterets udtryk
Fællesskab

Margrethekirken

Kirsebærhavens skole

Grønne gårdrum
Kig igennem parkbebyggelsen

Biblioteket
Gule mursten byder velkommen
Dyren
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Strategiske greb
& Kvalitetsprincipper
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Strategiske greb
og kvalitetsprincipper
Fire overordnede strategiske greb danner tilsammen rygraden i udviklingsplanen for Folehavekvarteret. De fire strategiske greb omhandler Bydelsforbindelse, Byrum og Byliv,
Blandet bykvarter og Det Grønne kvarter og beskrives i det
følgende i hvert sit afsnit.
De strategiske greb udgør det øverste planlægningsmæssige
lag i udviklingsplanen og suppleres hver især af en række
kvalitetsprincipper. Kvalitetsprincipperne beskriver en række
værdibaserede tiltag, der på forskellig vis kan understøtte de
strategiske greb.
Kvalitetsprincipperne udgør sammen med grebenes overordnede anvisninger, de retningslinjer som de kommende
fysiske projekter og tiltag i Folehavekvarteret skal forholde
sig til, for at sikre at alle projekter i kvarteret støtter visionen
for områdets samlede udvikling.
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Greb 1.
Bydelsforbindelsen
Bydelsforbindelsen er en del af Gåsebæk/Grønttorvforbindelsen i Valby Syd, som er planlagt og delvist udført. Bydelsforbindelsen skal styrke sammenhængen til naboområderne og
gøre det lettere, tryggere og mere attraktivt at komme til Folehavekvarteret og passere igennem på vej til Valbyparken,
Vigerslevparken og bykvartererne mod nord. Bydelsforbindelse skal skabe bedre forbindelse mellem bydelens offentlige
funktioner og medvirke til at skabe trygge og sikre skoleveje.

Grebets kvalitetsprincipper:
•
Varierede funktioner langs forbindelsen
•
Forbindelsen formidler grøn identitet
•
Øjne på forbindelsen
•
Sikker trafik og lokale forbindelser
•
Markante indgange til kvarteret
•
God belysning
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Greb 2.
Byrum og Byliv

Greb 3.
Blandet Bykvarter

Greb 4.
Det Grønne Kvarter

”Byrum og Byliv” handler om at understøtte fællesskabet i
Folehavekvarterets uderum og fælles funktioner. Det handler om at gøre Folehavekvarteret tryggere, mere levende
og mere attraktivt at mødes i. Det handler om at lave bedre
byrum, der skaber sammenhæng mellem områdets mange
forskellige funktioner, mellem inderum og udearealer, mellem
private- almene og offentlige arealer.

”Blandet Bykvarter” beskriver hvordan området gennem tilføjelsen af nye funktioner og boligtyper, nye måder at sammentænke eksisterende og nye funktioner samt mulige fortætninger, kan danne grundlag for at udvikle Folhavekvarteret til et
mere blandet kvarter.

”Det Grønne Kvarter” beskriver hvordan kvarterets enestående grønne kvaliteter skal videreudvikles. Dyren skal styrkes
som en central attraktion for kvarteret, nye grønne fællesskaber, dyrke-muligheder, drivhuse tilføjes og skybrudsløsninger
integreres i området.

Grebets kvalitetsprincipper:
•
Grønne, tilgængelige byrum
•
Fælles byrum for børn & voksne
•
Bygninger møder byrum
•
Fællesskaber i stueetagen
•
Indgange og åbne hjørner mod byrum
•
Lynlåse binder kvarteret sammen

Grebets kvalitetsprincipper:
•
Flere funktioner, Forskellige boliger
•
Målrettet udvikling
•
Fortætning skal forbedre uderum
•
Byg med kvarteret
•
Sammentænk organisationer
•
Multifunktionalitet og delefunktioner

Grebets kvalitetsprincipper:
•
Styrk de grønne kvaliteter
•
Grønne fællesskaber ”fra nogens til vores”
•
Bedre adgang til det grønne
•
Aktiv grøn identitet
•
Dyren som central attraktion
•
Ny bynatur og klimasikring
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Greb 1:
Bydelsforbindelsen

Udfordring

Greb

Kvalitetsprincipper

Veje fremad

Isoleret bykvarter
Siden Folehavekvarteret blev etableret tilbage i 1950’erne
har området ligget relativt isoleret fra resten af byen, med
industriområderne mod nord som barriere mod det centrale
Valby. I dag afgrænses Folehavekvarteret fortsat af de tungt
trafikerede veje Folehaven og Gl. Køge Landevej mod hhv.
nord og øst. Til gengæld udvikles de tidligere industriområder mod nord i dag til attraktive boligområder, som vil styrke
forbindelsen mellem Folehavekvarteret og resten af Valby
mod nord.

Forbindelsen i Kvarteret
Denne nye forbindelse gennem
Folehavekvarteret repræsenterer
et stort potentiale for udviklingen af
kvarteret.
Forbindelsen skal samle kvarterets
vigtige destinationer i et samlet
forløb: Kirsebærhavens Skole,
Vigerslev bibliotek, Margrethekirken,
dagintitutioner, KKFO, butikker, byrum,
grønne områder mm.

Udviklingsplanen anviser hvordan den
kommende forbindelse skal indgå i en
samlet indsats for at gøre kvarteret
tryggere, og mere integreret i sit
lokalområde.

•

Bydelsforbindelsen skal bidrage til at
bryde den bymæssige isolation som
Folehavekvarteret har befundet sig i
siden sin tilblivelse ved at skabe en
tryg og attraktiv forbindelse, der binder
Folehavekvarteret sammen med resten
af Valby.

•
•
•
•

I forbindelse med denne udvikling i hele Valby Syd, skal en
ny bydelsforbindelse for cykler og gående, skabe sammenhæng og binde hele det sydlige Valby sammen. Forbindelsen
skal skabe adgang over veje og jernbaner til det centrale
valby og til de mange rekreative arealer i området; Valby
idrætspark, Vigerslevsparken, Harrestrup Å, Valbyparken og
den kommende strand ved parken. Ligeledes skal den binde
områdets skoler bedre sammen og skabe sikre skoleveje til Kirsebærhavens skole og den kommende skole ved
Torveporten.
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Kvalitetsprincipper:
•
•

Varierede funktioner langs
forbindelsen
Forbindelsen formidler grøn
identitet
Øjne på forbindelsen
Sikker trafik og lokale forbindelser
Markante indgange til kvarteret
God belysning

•
•

•
•

Fastlægge krydsningsløsninger
ved hhv. Folehaven og Gl. Køge
Landevej.
Fastlægge krydsningsløsning ved
jernbanetracé ved Valbyparken.
Fastlægge forbindelsens linieføring gennem Folehavekvarteret,
herunder undersøge trafikmæssige konsekvenser, evt. i form af en
samlet trafikplan.’
Detaljeret forslag til forbindelsens
linjeføring til Skolen ved Torveporten.
Afklaring af mulighed for flytning
af butikstorv til krydset mellem
Folehaven og Retortvej.
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Kulbanekvarter

Grønttorvet og Valby

Signatur:

Bydelsforbindelsen
Skolen ved Torveporten

Lokale forbindelser
Indgange

Margrethegården
Daginstitution

Forbindelsen møder det grønne
Kvarterets nye porte

Detailhandel

Varierede funktioner
Ny Port
Nyt butikstorv
+ erhverv / Bolig
Botilbud
Daginstitution
Nye boliger

Plejecenter
Eksisterende bolig

Bofælleskab
Rumraketten
KK FI

Ny Port
Villabebyggelser

Evt.
nye boliger

Eksisterende bolig

Kirsebærhavens Skole

Hafnia-Hallen

Mulig
Ny funktion
Erhverv
Ny Port

Valby idrætspark

Vigerslevparken
& Harrestrup Å
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Bydelsforbindelsen
Kvalitetsprincipper

Varierede funktioner langs forbindelsen

Forbindelsen formidler grøn identitet

Øjne på forbindelsen

Forbindelsen skal være oplevelsesrig og varieret. For at
understøtte dette skal funktionerne langs med forbindelsen
blandes. Med en blanding af boliger, institutioner, butikker og
kultur- og fritidstilbud kan det sikres, at der er liv og aktivitet
over hele dagen og ugen, hvilket vil øge følelsen af tryghed i
området.

Folehavekvarteret skal ind i Valbyborgernes bevidsthed,
som et attraktivt byområde. Kvarterets grønne karakter er en
central del af områdets identitet, derfor skal beplantninger
og træer langs forbindelsen skabe rekreative oplevelser for
brugerne. Forbindelsen vil i fremtiden være en vigtig trafikåre
for cykler og gående til og fra de rekreative områder syd for
kvarteret. Derfor er det vigtigt at forbindelsen synliggør og
formidler Folehavekvarterets mange kvaliteter.

Øjne på gaden skaber øget tryghed. Derfor skal kvarterets
nye bebyggelser indrettes med åbne vinduespartier, balkoner, altaner og tagterrasser, der vender mod forbindelsen,
ligesom de eksisterende med fordel kan åbne mere op imod
forbindelsen. Dette øger muligheden for at opleve det liv, der
udspiller sig i området, til fordel for både beboerne, og de
som færdes på forbindelsen.
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Sikker trafik og lokale forbindelser

Markante indgange til kvarteret

God belysning

Bydelsforbindelsen skal være sikker for alle - ikke mindst
for børn og sårbare trafikanter - og derfor skal al færdsel
foregå på de bløde trafikanters præmisser. Ved Kirsebærhaven skal vejens bredde reduceres, og hastigheden sænkes.
Bydelsforbindelsen skal suppleres af lokale gangforbindelser,
der åbner området op og gør det let at bevæge sig mellem
kvarterets mange tilbud, så bløde trafikanter ikke tvinges ud
på vejene, eksempelvis på vej fra den ene side af skolen til
den anden.

Kvarterets kant udadtil kan i dag opleves som lukket og
ensartet. Bydelsforbindelsens nye indgange til kvarteret skal
derfor markere sig som inviterende porte til Folehavekvarteret. Disse porte skal åbne op, og synliggøre området udadtil
ved hjælp af særlige bygninger, byrum, træplantninger eller
andre tiltag. Overfor Retortvej skal det nye butikstorv knyttes
til forbindelsen og både henvende sig til brugere fra boligområdet og udefrakommende og derved blive en ny markant
trædesten ind i området.

Forbindelsen skal være tryg og rar at færdes på hele døgnet.
Mørke stier og dårlig sigtbarhed i kvarteret bidrager til utryghed. God og ensartet belysning skal skabe overskuelighed
og styrke følelsen af tryghed langs forbindelsen, samt de
lokale forbindelser i kvarteret.
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Greb 2:
Byrum & Byliv

Udfordring
Utryghed i kvarterets uderum
Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse fra
2018, viser at oplevelsen af utryghed er et stort problem
i Folehavekvarteret, særligt i kvarterets byrum og gader.
Derfor har kommunen i samarbejde med Københavns politi
igangsat et tryghedspartnerskab, der omfatter en række
kriminalpræventive tiltag, herunder fokus på tryggere byrum.
De centrale dele af området domineres i dag af en række
offentlige institutioner: skole, kirke, bibliotek, plejecenter,
børnehave m.fl. Fælles for disse er, at de fysiske rammer i
form af bygninger og udearealer opleves som indadvendte
og griber hverken ud i kvarteret, eller inviterer offentligheden
indenfor.
Områdets udearealer og byrum bærer præg af årenes slid,
ikke mindst i kvarterets centrale del. Mange års løbende
bygning og udbygning af institutionerne, baseret på skiftende
behov, frem for en samlet planlægning, har resulteret
i udefinerede byrum, dårlig belysning og skærmende
beplantninger til ulempe for tryghedsfølelsen i området. Det
samlede indtryk er, at kvarteret har brug for et fysisk løft for
at hæve oplevelsen af tryghed, og for at kunne tiltrække nye
ressourcestærke brugere og beboere.

Greb

Kvalitetsprincipper

Veje fremad

Byrum og byliv for alle
Over de kommende år foretager både
kommunen og boligforeningen en
række investeringer i kvarteret, som
betyder bla. nybyggeri samt renovering
og omdannelse af eksisterende
bygninger og byrum.

Udviklingsplanen anviser måder hvorpå
øget synlighed, udadvendte aktiviteter
og fællesskabsorienterede byrum kan
være med til at vende udviklingen.

•

Disse investeringer i området skal
målrettet bidrage til at skabe et
mangfoldigt og trygt byliv, med byrum
hvor der er plads til alle kvarterets
beboere.
Særligt vigtigt er det, at byrum og
bygninger i højere grad tænkes
sammen, så der skabes bedre
sammenhæng og mere synergi mellem
kvarterets funktioner.

Kvalitetsprincipper:
•
•
•
•
•
•

Grønne, tilgængelige byrum
Fælles byrum for børn & voksne
Bygninger møder byrum
Fællesskaber i stueetagen
Indgange og åbne hjørner mod
byrum
Lynlåse binder kvarteret sammen

•

•
•
•
•
•

•
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Der arbejdes med midlertidige indretning af fællesskaber i uderummene. Fx. ’Kulturcontaineren’ som
vha. aktiviteter skal styrke fællesskaber og møder mellem forskellige beboergrupper i kvarteret.
Kirsebærhavens nye plejecenter,
skal placeres og udformes så det
definerer det centrale byrum rumligt og henvender sig imod dette.
Det centrale byrum skal etableres
så det knytter de omkringliggende
funktioner tættere sammen.
Vigerslev biblioteks identitet som
kvartershus styrkes, åbnes mere
op og invitere indenfor.
EAT-bygningen kan have flere
og andre funktioner fx. cafe eller
fælleshus efter skoletid.
Skolens udearealer skal gøres
mere tilgængelige og anvendelige
for områdets beboere.
I forbindelse med skybrudssikring
af Kirsebærhaven, indsnævres
vejbanen, så der bliver plads til
flere træer og ophold.
Dyren skal have et løft og evt. flyttes op til den centrale plads.
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Kulbanekvarter

Grønttorvet og Valby

Signatur:

Kvarterets grønne byrum
Skolen ved Torveporten

Udadvendte hjørner
Lynlåse med mødesteder
Lynlåse med fokus på overgang
til naboområder
Lynlåse med
fokus på tydeligere
rumafgrænsning

Frugthaven
’Lynlås-vej’
Frugthaven
’Lynlås-vej’
Urtehaven
’Lynlås-vej’
Fælles
Have

Kvarterets
grønne mødested

Blommestien
’Lynlås-vej’

Den Grønne kirsebærhave
Fælles
Skolebyrum

Fælles
Skolebyrum

Urtehaven
’Lynlås-vej’
Blommehaven
’Lynlås-vej’

Valby idrætspark

Vigerslevparken
& Harrestrup Å
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Byrum & Byliv
Kvalitetsprincipper

Grønne, tilgængelige byrum

Fælles byrum for børn & voksne

Bygninger møder byrum

Folehavekvarterets byrum skal i fremtiden i højere grad præges af områdets grønne karakter og så skalde eksisterende
grønne uderum gøres mere tilgængelige - både visuelt og
fysisk.
Når Kirsebærhavens vejprofil gøres smallere skabes der
mere plads til grønne kanter og flere træer i gaden. Den
centrale plads i området skal synliggøres og udformes som et
samlende grønt mødested, til fordel for sundhed og mikroklima. Skolen grønne udearealer skal gøres mere synlige og
tilgængelige.

Byrummene i Folehavekvarteret skal ikke kun appellere til én
brugergruppe ad gangen. Derfor skal der i de enkelte byrum
indtænkes både mulighed for leg, sport, ophold og fællesaktiviteter på tværs af alder og køn.
Mellemrummene mellem de mange offentlige bygninger i
området skal være fælles rum, der understøtter et fælles
ejerskab og udnyttelse af områdets faciliteter på tværs af de
offentlige funktioner.

Byrummene i kvarterets centrale del er overvejende omgivet af offentlige institutioner; biblioteket, skolen, plejecenter,
kirke, daginstitution mv. For at styrke et mangfoldigt og trygt
byliv, skal de offentlige funktioner vende sine aktiviteter udad
og indtage byrummene. Dette kan gøres ved hjælp af brede
kantzoner, hvor bygningerne og de tilhørende aktiviteter kan
trækkes ud og blive en del af byrummet.
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Fællesskaber i stueetagen

Indgange og åbne hjørner mod byrum

Lynlåse binder kvarteret sammen

Områdets faciliteter skal være velbesøgte. De faciliteter som
har bredest appel, skal i størst mulig grad placeres i stueetagerne og med en stor grad af synlighed udefra. Synligheden
hæver bevidstheden om de mange forskellige tilbud i området, og giver øget aktivitet i gadeniveau, til fordel for bylivet,
trygheden og fællesskabet.

For at få synliggjort de aktiviteter, der foregår i kvarteret, er
det vigtigt at indgange til funktionerne placeres, så de knyttes
direkte til byrummene. Dette er i modsætning til i dag, hvor
en del af funktionerne har indgange langt væk fra gader og
byrum. Med indgangene orienteret mod byrummene øges
muligheden for at møde de andre i kvarteret, på vej til og fra
de forskellige funktioner. De mest udadvendte eller aktive
funktioner skal placeres gerne omkring bygningernes hjørner,
så disse er synlige 270 grader rundt. Herved vil bygningshjørnerne fremstå åbne og inviterende fremfor lukkede og
utrygge.

’Lynlåse’ betegner de lokale gader, der skal bindes bedre
sammen på tværs. Ny belysning vil skabe bedre oversigt i de
mørke perioder og flere døre og vinduer mod gaderne vil give
flere øjne på gaden. Nye belægninger kan markere overgange og opholdszoner, hvor beboere kan mødes med naboen.
Mere grønt i gaderne kan forbedre mikroklimaet og medvirke
til kvarterets klimasikring. Antallet af P-pladser skal fastholdes men i nogle tilfælde omdisponeres så f.eks. lange forløb
af P-pladser brydes op, f.eks. langs Vinhaven og Urtehaven.
Tilsammen skal forbedret belysning, nye opholdszoner, mere
grønt og omdisponering af parkeringspladser skabe mere
trygge, sikre og attraktive gader, som samler kvarteret fremfor at dele det op.
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Greb 3:
Blandet Bykvarter

Udfordring

Greb

Kvalitetsprincipper

Veje fremad

Mangfoldig befolkning, ensartet kvarter.
Folehavekvarterets ensartede bygningsmasse afspejler ikke
beboernes mangfoldige baggrund. Området er i dag beboet
af borgere i mange forskellige aldre, familiesituationer og
etniciteter.

Flere valgmuligheder, smartere
funktioner.
De offentlige institutioners overskydende kapacitet udgør et potentiale for at
gentænke deres anvendelse og indbyrdes sammenhænge. De offentlige
byggerier skal gøres mere attraktive og
organiseres, så de kan udnyttes bedre
over døgnet og ugen.

Kvalitetsprincipperne anviser hvordan
udviklingen i kvarteret skal sigte
mod en mere blandet profil i forhold
til boliger og bedre udnyttelse af
de offentlige institutioner, uden at
Folehavekvarterets arkitektoniske
kvaliteter går tabt i processen.

•

Kvalitetsprincipper:

•

Nuværende og kommende beboere
skal i fremtiden have mere at vælge
mellem, når de skal finde bolig i Folehavekvarteret. Derfor bør der tilføres
flere forskellige boligtyper, enten ved
omdannelse af den eksisterende boligmasse eller ved at tilføje nye boliger.

•
•
•
•
•
•

Folehavekvarteret blev planlagt og bygget på et tidspunkt
hvor den overordnede ambition for boligbyggeriet i Danmark
handlede om lighed, ensartethed og funktionsopdeling.
Denne ambition er ført ud i kvarteret med en skarp opdeling
mellem de fælles funktioner, som er placeret centralt i
området og de private boliger som ligger i randen af området.
De offentlige funktioner i området er udbygget uden en
overordnet plan siden kvarterets etablering i 1950’erne,
er i dag overordnet i god stand, men er ramt af svigtende
søgning og ledig kapacitet. Da bygningerne desuden i
mange tilfælde lukker sig om sig selv, opleves de ikke som
inviterende, og de aktiviteter der finder sted er ikke særligt
synlige. Mange lokaler står tomme fra kl. 16 i hverdagen og
hele weekenden.
Kvarterets boliger består i dag af relativt ensartede
etageboliger med ensartede gårde, der dog har forskellige
kvaliteter på baggrund af deres placeringer i området
og gårdenes indhold. Kvarterets ensartede boligmasse
fastholder potentielt en social slagside i området, da de som
har råd til en større bolig, typisk fraflytter området og generelt
har højere indtægt end de som flytter til. Beboeres ønsker
om større, mindre eller tilgængelige boliger kan i dag ikke
umiddelbart opfyldes i det almene boligbyggeri og det kan
være vanskeligt at købe en ejerbolig eller finde en af de få
andelsboliger i kvarteret.
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Folehavekvarteret indeholder store
arkitektoniske kvaliteter i både bygninger og udearealer. Nye bygninger skal
respektere disse kvaliteter og udvikles
videre med kvaliteterne for øje.

Flere funktioner, Forskellige boliger
Målrettet udvikling
Fortætning skal forbedre uderum
Byg med kvarteret
Sammentænk organisationer
Multifunktionalitet og delefunktioner

•

•

•

•

•

•

Pilotprojekter med nye driftsmodeller og deling af funktioner
og faciliteter mellem kvarterets
institutioner.
Fælles organisering af Kirsebærhavens skole og Skolen ved
Torveporten kan styrke kvarterets
tilknytning til Grønttorvet.
Øget synlighed og tilgængelighed
til skolens faciliteter, både ude og
inde, kan øge anvendelsen.
3Bs fysiske helhedsplan vil medvirke til at opgradere boligmassen
og bringe nye boligstørrelser ind i
området.
Nærmere undersøgelse for om der
kan bygges nye boligtyper eller
funktioner på både 3Bs arealer og
på de kommunale arealer.
Potentiale for boligfortætning på
både kommunens og 3Bs arealer
kan bringe nye boligtyper ind i
området.
Nye erhvervslejemål kan tilføre
området virksomheder, f.eks.
socialøkonomiske eller mindre
serviceerhverv.
’Kulturcontaineren’ sparker synligt
kulturliv i gang og bringer nye fælleskaber og borgere sammen.
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Kulbanekvarter

Grønttorvet og Valby

Signatur:

Kvarterets eksisterende boliger
Skolen ved Torveporten

Nye boligtyper i kvarteret
1

+
3

2 Samorganiserede
offentlige institutioner

Margrethegården
Daginstitution
Bolig og
restaurationer

Mulighed for samlokalisering
af offentlige funktioner
Områdets blandede
funktioner

Eksisterende
boliger

Elleparken
Almene boliger

Detailhandel
Ny
boligbebyggelse

Garager

Nyt butikstorv
+ erhverv / Bolig

Mulig ny funktion
evt. erhverv

Botilbud
Eksisterende
boliger

Daginstitution
Margrethekirken
Plejecenter
Bofælleskab

Vigerslev
Bibliotek

Nye boliger

Rumraketten
KK FI

Eksisterende
boliger
Hafnia-hallen

Nye boliger

Kirsebærhavens Skole

Eksisterende
boliger

Erhverv
Mulig
Ny funktion
Institutioner
eller nye boligtyper

Erhverv
Valby idrætspark

Vigerslevparken
& Harrestrup Å
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Blandet Bykvarter
Kvalitetsprincipper

Flere funktioner,
Forskellige boliger
Beboernes mulighed for at finde de tilbud, og den bolig der
passer til dem, skal styrkes. Derfor skal udbuddet af funktioner, boliger og boligtyper i området øges og kvaliteten skal
forbedres. Dette bidrager samtidig til at bringe mere aktivitet
til kvarteret og øge tryghedsfølelsen.
En mere forskelligartet sammensætning af boliger og fælles
faciliteter skal tiltrække nye beboere, der vil tilslutte sig Folehavekvarterets fælleskab.

30

Målrettet udvikling

Fortætning skal forbedre uderum

Folehavekvarteret skal i fremtiden tiltrække nye beboere, der
kan være med til at ændre den sociale balance. Det er derfor
afgørende at udvikle Folehavekvarteret til og med mennesker, som udgør realistiske målgrupper og som samtidig
sikrer den nødvendige påvirkning af de socioøkonomiske
forhold.

Folehavens nye bygninger skal føje mere end blot bygningsareal til kvarteret. Bygningerne skal indpasses i den eksisterende struktur, så de medvirker til at skabe gode byrum,
der hænger godt sammen. Mere veldefinerede byrum skal
i sammenhæng med bygningerne skabe et mere aflæseligt
bybillede, hvor overgangene mellem hvad der er offentligt,
privat og semiprivat er tydeligere.

Folehavekvarteret har i dag meget få boliger der kan akkomodere større familier. Ved at satse på at få flere familieboliger i området, forbedres resourcestærke beboeres
muligheder for at blive boende i området, ligesom der skabes
grundlag for at tiltrække andre beboere der kan bidrage til at
bringe det socioøkonomiske gennemsnit højere op.
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1

1

+
3

2

3

Byg med kvarteret

Sammentænk organisationer

Multifunktionalitet og delefunktioner

Folehavekvarteret skal i fremtiden kunne tilbyde meget
mere end i dag: rækkehuse, ungdomsboliger, plejeboliger,
dobbelthuse, etageboliger, nye institutioner og måske også
erhverv.
Folehavekvarterets bygninger har fine arkitektoniske
kvaliteter som der skal værnes om. Kvarterets boligblokke,
Kirsebærhavens skole og Vigerslev Bibliotek er udført som
gedigne gulstensbygninger med høj arkitektonisk kvalitet.
Samme høje kvalitet gør sig gældende ved Margrethekirken,
der derimod er opført i rød tegl.
Nye bygninger i kvarteret skal ikke konkurrere med den
eksisterende bebyggelse, og bør derfor ikke overstige de
nuværende bygningers 3 etagers højde. Hverdagsfunktioner
og nye boliger foreslås opført i gule toner, som taler sammen
med kvarterets gule mursten, mens særlige bygninger som
eksempelvis portene skal træde frem med mere markant
materialeholdning, ligesom f.eks. Margrethekirken gør i dag..

For at vi får mest muligt ud af de offentlige investeringer i området skal brugen af bygninger og faciliteter tænkes sammen,
så vi undgår at de står ubenyttede hen store dele af tiden.
De kommunale institutioner og funktioner som f.eks. skole,
dagtilbud, bibliotek mv. skal organisatorisk samordnes. F.eks.
i forhold til organisering, ledelse og kommunikation.

Det tætte samarbejde mellem områdets offentlige institutioner skal understøttes af den fysiske udvikling i området.
Planen skaber mulighed for at de programmer, der har
synergipotentiale, kan placeres sammen og eventuelt kan
sammenbygges. Mellemrummene mellem de forskellige
bygninger skal udnyttes til at etablere fællesskaber, frem for
at adskille dem med hegn.
Når Kirsebærhavens Skole tænkes i sammenhæng med den
kommende skole ved Torveporten, er det vigtigt at forbindelsen til skolen udføres som sikker og tryg skolevej så der
skabes grundlag for at de to skoler f.eks. kan dele lokaler og
faciliteter.
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Greb 4:
Det Grønne Kvarter

Udfordringer
Veletableret grøn identitet.
Københavns Kommune har en overordnet vision om at der
skal være mere og bedre bynatur i hele byen.
Udviklingen af den grønne bynatur har i Folehavekvarteret
et rigtig godt udgangspunkt. I de 60 år der er gået siden
Folehavekvarteret blev etableret, er træer og grønne
beplantninger groet op, så området i dag er kendetegnet
ved sine mange smukke, store træer og grønne plæner.
Kvarterets grønne karakter udgør allerede i dag et samlende
karaktertræk for kvarteret og en stor rekreativ værdi.
Nogle af udearealerne omkring de offentlige institutioner,
udnyttes i dag intenst af brugerne, mens andre ligger øde
hen. De lavere grønne beplantninger er for en stor dels
vedkommende vokset sammen og danner barrierer for ud- og
indsyn.
Kvarterets grønne arealer omkring boligerne er tænkt og
udført som et landskab, der fortrinsvist skal være smukt at
se på, og i mindre grad skal indtages af beboerne, hvilket
betyder at de ofte ligger øde hen. De mange grønne arealer
har høje driftsomkostninger hvilket har ledt til at mange
arealer plejes sparsomt som inaktive klippede græsplæner.
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Greb

Kvalitetsprincipper

Veje fremad

Fra passivt grønt, til aktiv bynatur.
Det grønne i Folehavekvarteret skal i
de kommende år videreudvikles. De
grønne kvaliteter skal styrkes og gøres
mere nærværende for beboere og
brugere i Folehavekvarteret.
Kvarterets markante grønne identitet
skal udnyttes til at fortælle positive
historier om Folehavekvarteret, og
kvarterets institutioner skal indarbejde
den grønne identitet i sin profil.
De grønne arealer skal tilføjes mange
flere aktiviteter og ejerskabet til de
grønne arealer skal øges. Der skal
indarbejdes klimasikringsløsninger
og udvikles nye driftsprincipper, som
skal lede til højere kvalitet i det grønne
skabe større biodiversitet og sikre et
godt mikroklima i områdets udearealer.

Kvalitetsprincipperne anviser hvordan
eksisterende grønt, kombineret med
nye aktiviteter, bedre adgangsforhold
og fokus på den grønne identitet skal
løfte områdets bynatur.

•

Kvalitetsprincipper:
•
•
•
•
•
•

Styrk de grønne kvaliteter
Grønne fællesskaber ”fra nogens
til vores”
Bedre adgang til det grønne
Aktiv grøn identitet
Dyren som central attraktion
Ny bynatur og klimasikring

•

•
•
•

Dyrens fremtid skal besluttes.
Skal funktionen opgraderes og
fortsætte, hvor den er i dag, eller
flyttes til en mere central placering
i området.
Vurdering og udpegning af
bevaringsværdige beplantninger
skal danne udgangspunkt for en
overordnet landskabsplan.
Tætte dækkende beplantninger
der skaber utryghed, fjernes eller
beskæres.
Institutioner arbejder målrettet med
den grønne profil og tilføjer flere
aktiviteter i det grønne.
En planteskole i kvarteret kan
skabe øget opmærksomhed
på det grønne, skabe grønne
arbejdspladser og tiltrække folk
udefra.

Kulbanekvarter

Punkt 8, Bilag 1: Bilag 1 - Folehaven_udviklingsplan.pdf
Grønttorvet og Valby

Signatur:

Forhaver med direkte adgang til
det grønne

Skolen ved Torveporten

Direkte adgang til det grønne ved
offentlige institutioner
Kant mod ’Folehaven’
træer og lave hække

Nye aktiviteter i de grønne
områder
Skybrudprojekter

Grønne gårde
med solitære træer

Værdifulde grønne træk
Grønne træk med behov
for oprydning.

Grønne gårde
med solitære træer

Skybrudsprojekt
Gl. Køge Landevej

Veltilpasset
grøn parkkarakter
med solitære træer

Markant grønt træk
med beplantninger
ud mod villaområdet

Hafnia-hallen
Grønne gårde
med solitære træer

Skybrudsprojekt
Kirsebærhaven

Valby idrætspark

Vigerslevparken
& Harrestrup Å

Dyren. Mange
udvoksede træer
i forskellige sorter
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Det Grønne Kvarter
Kvalitetsprincipper

Styrk de grønne kvaliteter
En af Folehavekvarterets store kvaliteter er de mange gamle
træer, der er med til at give kvarteret sin særlige karakter.
Dette må ikke gå tabt i udviklingen. Derfor skal karakterfulde beplantninger og træk behandles med omtanke. Som
udgangspunkt skal træer udelukkende fjernes hvis der er en
rigtig god grund: sygdom, fare eller lignende.
De eksisterende grønne karaktertræk skal danne grundlag
for videreudviklingen af kvarterets grønne profil, og tilføjes
nye grønne aktiviteter og fællesskaber.
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Grønne fælleskaber
”fra nogens til vores”
Der skal skabes grundlag for at beboere og brugere føler et
større ejerskab for kvarterets mange grønne områder.
For at styrke ejerskab og variation i det grønne skal der
derfor tilføjes nye anvendelser og fælleskabsdannende
elementer og aktiviteter i kvarterets grønne uderum.
Boligbebyggelsens gårdrum og institutionernes friarealer skal
udvikles til samlende fællesrum med masser af inkluderende
grønne aktiviteter; f.eks. i form af temahaver, fælles drivhuse,
spiselige beplantninger og dyrkefællesskaber.

Bedre adgang til det grønne
Muligheden for at opnå adgang til det grønne skal styrkes på
alle niveauer.
Eksisterende boliger, nye boliger og institutioner skal udføres,
så der er direkte adgang til det grønne fra stueetagerne. Der
skal ryddes op i buske, hegn og krat, hvor tætte uigennemsigtige beplantninger i dag skjuler kvaliteter, giver dårlig oversigt
og danner barrierer.
Bygningerne skal møde det grønne i forskelligartede kantzoner der styrker ejerskab og brug af de grønne arealer gennem
inviterende offentlige kantzoner, samt private og semiprivate
kantzoner. Syd for skolen skal de dækkende beplantninger
løsnes op, og der skal skabes forbindelse så skolen opnår
større synlighed fra Blommehaven mod syd.
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Aktiv grøn identitet

Dyren som central attraktion

Ny bynatur og klimasikring

Folehavekvateret er et af de grønneste boligområder i København. Dette skal fremhæves og dyrkes i måden funktionerne i området bruges og udvikles på.
De forskellige offentlige funktioner i kvarteret skal udnytte potentialet i de grønne omgivelser, f.eks. Kirsebærhavens skole
som grøn profilskole, en ny grøn børnehave, eller plejecenteret som ”det grønne plejecenter”.
Nytilkomne funktioner kan yderligere styrke identiteten, f.eks.
grønne erhverv, beboerdrevet planteskole, mm.

Folehavekvarteret har i Dyren en unik og attraktiv funktion,
som understøtter områdets identitet som kvarteret med det
grønne i centrum og som tiltrækker børn og børnefamilier..
Dyren fremstår i dag mere eller mindre lukket på grund af
trådhegn med pigtråd, og faciliteterne er præget af mange
års slid.
Derfor skal Dyren styrkes og forbedres, kendskabet skal
udbredes og bruges som løftestang til at gøre Folehavekvarteret til en destination for brugere fra hele Valby.

Store dele af kvarterets udearealer behandles i dag på
samme måde. Høje driftsomkostninger betyder at store dele
af området består af klippet græs. Denne drift af området skal
gentænkes og omprioriteres, således at der skabes variation i måden de grønne områder opleves og plejes. Dette er
både til fordel for bynatur og biodiversitet, men kan også give
billigere drift.
Folehavekvarteres store grønne områder, giver samtidig gode forudsætninger for at arbejde fremsynet med
landskabsbaserede løsninger for at imødegå fremtidige
klimaudfordringer.
Derfor skal de grønne områder og byrum udføres med
løsninger til lokal afledning af regnvand, ligesom løsninger
til håndtering af skybrudsregn skal sammentænkes med de
tekniske kloakløsninger i vejene. Eksempelvis i forbindelse
med en kommende skybrudssikring af Kirsebærhaven.
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Udviklingspotentiale
& Fleksibilitet
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Planen på modstående side skal ses som en illustration, der viser en
mulig udvikling af området. En række konkrete projekter er allerede
undersøgt og tænkt ind i kvarteret, så de understøtter udviklingsplanen
ideer. Projekterne er markeret på planen:

Udviklingspotentialer
Folehavekvarteret rummer store potentialer for udvikling.
Den lave bebyggelsestæthed og de mange åbne udearealer
åbner mulighed for at tilføre nye bebyggelser og funktioner.
Særligt i den centrale del af området er der mange arealer og
bebyggelser, der kan udnyttes bedre; nye funktioner kan tilføres, bedre byrum kan skabes og kvarteret kan gøres mere
bæredygtigt. Både ved at tilføre nye bebyggelser og byrum
- og ved at udnytte de eksisterende bygninger og uderum
bedre. En grundlæggende forudsætning for kvarterets udvikling er, at fastholde den særlige identitet; de grønne kvaliteter
og den arkitektoniske egenart. Fortætningen skal således
udføres med hensyntagen til de eksisterende kvaliteter.
Nye fælles funktioner kan styrke fællesskabet og gøre området mere attraktivt for både beboerne og besøgende udefra;
nyt butikstorv, nye institutioner, nye servicefunktioner, nye
liberale og socioøkonomiske erhverv. Nye attraktive boligtyper kan skabe plads til nye beboere og boformer og derved
styrke kvarterets sociale struktur. Kvarterets rumlige kvaliteter
og fællesskabet i udearealerne kan styrkes ved at skabe
attraktive og aktive byrum, tryggere gaderum og tydeliggøre
grænserne mellem de offentlige og semiprivate udearealer.
Undervejs i processen med at lave udviklingsplanen er der
kommet yderligere fokus på koordinering mellem nuværende og kommende projekter. Der er derfor behov for, at der
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konkret arbejdes videre med at indtænke flere kommende
projekter og arbejde videre med synergien heri.
Sammenhængen mellem Folehavekvarteret og den kommende byudvikling ved Valby Idrætspark, byudviklingsområdet
ved Strømmen, Gl. Køge Landevej, Toftegårds Plads og Kulbanekvarteret skal tænkes bedre sammen. Der er behov for
særlig opmærksomhed på sammenhæng mellem butikker og
erhverv, mulighed for at spille bold eller være fysisk aktiv, parkering og sammenhæng mellem de offentlige transportmuligheder, metro og andre alternative, nye mobilitetsløsninger.
Der er behov for, at der konkret arbejdes videre med sammenhængen mellem den almene boligforening Elleparkens
fysiske helhedsplan samt de planer boligorganisationen har
for nyt beboerhus, butikker, nye boliger og opgradering af
institutioner nord for Folehaven. Derudover er der behov for
at samarbejde om fortætningsplaner for Valby Syd, således
at kommende ønsker om nye boliger skaber den ønskede
udvikling. Det handler derfor om at se boligmassen i et større
perspektiv og analysere hvilke boliger, der mest er behov for.
Både efterspørgsel på store familieboliger og boliger med
nye måder at tænke alment og privat på. Herunder almennyttig plus, seniorbofællesskaber, andelsboliger og nye former
for rækkehuse.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bydelsforbindelse
Skybrudssikring af Kirsebærhaven
Fælles Rum / mødested
Ubebygget græsareal / ’Kulturcontainer’
Butikstorvet
Ny folkeskole på Torveporten
Forenings- og fritidsliv på Kirsebærhaven skole (Folehaven 24/7)
Kvartershus på Vigerslev bibliotek
Ny FI Rumraketten
Dyren (dyrelegeplads)
Klub- og ungemiljø
Nye daginstitutioner
Vigerslevparken og Harrestrup Å
Valby Idrætspark
Skybrudssikring af Gl. Køge Landevej
Nyt plejecenter Kirsebærhaven
Nyt botilbud
Fysisk helhedsplan i boligforeningen Folehaven
Ny boligbebyggelse erstatter nuværende butikstorv.

I forhold til forebyggelsen af parallelsamfundslovgivningen
skal der analyseres nøje på, hvilke beboergrupper der fremmer den positive udvikling samt forslag til, hvordan beboere
kan udvikle sig inden for Folehavekvarteret, så de ikke flytter
væk, hvis behovet for et større bolig eller trangen til at få
adgang til en have melder sig.
Derudover er der behov for at masterplanen for Skybrudshåndtering i Valby Syd tænkes nøje sammen med styrkelsen
af den grønne identitet og hvordan nye skybrudsveje kan
styrke forbindelsen imellem de forskellige kvarterer.
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Nye funktioner og byrum styrker hjertet
Nye funktioner indrammer skolen
Nye bygninger skaber tryggere rammer om gaderum
Nye boliger styrker sammenhæng til villaer
Tagboliger kan løfte kanten

Fleksibilitet
Da Folehavekvarteret skal udvikles over en lang årrække
af mange forskellige aktører med skiftende interesser,
vil forudsætningerne for kvarterets udvikling ændre sig
i takt med tiden. Præcis ligesom nutidens ønsker og
krav til Folehavekvarteret er ganske anderledes end
dengang kvarteret blev skabt. Der er derfor brug for at
udviklingsplanen udover en robust rygrad også rummer
en høj grad af fleksibilitet, så fremtidens muligheder og
udfordringer kan håndteres indenfor udviklingsplanens
rammer.
Når projektudviklere i fremtiden arbejder sig tættere på
de konkrete projekter, der skal udføres i området, skal
udviklingsplanens strategiske greb og kvalitetsprincipper
således bruges til at rammesætte projekterne.
Fleksibiliteten i planen skal sikre at bygninger og funktioner
kan indpasses i området efter behov, krav og ønsker.
Illustrationen anviser forslag til hvordan bebyggelser på
en række delområder kan disponeres, så de på forskellige
måder understøtter visionen; med forskellige funktioner,
bebyggelsestætheder, bebyggelsesformer og udearealer.
Kvarteret rummer en række forskellige potentialer for
udvikling som vist på kortet på næste opslag
Forslagene er lavet som undersøgelser undervejs i
projektudviklingen med henblik på at vise, at områderne kan
udnyttes på forskellig vis og derved rummer en fleksibilitet.
De skal ikke ses som et katalog over færdige designs, der
skal vælges imellem, da det kræver dybere viden om de
enkelte projekter at nå dertil

40

G

F

E

C

D
A
B

Punkt 8, Bilag 1: Bilag 1 - Folehaven_udviklingsplan.pdf

F_1: Bolig
D_1: Plejecenter+Dyren
Etagemeter: 10900 m2
Friareal krav (30%): 2500m2
# Parkeringspladser: 63
Bebyggelsesprocent:
74%
Eksempel
A

Etagemeter: 4050 m2
Friareal krav (40%/70%): 1622m2/2838m2
# Parkeringspladser: 22
Bebyggelsesprocent: 87%

D_3: Plejecenter
Etagemeter: 12570 m2

Eksempel
FriarealBkrav (30%) : 3771 m2
# Parkeringspladser: 98
Nyt butikstorv
Bebyggelsesprocent: 28%

Plejecenter og botilbud

Eksempel C
Nye boligbebyggelser
F_2: Detail+Erhverv

Storkarré

Orienteret udad.

Etagemeter: 12570
m2
• Etagemeter:
12.000
m2
Friareal krav (30%) : 3771 m2
• Friareal
krav
(30%):
3.600 m2
# Parkeringspladser: 98

•
•
•
•

D_3: Plejecenter

Bebyggelsesprocent: 28%

Etagemeter: 4200 m2

Erhverv + boliger
Friareal
Etagemeter:
4200 krav
m2 (15%): 630m2
#
Parkeringspladser:
Friareal krav (30%): 1250 m2 42
Bebyggelsesprocent:
91%
Anslået P-pladser:
35-45

Dobbelthus
• Etagemeter: 400 m2
• Friareal krav (30%): 120 m2
• Anslået P-pladser: 2-4

D_2: Plejecenter+Erhverv+Boldbane
Etagemeter: 13050 m2
Friareal krav(30% & 15%): 2950 m2
# Parkeringspladser: 83
Opdelt
Bebyggelsesprocent: 88%
• Etagemeter: 12.000 m2
• Friareal krav (30%): 3.600 m2

D_3: Plejecenter
F_3: Detail+Erhverv
Etagemeter: 12060 m2Orienteret indad.
Friareal krav (30%): 3618
m2
4000 m2
• Erhverv + Etagemeter:
boliger
# Parkeringspladser: 98• Etagemeter:
Friareal
4000 krav
m2 (15%): 597m2
Bebyggelsesprocent: 27%
# Parkeringspladser:
• Friareal krav
(30%): 1200 m2 40
Bebyggelsesprocent:
86%
• Anslået P-pladser:
35-45

Åbner op
3500 m2
• Erhverv + Etagemeter:
boliger
• Etagemeter:
3500 krav
m2 (15%): 525m2
Friareal
• Friareal krav
(30%): 1050 m2 35
# Parkeringspladser:
• Anslået P-pladser:
30-40
Bebyggelsesprocent:
75%

Etagemeter: 13450 m2

• Etagemeter:
12.000
Friareal krav (30%):
4050 m2m2
# Parkeringspladser:
98
• Friareal
krav (30%):
3.600 m2

Etagemeter: 14400 m2
Friareal krav (30% & 15%): 3175 m2
# Parkeringspladser: 98
Bebyggelsesprocent: 98%

• Etagemeter: 1000 m2
• Friareal krav (30%): 300 m2
• Anslået P-pladser: 5-10

F_3: Detail+Erhverv

Multikarré
D_3: Plejecenter

D_3: Plejecenter+Erhverv

Hjørnehus

Bebyggelsesprocent: 30%

Vinkelhuse
• Etagemeter: 1500 m2
• Friareal krav (30%):500 m2
• Anslået P-pladser: 8-15

D_3: Plejecenter
Etagemeter: 13450 m2
Friareal krav (30%): 4050 m2
# Parkeringspladser: 98
Bebyggelsesprocent: 30%

41

Punkt 8, Bilag 1: Bilag 1 - Folehaven_udviklingsplan.pdf
Grønttorvet
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Vigerslevparken

Valbyparken
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To Nedslag
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Butikstorvet
Udadvendt hjørne

Et grønt mødested
En ny grøn plads samler Kirsebærhavens Skole, Vigerslev
bibliotek, Margrethekirken, det nye butikstorv og det nye plejecenter. Her mødes alle beboere på Folehavekvarteret nye
fælles plads, både til hverdag og ved særlige lejligheder. Her
er trygt at færdes hele døgnet og plads til mange forskellige
aktiviteter.

Ny boligtype

Plejecenter & Botilbud

Bydelsforbindelsen passerer igennem og fører hver dag mange mennesker henover pladsen - på vej til skole, til arbejde,
på biblioteket, i kirke, på indkøb eller blot på vej igennem
området. Her møder man både folk fra Folehavekvarteret og
fra naboområderne.
Biblioteket åbnes op mod pladsen, så det bliver mere synligt
og man kan se, hvad der foregår derinde. Hegn og buske
omkring kirken fjernes, så kirken træder ud på pladsen og
byder folk indenfor. Det nye butikstorv nord for byrummet
skaber liv og aktivitet i byrummet med de handlende, der går
til og fra torvet. Skolebørnene færdes frit på den bilfri plads
på vej til og fra skole og fritidsaktiviteter. Pladsen knytter
kvarterets forskellige funktioner sammen, skaber synlighed
på tværs og hjælper derved til en bedre og mere multifunktionel udnyttelse af de offentlige faciliteter. Der er altid lys
i vinduerne i det nye plejecenter og altid øjne på pladsen.
Kirsebærhaven er omdannet til en grøn, trafiksikker og
klimasikret gade, hvor bilerne kun færdes på fodgængernes
præmisser.
Hvert år danner pladsen rammen om Folehavefestivalen og
andre fælles arrangementer i kvarteret. Til dagligt danner
pladsens træer og planter en grøn ramme om hverdagens
aktiviteter; boldspil, leg, ophold og bevægelse. Kvarterets
planteskole sælger planter på den ugentlige markedsdag,
hvor butikstorvet smelter sammen med pladsen.
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Udadvendt hjørne
Indgang

Butikstorvet
Udadvendt hjørne
Grønt fælles mødested
Udadvendt hjørne
Indgang

Margrethekirken i
ny central rolle

Biblioteket
Ny åben facade mod byrum

Boliger centralt
i kvarteret

Kirsebærhavens Skole
klasseværelser med
direkte adgang ud

Ny daginstitution
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Illustration. Kirsebærhaven og nyt samlende byrum centralt i området.
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Sikker vej til Folehavekvarteret
Bydelsforbindelsen bliver Folehavekvarterets nye grønne og
trygge hovedgade for fodgængere og cyklister. Den knytter
området sammen med Valbyparken, Vigerslevparken, Grønttorvet og Ny Ellebjerg. Folehavekvarteret bliver en integreret
del af byen, et kvarter man smutter igennem på vej i parken,
til stranden, i byen ud og handle, på arbejde, i skole eller
hjem.

Forbindelsen
fortsætter af
Retortvej

Folehavekvarteret bindes sammen med de nye byområder
mod nord med en ny bydelsforbindelse, der krydser Folehaven for enden af Retortvej.
En markant forbedring af krydset øger fodgængernes og
cyklisternes sikkerhed og tryghed - ikke mindst til gavn for
områdets børn, som skal til og fra skole. Bydelsforbindelsen
bliver en sikker skolevej i to retninger; til Kirsebærhavens
Skole i Folehavekvarteret - og til den kommende skole ved
Torveporten i Grønttorvet.
Den forbedrede forbindelse ind i området sikrer, at mange
flere får gavn af kirken, biblioteket, fritidsordningen, daginstitutionen, butikstorvet og skolens faciliteter.
God belysning langs forbindelsen gør den tryg at færdes på,
også i de mørke timer. Træer og plantebede skaber læ og
rumlig variation og bliver en grøn streng af bynatur, der løber
igennem området.
Indgange og facader rettes mod forbindelsen, så den opleves
som en forside, hvor folk færdes, opholder sig og mødes med
hinanden.
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Sikkert overgangssted
Cykel og
gangforbindelse

Ny markant portbygning
Butikstorvet
Nye moderne
butikslokaler
mulighed for
erhverv eller bolig
Forplads
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Illustration. Bydelsforbindelsen skaber sikker skolevej over Folehaven.
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Afrunding
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Projekternes målsætninger
Udviklingsplanen sætter retning for udviklingen.
Nogle tiltag kan igangsættes for få midler og kan hurtigt
iværksættes. Andre projekter kræver yderligere analyser og
er omkostningstunge, hvorfor de først endeligt kan realiseres
om mange år. De mange investeringer, nye fællesskaber og
fysiske, strukturelle forbedringer vil sikre nuværende og nye
beboere højere livskvalitet.
Forbindelser, belysning, oprydning i hegn og buskads samt
opbygningen af nye fællesskaber vil skabe øget tryghed. Forbindelser til Valby er trygge og velbenyttede.
Børn og unges chance-lighed skal øges. Førskole-institutioner skal være attraktive at anvende, så børnene rustes socialt,
kulturelt og personligt.
Den ny folkeskole på Torveporten skal binde Valby Syd sammen og skabe stærke venskaber på tværs af etniske, kulturelle og socioøkonomiske skel.
Kirsebærhaven Skole styrker børns tilknytning til fritidsinstitution og klubben. Skolen er et aktivt sted hele døgnet, hvor forenings- og fritidslivet deles om faciliteterne. Kirsebærhavens
Skole skal tiltrække og fastholde børn i skoledistriktet.
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Samtidig vil Vigerslev bibliotek åbne sig som et kvartershus,
hvor viden og venskaber formes.
Medborgerskabet styrkes i de offentlige institutioner og i de
demokratiske rum. Kirken er desuden et sted i kvarteret,
hvor mange forskellige mennesker mødes. Medborgerskabet
styrkes ved inddragelse i udviklingen og naboskab, venskab
og aktiviteter trives således, at ingen beboere uønsket føler
ensomhed.
I kvarteret er der plads til nye byggerier og nye boligtyper. Det
giver beboere mulighed for at flytte i større eller mindre bolig efter behov. Samtidig kan nye på boligmarkedet eller nye i
byen erhverve sig en attraktiv bolig til en overkommelig pris.
Kvarterets nye plejecenter og botilbud giver desuden voksne
og ældre mulighed for at bo i nutidige plejeboliger. Kvarteret
udvikler over tid flere boliger, således at tætheden skaber
mere tryghed og mangfoldighed. Samtænkning af plejecenter
og botilbud vil give mulighed for dobbeltanvendelse af inde- og
udearealer samt at invitere kvarterets beboere indenfor. Boligerne har så vidt muligt direkte adgang til det grønne, hvor der
er fællesskab og mulighed for ophold og udendørs aktiviteter.

Kvarterets centrum rummer funktioner der er attraktive og et
besøg værd. Eksisterende funktioner styrkes og åbnes op, så
de er mere indbydende og kan bruges mere henover dagen.
Den grønne identitet præger byrummene og bylivet. Harrestrup Å og Vigerslev parken bliver en mere synlig attraktion og
Valby Idrætsparks faciliteter bliver i højere grad hele bydelens.
I kvarteret er der plads til nye grønne fællesskaber, dyrkemuligheder, drivhuse og bæredygtig vandopsamling, så skybrud
håndteres praktisk og indbydende til fordel for det grønne og
fællesskabet.
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Tidsperspektiv

De første år

Indenfor 5 år:

Indenfor 10 år:

Indenfor 20 år:

Åbningstræk:
- Områdefornyelsen Folehavekvarteret
- Fjerne fysiske og visuelle barrierer ved
Kirken og Dyren.

- Ny skolestruktur binder Valby sammen.
- Multifunktionelt plejecenter og botilbud
- Nyt grønt mødested.
- Skole og bibliotek fungerer som
foreningssted & kulturhus
- Ny Harrestrup Å

- Bydelsforbindelse
- Nyt butikstorv
- Ny udskoling og ungemiljø binder valby sammen fælles drift, organisering
- Nye boligtyper og mere varieret boligbyggeri
- Skybrudsvej, Kirsebærhaven
- Folkeskole uden ledig kapacitet samler valby
syds børn
- Skole, bibliotek & kvarterhus er fælles organiseret, drevet og ledet.

- Ny tunnel under s-tog mod valbyparken.
- Kvarteret opleves som en del af valby syd.
- Nye institutionsgrupper etableret i kvarteret
- Kvarteret er løftet på en række socioøkonomiske parametre.
- Folhavekvarteret er ikke længere udsat
- Københavnerstandard
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G
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Udviklingsplan Valby Syd,
Folehavekvarteret
Udarbejdet i samarbejde mellem:
Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Økonomiforvaltningen
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Socialforvaltningen
Børne- og Ungeforvaltningen
og
Boligforeningen 3B / KAB
Rådgivere:
SLETH, EFFEKT, MOE
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Folehaven, Valby – Projektudviklingsnotat

Udarbejdet i april/maj 2019
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Baggrund
I de kommende år investeres der i en række større projekter i det sydlige Valby, i og omkring kvarteret ved
Folehaven. Boligforeningen 3B (3B) deler Københavns Kommunes ønske om, at projekterne ikke blot skal skabe
værdi hver for sig, men at de mange investeringer udnyttes til at skabe nye typer af liv og møder i kvarteret. Det
skal danne basis for en socialt balanceret bosætning, samt en klogere udnyttelse af m2 og funktioner, som giver
borgerne merværdi. I sidste ende skal sammentænkningen af funktioner og rumligheder føre til en
identitetsmæssig forstærkning af kvarteret, som understøtter et socialt løft.1

Kort over investeringer i området - fra Områdefornyelsens Kvarterplan
3B har derfor udarbejdet en strategiplan for boligafdelingen Folehaven, indgået med en Partnerskabsaftale med
Københavns Kommune og SAB samt gået sammen med seks forvaltninger i Københavns Kommune, om at få
udarbejdet en udviklingsplan for kvarteret.Samtidig arbejder 3B på revideringen af en foreløbig fysisk
helhedsplan for Folehaven. Første version af den foreløbige helhedsplan er indsendt til Landsbyggefonden
(LBF) i 2013 og LBF var på besigtigelse i 2015 med deltagelse fra TMF. Revideringen af første udgave sker på
baggrund af LBF’s tilbagemeldinger mv., men også som en del af 3B’s ønske om at skabe synergi mellem de
mange investeringer i kvarteret.
Dette notat har til formål at undersøge forskellige udviklingsscenarier, som blandt andet er fremkommet i
processen omkring. Udviklingsplanen for at understøtte en drøftelse med Københavns Kommune om, hvilke
projekter der kan realiseres samt hvornår og hvordan.
1

Uddrag af formål for Udviklingsplanen
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Sammenhæng mellem Visioner, Strategier og Projekter
Der er god sammenhæng mellem de overordnede visioner i Områdefornyelse, Udviklingsplan samt 3B’s Fysiske
Helhedsplan og Strategiplan og der er flere overlap i projekternes strategier. Det gælder fx:
•
•
•

At fastholde og bygge videre på områdets grønne kvaliteter
At styrke området forbindelse til den omkringliggende by
At skabe et blandet bykvarter med større variation i boligudbuddet

Flere af udviklingsprojekterne og de strategiske hovedgreb i Udviklingsplanen har en tæt sammenhæng og
bindinger i forhold til den Fysiske Helhedsplan. Det gælder særligt
1) Flytning af Butikstorv, så det placeres ved ny forbindelse
2) Placering af Plejecenter og Botilbud
3) Blandet Bykvarter – Fortætning skal forbedre uderum

Kort over udviklingsprojekter i området - fra Udviklingsplanen
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Proces og tidsperspektiv
Hvis ønsket om at skabe synergi og merværdi mellem de enkelte projekter skal lykkes, er det centralt at der
sættes gang i afklaringsprocessen af overstående projekter.
De mange igangværende projekter og investeringer giver en unik mulighed for at sammentænke de enkelte
projekter, men betyder også at der er tale om en lang proces med mange spor. Der er mange lag, der skal
inddrages og det har en afgørende betydning for tidsaspektet. Et bud på en overordnet tidsplan kunne være:
•
•
•
•
•
•
•
•

2019: Afklaringsfase (Københavns Kommune, KAB/3B, Landsbyggefonden og Boligministeriet
2019: Foreløbig Fysisk helhedsplan sendes til LBF
2020: Beslutningsfasen/Lokalplan (Butikstorv/Plejecenter)
2020: Godkendelse af Skema A Fysisk Helhedsplan
2021: Genhusning, begyndende nedrivning (Plejecenter)
2021: Godkendelse af Skema B Fysisk Helhedsplan
2022/2023 Opstart renovering af boligblokke
2022/2023 Opførelse af nyt Plejecenter/ Butikstorv.

Udviklingsscenarier
I det følgende redegøres der for tre udviklingsscenarier, hvor fokus primært er på 3B’s matrikler, men de skal
ses i sammenhæng med den samlede udvikling af kvarteret. De tre scenarier er:
1) Udelukkende renovering af den eksisterende boligmasse (Fysisk Helhedsplan)
2) Renovering af den eksisterende boligmasse, flytning af butikstorv og opførelse af et nyt plejecenter på
samme grund som det eksisterende plejecenter. (nedrivning af butikstorvet og maks. én boligblok)
3) Renovering af den eksisterende boligmasse, flytning af butikstorv samt placering af plejecenter mod
Folehaven. (nedrivning af butikstorvet og ca. tre boligblokke)
I udviklingsplanen er plejecenter og botilbud placeret på grunden ved det eksisterende plejecenter (Scenarie 2),
men i forbindelse med udviklingsplanen har 3B/KAB ønsket at det undersøges om plejecentret kan placeres
mod Folehaven (Scenarie 3)
Scenarie 2 og 3 medfører nedrivning af henholdsvis 39 og 117 boliger, mens scenarie 1 bevarer alle eksisterende
boliger. For kunne se scenariernes sammenhæng med den samlede udvikling af området er scenarierne
illustreret i et diagram, der også bygger også på Udviklingsplanens strategiske greb Bydelsforbindelsen, Byrum
og byliv samt Blandet boligkvarter illustreret ved
•
•
•
•

Etablering af bydelsforbindelse
Kantzoner med direkte adgang til gårdrum fra boliger i stueetage
Muligheder for fortætning
Ny centralt byrum

Der er tale om principper for fortætning og samtlige muligheder for fortætning er derfor illustreret i scenarierne.
Der er derfor tale om det maksimale potentiale og er ikke et udtryk for 3B’s plan/ønske for fortætning. Der er
redegjort for et estimat på det samlede fortætningspotentiale sidst i nærværende udviklingsnotat.
Den enkelte scenariers muligheder er uddybet i Bilag 1 – Oversigt over Scenarie 1-3 samt fortætning.
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Udviklingsscenarie 1

Udelukkende renovering af den eksisterende boligmasse (Fysisk Helhedsplan)
De 27 boligblokke omfatter i dag 974 boliger. Revideringen af den foreløbige helhedsplan pågår, så det endelige
omfang af den fysiske helhedsplan er ikke fastlagt. Et skøn af omkostningerne for renovering må derfor ske på
baggrund af erfaringspriser fra lignende landsbyggefondsstøttede helhedsplaner. Følgende erfaringstal fra vores
rådgiver Domus Arkitekter er et gennemsnit for gennemgribende helhedsplaner for bebyggelser fra 40´erne og
50´erne. I tallene er der regnet med at en andel af boliger ombygges til tilgængelige boliger. Der er altså tale om
et meget overordnet estimat.
Som tidligere nævnt er der i oversående diagram indarbejdet principper for

Samlet investering
Renovering, estimerede udgifter i alt for 974 boliger inkl. moms (1,1 mio. kr. x 974 boliger) kr. 1.070 mio.
ESTIMAT RENOVERING
Renovering, samlede udgifter i alt pr. bolig inkl. moms
Støttede arbejder i alt pr. bolig inkl. moms
kr. 0,5 mio.
Ustøttede arbejder i alt pr. bolig inkl. moms
kr. 0,6 mio.
(Støttede arbejder inkl. fordelte arbejder i alt pr. bolig inkl. moms kr. 0,7 mio. inkl. moms)

kr. 1,1 mio.
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Udviklingsscenarie 2

Renovering af den eksisterende boligmasse (Fysisk helhedsplan) samt flytning af butikstorv
Som en del af Udviklingsplanen blev det foreslået at flytte det eksisterende butikstorv, så det understøtter den
foreslåede bydelsforbindelse (gang- og cykelforbindelse) fra Grønttorvet over Folehaven til Folehavekvarteret
og videre til Valbparken. Det vil betyde at boligblok 8 (39 boliger/2.733 m2 boligareal (BBR)) skal nedrives for at
give plads det nye butikstorv. Der skal derfor ’kun’ renoveres 935 boliger. I Scenarie 2 er det forudsat at de
nedrevne boliger erstattes af tilsvarende boligareal ved grund fra eksisterende butikstorv

Samlet investering
Renovering, samlede udgifter i alt for boliger inkl. moms (1,1 mio. kr. x 935 boliger)
Nedrivning af blok 8 inkl. genhusning
Indfrielse af lån blok 8
Opførelse af boliger svarende til boligareal blok 8 (inkl. nedrivning af butikstorvet)
I alt

kr. 1.029 mio.
kr. 13 mio.
kr. 5 mio.
kr. 68 mio.
kr. 1.115 mio.

Hertil kommer blok 8 og butikstorvet andel af årlig indbetaling til 3B’s og Landsdispositionsfonden svarende til
ydelse på udamortiserede oprindelige lån på kr. 122.000 samt et årligt huslejetab (eksisterende butikstorv) på kr.
874.632 (2019)
Grundudgifter nybyggeri
Estimat nedrivning af butikstorv inkl. indfrielse af lån

12,4 mio. kr.

Ved opførelse af boligetagemeter svarende til blok 8 på grund ved butikstorv svarer det til udgifter til
nedrivning pr m2 (12,4 mio.kr/ 2.733 m2)
4.537 kr./m2
Der er ikke krav om tillægskøbesum på matrikel 3129 (eksisterende butikstorv) Bebyggelse på 2.733 m2 kræver
ny lokalplan med forhøjelse af bebyggelsesprocent fra 70% til ca. 107%.
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Estimater Scenarie 2
ESTIMAT RENOVERING
Beregning sker på baggrund af skøn jf. scenarie 1
Renovering, samlede udgifter i alt pr. bolig inkl. moms
Støttede arbejder i alt pr. bolig inkl. moms
kr. 0,5 mio.
Ustøttede arbejder i alt pr. bolig inkl. moms
kr. 0,6 mio.
(Støttede arbejder inkl. fordelte arbejder i alt pr. bolig inkl. moms kr. 0,7 mio. inkl. moms)
Renovering, samlede udgifter i alt for boliger inkl. moms (1,1 mio. kr. x 935 boliger)
’Besparelse’ renovering (1,1 mio. kr. x 39 boliger)

kr. 1,1 mio.

kr. 1.029 mio.

kr. 42,9 mio. kr.

ESTIMAT NEDRIVNING BLOK 8
Blok 8 er beliggende Folehaven 29-39 (BBR bygningsnr. 19) består af 39 boliger med et samlet etageareal på 3.656
(BBR)m2 inkl. kælder og 2.747 ekskl. kælder (BBR). Det samlede boligareal er 2.733 m2(BBR)
Omkostningerne for nedrivning kan variere væsentligt fra sag til sag. Udgifterne til miljøsanering og deponi er
meget svært at skønne uden at kende omfanget nærmere.
Et rimeligt skøn kan være at anvende V&S pris for nedrivning og afsætte en sum til bortkørsel og deponi.
V&S angiver en nedrivningspris for etagehuse i tegl og beton på ca. kr. 1.400,- ekskl. moms pr. m²
bruttoetageareal – ekskl. bortkørsel og deponeringsafgifter. V&S (10)10.05,03.
Anlægsudgifter nedrivning af blok 8
Et skøn af Håndværkerudgifter (HV)for nedrivningsomkostninger for eksempelvis Blok 8 vil være:
Nedrivning af 3.656m² etageareal x ca. kr. 1.400 ekskl. moms.
kr. 5,1 mio.
Bortkørsel og deponi 3.656m² etageareal x ca. kr. 400 ekskl. moms.
kr. 1,5 mio.
Byggeplads og vinterforanstaltninger ekskl. moms (8%) ca.
kr. 0,5 mio.
HV udgifter inkl. byggeplads og vinter ekskl. moms ca.
kr. 7,1 mio.
Omkostninger (20%) ekskl. moms ca.
I alt ekskl. moms ca.
I alt inkl. moms ca. (afrundet)

kr. 1,4 mio.
kr. 8,5 mio.
kr. 11,0 mio.

Genhusning blok 8
For at skønne de samlede anlægsudgifter for nedrivning skal det bl.a. vurderes hvordan
genhusning/flytteomkostninger skal indgå. Et skøn på genhusningsudgiften er kr. 50.000,- inkl. moms pr. bolig.
Genhusning ca. 50.000,- x 39 boliger inkl. moms ca.

kr. 2,0 mio.

ESTIMAT INDFRIELSE AF LÅN BLOK 8
Oveni i udgifterne til nedrivning skal der også regnes indfrielse af med blokkens andel af afdelingens
eksisterende lån. Et estimat af blok 8’s andel i eksisterende oprindelige og forbedringslån er beregnet som
blokkens procentvise andel af afdelingens samlede etagemeter (bolig, erhverv og institutioner –
eksklusivkælder). Der et taget udgangspunkt i afdelingens vægtede restgæld pr. 30.6.2019 på baggrund af skøn
fra Realkredit Danmark og Nykredit.
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Samlet estimeret gæld pr 30.6.2019 for hele boligafdelingen
Blok 8’s andel af samlet etagemeter
Blok 8’s andel af estimeret gæld

kr. 125,9 mio.
3,7%
kr. 4,7 mio.

ESTIMAT INDBETALING TIL 3B OG LANDSDISPOSTIONSFOND
Der indbetales desuden årligt til 3B’s og Landsdispositionsfonden svarende til ydelse på udamortiserede
oprindelige lån.
Årlig indbetaling til 3B’s og Landsdispositionsfonden (2018)

kr. 2,0 mio.

Blok 8’s andel (3,7%) af indbetaling til 3B’s og Landsdispositionsfonden (2018)
Butikstorvets andel (2,4%) (af indbetaling til 3B’s og Landsdispositionsfonden (2018)
I alt

kr. 74.000
kr. 48.000
kr. 122.000

ESTIMAT NYBYGGERI AF TILSVARENDE BOLIGER
Omkostninger til etablering af tilsvarende boliger:
Boligareal (BBR) 2.733 m2 x maksimumbeløb familieboliger inkl. energitillæg 24.820 kr./m2

kr. 68 mio.

ESTIMAT ANLÆGSUDGIFTER NEDRIVNING AF BUTIKSTORVET (BLOK 11)
Butikstorvet er beliggende Frugthaven 14-16 (BBR bygningsnr. 19) består af et samlet etageareal på 3.220
(BBR)m2 inkl. kælder og 1.630 ekskl. kælder (BBR). Der tages udgangspunkt i samme V&S priser som i
overstående eksempel.
Et skøn af Håndværkerudgifter (HV)for nedrivningsomkostninger for eksempelvis Butikstorvet vil være:
Nedrivning af 3.220m² etageareal x ca. kr. 1.400 ekskl. moms.
kr. 4,5 mio.
Bortkørsel og deponi 3.220 m² etageareal x ca. kr. 400 ekskl. moms.
kr. 1,3 mio.
Byggeplads og vinterforanstaltninger ekskl. moms (8%) ca.
kr. 0,5 mio.
HV udgifter inkl. byggeplads og vinter ekskl. moms ca.
kr. 6,3 mio.
Omkostninger (20%) ekskl. moms ca.
I alt ekskl. moms ca.

kr. 1,3 mio.
kr. 7,6 mio.

I alt inkl. moms ca.

kr. 9,4 mio.

ESTIMAT INDFRIELSE AF LÅN BUTIKSTORV
Oveni i udgifterne til nedrivning skal der også regnes indfrielse af med butikstorvets andel af afdelingens
eksisterende lån jf. tilsvarende beregning for blok 8.
Samlet estimeret gæld pr 30.6.2019 for hele boligafdelingen

kr. 125,9 mio.

Butikstorvets andel af samlet etagemeter
Butikstorvets andel af estimeret gæld

2,4%
kr. 3,0 mio.

Hertil kommer et årligt huslejetab ved nedrivning eksisterende butikstorv på

kr. 874.632
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Udviklingsscenarie 3

Renovering af den eksisterende boligmasse, flytning af butikstorv samt placering af
plejecenter mod Folehaven.
Som i Scenarie 2 flyttes det eksisterende butikstorv, så det understøtter den foreslåede bydelsforbindelse (gangog cykelforbindelse) fra Grønttorvet over Folehaven til Folehavekvarteret og videre til Valbyparken. Det nye
plejecenter og botilbud placeres, hvor blok 9 og 10 samt det eksisterende butikstorv er placeret i dag.
Det vil betyde at boligblok 8, 9 og 10 (117 boliger/8.120 m2 boligareal (BBR)) samt eksisterende butikstorv skal
nedrives for at give plads det nye plejecenter og butikstorv. Der skal derfor ’kun’ renoveres 857 boliger. I
Scenarie 3 er det forudsat at de nedrevne boliger erstattes af tilsvarende boligareal ved fortætning i kanten af
gårdrum og evt. på boldbanen.

Samlet investering
Renovering, samlede udgifter i alt for boliger inkl. moms (1,1 mio. kr. x 857 boliger)
Nedrivning af blok 8 (inkl. genhusning boliger)
Indfrielse af lån blok 8
Opførelse af boliger svarende til boligareal blok 8, 9 og 10
I alt

kr. 943 mio.
kr. 13 mio.
kr. 5 mio.
kr. 202 mio.
kr. 1.163 mio.

Hertil kommer blok 8, 9 og 10 samt butikstorvet andel af årlig indbetaling til 3B’s og Landsdispositionsfonden
svarende til ydelse på udamortiserede oprindelige lån på kr. 264.000 samt et årligt huslejetab (eksisterende
butikstorv) på kr. 874.632 (2019)
Estimat nedrivning af blok 9, 10 og butikstorv inkl. indfrielse af lån

43 mio. kr.

Ved opførelse af plejecenter på boligetagemeter på 11.500 m2 på grund ved butikstorv samt blok 9 og 10 svarer
det til udgifter til nedrivning pr m2 (43 mio.kr/ 11.500 m2)
3.739 kr./m2
Der er ikke krav om tillægskøbesum på matrikel nr. 3129 (eksisterende butikstorv) og matrikel nr. 3108 (blok 9
og 10) Bebyggelse på 11.500 m2 kræver ny lokalplan men kan holdes indenfor bebyggelsesprocent på 70%
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Estimater Scenarie 3
ESTIMAT RENOVERING
Beregning sker på baggrund af skøn jf. scenarie 1
Renovering, samlede udgifter i alt pr. bolig inkl. moms
Støttede arbejder i alt pr. bolig inkl. moms
kr. 0,5 mio.
Ustøttede arbejder i alt pr. bolig inkl. moms
kr. 0,6 mio.
(Støttede arbejder inkl. fordelte arbejder i alt pr. bolig inkl. moms kr. 0,7 mio. inkl. moms)
Renovering, samlede udgifter i alt for boliger inkl. moms (1,1 mio. kr. x 857 boliger)
’Besparelse’ renovering (1,1 mio. kr. x 117 boliger)

kr. 1,1 mio.

kr. 943 mio.

kr. 129 mio. kr.

ESTIMAT NEDRIVNING BLOK 8 INKL GENHUSNING (Se scenarie 2)
ESTIMAT INDFRIELSE AF LÅN BLOK 8 (Se scenarie 2)
ESTIMAT INDBETALING TIL 3B OG LANDSDISPOSTIONSFOND
Der indbetales desuden årligt til 3B’s og Landsdispositionsfonden svarende til ydelse på udamortiserede
oprindelige lån.
Årlig indbetaling til 3B’s og Landsdispositionsfonden (2018)

kr. 2,0 mio.

Blok 8, 9 og 10 ’s andel (11%) af indbetaling til 3B’s og Landsdispositionsfonden (2018)
Butikstorvets andel (2,4%) (af indbetaling til 3B’s og Landsdispositionsfonden (2018)
I alt

kr. 221.000
kr. 48.000
kr. 269.000

ESTIMAT NYBYGGERI AF TILSVARENDE BOLIGER
Omkostninger til etablering af tilsvarende boliger (blok 8, 9 og 10):
Boligareal(BBR) 8.120 m2 x maksimumbeløb familieboliger inkl. energitillæg 24.820 kr./m2

kr. 202 mio.

ESTIMAT ANLÆGSUDGIFTER NEDRIVNING AF BLOK 9, 10 OG BUTIKSTORVET (BLOK 11)
Butikstorvet er beliggende Frugthaven 14-16 og består af et samlet etageareal på 3.220 m2 inkl. kælder. (BBR)
Blok 9 er beliggende Folehaven 41-51 består af et samlet etageareal på 3.663 m2 inkl. kælder. (BBR)
Blok 10 er beliggende Folehaven 53-63 består af et samlet etageareal på 3.663 inkl. kælder. (BBR)
Der tages udgangspunkt i samme V&S priser som i scenarie 2.
Et skøn af Håndværkerudgifter (HV)for nedrivningsomkostninger for eksempelvis Butikstorvet vil være:
Nedrivning af 10.546² etageareal x ca. kr. 1.400 ekskl. moms.
kr. 14,8 mio.
Bortkørsel og deponi 3.220 m² etageareal x ca. kr. 400 ekskl. moms.
kr. 4,2 mio.
Byggeplads og vinterforanstaltninger ekskl. moms (8%) ca.
kr. 1,5 mio.
HV udgifter inkl. byggeplads og vinter ekskl. moms ca.
kr. 19,5 mio.
Omkostninger (20%) ekskl. moms ca.
I alt ekskl. moms ca.

kr. 4,1 mio.
kr. 24,6 mio.

I alt inkl. moms ca.

kr. 30,8 mio.
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ESTIMAT INDFRIELSE AF LÅN BLOK 9, 10 OG BUTIKSTORV
Oveni i udgifterne til nedrivning skal der også regnes indfrielse af med butikstorvets andel af afdelingens
eksisterende lån jf. tilsvarende beregning for blok 8.
Samlet estimeret gæld pr 30.6.2019 for hele boligafdelingen
Blok 9, 10 samt Butikstorvets andel af samlet etagemeter
Blok 9, 10 samt Butikstorvets andel af estimeret gæld
Hertil kommer et årligt huslejetab ved nedrivning eksisterende butikstorv på

kr. 125,9 mio.
9,7%
kr. 12,2 mio.
kr. 874.632

Fortætningspotentiale

På overstående diagram vises principper for fortætning i Folehavekvarteret. De med mørkeblå markerede
fortætning viser et estimeret maksimalt fortætningspotentiale på 3B’s arealer. Der er tale om et studie på et
skitsemæssig og diagrammatisk niveau og afspejler ikke de evt. endelige bygninger. Der er ikke taget højde for
fx trafikale forhold, dagslysforhold, beboerreaktioner m.v.
På baggrund af studiet er det maksimale fortætningspotentiale estimeret til ca. 20.000 m2.
Med en gennemsnitlig boligstørrelse på 95m2 vil det svare til ca. 210 boliger.
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Opsummering og videre forløb
De tre scenarier er opsummeret i hovedtræk i nedenstående tal.

Scenarie 1
Scenarie 2
Scenarie 3

Udgifter til renovering af
eksisterende boliger.
kr. 1.070 mio.
kr. 1.029 mio.
kr. 943 mio.

Udgifter til nedrivning inkl.
genhusning

Udgifter til indfrielse af lån

13 mio. kr*
13 mio. kr*

5 mio.**
5 mio.**

* Estimatet indeholder alle udgifter til nedrivning af blok 8. Udgifterne til nedrivning af blok 9, 10 og butikstorv forventes
indeholdt i anlægsbudgetter for henholdsvis Nye familieboliger og plejecenter.
* Estimatet indeholder alle udgifter til indfrielse af lån for blok 8. Som det fremgår af scenarierne skal udgifterne til indfrielse af lån
for blok 9, 10 og butikstorv indgå som en del af det samlede anlægsbudget for nye familieboliger og/eller plejehjem.

Antal boliger der nedrives
(familieboliger)
Scenarie 1
Scenarie 2
Scenarie 3

39
117
Antal nye
boliger

Fortætningpotentiale
(maksimalt)

Antal boligetagemeter der
nedrives

210

Omkostninger til opførelse af tilsvarende
boligetagemeter
(Maksimumbeløb + energitillæg)

2.733
8.120
Antal nye
boligetagemeter
20.000

kr. 68 mio.
kr. 202 mio.

Omkostninger til opførelse samtlige
boligetagemeter (Maksimumbeløb + energitillæg)
Kr. 496 mio.

Hensigten med udviklingsnotatet er at give et godt grundlag for en indledende drøftelse med Københavns
Kommune af de forskellige scenariers potentiale og realiserbarhed samt hvordan en videre afklaringsproces kan
tilrettelægges.
For at opnå den ønskede synergi mellem projekterne vurderer vi at næste skridt er at fastlægge en fælles
beslutningsproces med rækkefølge og deadline for afklaring af de enkelte projekter.
Som nævnt under i afsnittet Proces og tidsperspektiv kunne et udkast til en overordnet tidsplan være:
•
•
•
•
•
•
•
•

2019: Afklaringsfase (Københavns Kommune, KAB/3B, Landsbyggefonden og Boligministeriet
2019: Foreløbig Fysisk helhedsplan sendes til LBF
2020: Beslutningsfasen/Lokalplan (Butikstorv/Plejecenter)
2020: Godkendelse af Skema A Fysisk Helhedsplan
2021: Genhusning, begyndende nedrivning
2021: Godkendelse af Skema B Fysisk Helhedsplan
2022/2023 Opstart renovering af boligblokke
2022/2023 Opførelse af nyt Plejecenter

Udviklingsplanens tidsperspektiv er vedlagt som bilag 1.

Bilag:
1) Udviklingsplan side 51 - Tidsperspektiv
2) Stamdata for boligafdelingen Folehaven
3) Oversigt over Scenarie 1-3 samt fortætning
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Bilag 1 - Udviklingsplanens tidsperspektiv (udviklingsplan s. 51)

Punkt 8, Bilag 2: Bilag 2 - Folehaven_udviklingsnotat.pdf

Bilag 2 - Stamdata for boligafdelingen Folehaven

Adresse: Druehaven 1-47, Folehaven 1-99, Frugthaven

Gennemsnit bolig str.: 72 m2

14-16 og 19-41, Gl. Køge Landevej 110-160,

Antal beboere: ca. 2.200

Kirsebærhaven 2-6 og 51-61, Vinhaven 1-59 samt

Københavns kommune boligsociale anvisning: 33 %

Urtehaven 53-65

(2017)

Matrikelnr.: 422, 2035 2038, 2040,2072, 3088, 3090, 3091,

Familie med én forsøger: 50 pct. (25 pct. KK

3092, 3093, 3094, 3095, 3107, 3108, 3109, 3110, 3129, 3246

gennemsnit). (2017 tal)

og 3256.

Uddannelsesniveau: 33 pct. af Folehavens voksne har

Opførelses år: 1952 - 62

grundskolen som deres højeste afsluttet uddannelse (11

Bebyggelses form: 27 L formede blokke i 3 etager +

pct. KK gennemsnit). (2017 tal)

kælder og udnyttet tagetage omkring åbne gårdrum

Beskæftigelse: 51 pct. af kvarterets borgere i alderen 18-

Grundareal: 161.385 m2

64 år er beskæftiget (71 pct. KK gennemsnit). (2017 tal)

Ubebyggede arealer i alt (inkl. veje, parkerings- og

Indkomstniveau: Kvarterets årlige husstandsindkomst

ankomstarealer): 134.857 m2

er gennemsnitligt 30 pct. lavere end gennemsnittet i KK.

Areal af blokkenes gårdrum: ca. 57.000 m2

(2017 tal)

Bebygget areal: 26.528 m2

Tryghedsindeks: 35 % af beboerne føler sig utrygge i

Brutto etageareal: ca. 70.000 m

2

området. (2017 tal)

Antal parkeringspladser: ca. 820 inkl. 6 handicap ppladser
Antal boliger: ca. 970 boliger fra hybel til 5-værelses
lejligheder og et lille butikscenter (75 pct. er små 3 og 4
værelsesboliger)

Maj 2019
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Scenarie 1

ÅBNINGEN MELLEM BLOK 8 OG 9:
EKSISTERENDE BEBYGGELSE
ORT
RE T

• Butikstorv i eksisterende placering.
• Blok 8 bevares.
• Eksisterende plejecenter nedrives og nyt større plejecenter opføres i
samme omtrentlige placering.
• Ny bebyggelse med bofællesskaber el.lign. placeres ved eksisterende
boldbane.
8
• Fortættende boligbebyggelse 2udføres
ved blok 1-4 og blok 6-10.
• Der etableres en kantzone langs de eksisterende
blokke med adgang til
26
gårdrum fra boliger i stueetagen
2

VEJ

PRIVATE HAVER
PRIVATE HAVER VED
TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER

Set fra gårdrum

12

10
BUTIKSTORV

24

MULIG FREMTIDIG BEBYGGELSE
PRIMÆRE BYRUM

5

27

NY BEBYGGELSE

Set fra Folehaven

(vist ved blok 7 / 8 pga. mur ved blok 8 / 9)
FOLEHAVEN

9

8

7

BOLIGER

6

13

5

23

14

PLEJECENTER

UNGDOMSBO. /
BOFÆLLESSKAB
MAGRETHEKIRKEN

ÅBNING TIL NY FORBINDELSE
Åbningen mellem blok 8 og 9 er kun lidt over 7
m. bred. Det er for trangt til at etablere en ordentlig cykel- og gangsti, uden at færdslen på
tværs af bebyggelsen kommer meget tæt på
indgangspartierne til boligerne i blok 9 og haven i
blok 8. Der mangler artikulering af åbningen i bebyggelsen og en tydelig markering af forbindelsen på tværs ved Folehaven ind gennem rækken
af bygninger, som skal understøtte forbindelsen
på tværs af bebyggelsen

BOLIGER

4
VEJ

ÆLDREBOLIGER

GL.

3
KIRSEBÆRHAVENS
SKOLE

KØ

GE

LAN

DE

15

Retortvej-forbindelsen står meget svagt i dette
scenarie, og den centrale del af Folehave-bebyggelsen vil forsat stå isoleret fra de tilstødende
bydele nord for.
Bebyggelsens ydre karakter bevares.

16
DYREN

21

NYT PLEJECENTER
Nyt plejecenter foreslås udformet med tilbagetrukkede hjørner, som bryder bygningsvolumenet
op i mindre dele, der er tilpasset Folehave-bebyggelsens skala, og som er et velkendt og bærende tema for de eksisterende bygninger.
Plejecenteret er placeret med østvendt fronter
som fanger forbindelsen mellem blok 9 og 10.
På vestsiden åbner bygningen sig op med fælles
haver mod ældreboligerne ved siden af.
DYREN
Dyren (Dyrelegepladsen)forbliver i sin nuværende placering, og vil fungere som en lomme på
Kirsebærhavens byrum.
Dyren er stærkt tilbud i dagtimerne, men kan i
aften- og nattetimerne komme til stå øde hen, og
ligger derfor godt som en tilstødende funktion.

2

17
20

1

FORTÆTNING
Der foreslås fortætning med almene boliger, som
rækkehuse el.lign. i to plan. Fortætningen giver
gårdrummene bag en klar afgrænsning og skaber
intime haverum for beboerne.

18

19

NYE BYRUM
Byrummet i den centrale bebyggelse er sammensat af en række mindre byrum - ved bofællesskabet og ved Plejecenteret mod Kirsebærhaven
– med Magrethekirken placeret som en bykirke
med mindre byrum omkring sig.

NY BEBYGGELSE MED BOFÆLLESKABER
I det centrale byrum foreslås placering af en
bygning med nye boformer – bofællesskaber,
deleboliger, ungdomsboliger m.v. – kombineret
med åbne funktioner i stueetagen. Dette vil give
Folehavens centrale rum en levende, åben funktion, som kan give liv til byrummet og ”øjne” på
gaden også om aftenen.
Bygningen opdeler samtidig det store centrale
byrum i to mindre byrum, der har en skala som
er tilpasset bebyggelsen.

FOLEHAVEN
SCENARIE 1
SKITSE 06.05.2018
BUTIKSTORV I EKSIST. PLACERING
NYT CENTRALT PLEJECENTER
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Scenarie 2

EKSISTERENDE BEBYGGELSE

Nyt butikstorv placeres ved Blok 8.
Blok 8 nedrives (39 eksisterende boliger nedlægges)
Eksisterende butikstorvnedrives og erstattes af boliger
Eksisterende plejecenter nedrives og nyt større plejecenter opføres i
samme omtrentlige placering.
• Ny bebyggelse med bofællesskaber el.lign. placeres ved eksisterende
28
boldbane.
• Fortættende boligbebyggelse udføres ved
blok 1-4 og blok 6-10.
26
• Der etableres en kantzone langs de eksisterende blokke
med adgang til
25
gårdrum fra boliger i stueetagen
12

ORT
RE T

•
•
•
•

NY BEBYGGELSE

VEJ

MULIG FREMTIDIG BEBYGGELSE
PRIMÆRE BYRUM

Der foreslås fortætning med almene boliger, som
rækkehuse el.lign. i to plan. Fortætningen giver
gårdrummene bag en klar afgrænsning og skaber
intime haverum for beboerne.

10

27
24

FORTÆTNING
Eksisterende butikstorv nedrives og der opføres i
stedet boliger i tre plan.

PRIVATE HAVER
PRIVATE HAVER VED
TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER

FOLEHAVEN

9
8

BOLIGER

13

7

6

BUTIKSTORV
BOLIGER

23

14

PLEJECENTER

NY BOFORM /
BOFÆLLESSKAB
MAGRETHEKIRKEN

BOLIGER

4

VEJ

ÆLDREBOLIGER

LAN

DE

15

16

DYREN
Dyren (Dyrelegepladsen)forbliver i sin nuværende placering, og vil fungere som en lomme på
Kirsebærhavens byrum.
Dyren er stærkt tilbud i dagtimerne, men kan i
aften- og nattetimerne komme til stå øde hen, og
ligger derfor godt som en tilstødende funktion.

DYREN

21

2

17
20

GL.

3
KIRSEBÆRHAVENS
SKOLE

KØ

GE

KANTZONE
Kantzonen langs boligblokkene aktiveres ved at
etablere adgang til gårdrum fra boliger i stueetagen
NYT PLEJECENTER (NEDRIVNING AF EKSISTERENDE)
Nyt plejecenter foreslås udformet med tilbagetrukkede hjørner, som bryder bygningsvolumenet
op i mindre dele, der er tilpasset Folehave-bebyggelsens skala, og som er et velkendt og bærende tema for de eksisterende bygninger.
Plejecenteret er placeret med østvendt fronter
som fanger forbindelsen mellem blok 9 og 10.
På vestsiden åbner bygningen sig op med fælles
haver mod ældreboligerne ved siden af.

NYT
BUTIKSTORV VED NEDRIVNING AF BLOK 8
5
(Nyt butikstorv placeres ved blok 8, som nedrives. Butikstorvet placering er trukket mod øst,
så der er mulig for at etablere en god bred cykel- og gangsti videreført fra Retortvej gennem
det mindre byrum foran butikstorvet. Bygningen
og byrummet er med til at artikulere og markere
åbningen i bebyggelsen og understøtter forbindelsen på tværs. Forbindelsen til Retortvej står
klart i dette scenarie.
Bebyggelsens ydre karakter står forsat fint langs
Folehaven, på trods af nedrivningen af blok 8.
Takten hvor de eksisterende bygninger bevares
to og to (blok 6-7 og blok 8-9) fastholder billedet
af en samlet bebyggelse.

1

18

19

NYE BYRUM
Forløbet ind gennem bebyggelsen består af en
række mindre byrum - ved butikstorvet, ved
bofællesskabet og ved Plejecenteret mod Kirsebærhaven – med Magrethekirken placeret som
en bykirke med mindre byrum omkring sig.

NY BEBYGGELSE MED BOFÆLLESKABER
I det centrale byrum foreslås placering af en
bygning med nye boformer – bofællesskaber,
deleboliger, ungdomsboliger m.v. – kombineret
med åbne funktioner i stueetagen. Dette vil give
Folehavens centrale rum en levende, åben funktion, som kan give liv til byrummet og ”øjne” på
gaden også om aftenen.
Bygningen opdeler samtidig det store centrale
byrum i to mindre byrum, der har en skala som
er tilpasset bebyggelsen.

FOLEHAVEN
SCENARIE 2
SKITSE 06.05.2018
NYT BUTIKSTORV VED BLOK 8
NYT CENTRALT PLEJECENTER
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Scenarie 3

EKSISTERENDE BEBYGGELSE

Nyt plejecenter placeres ved blok 9 og 10 og eksisterende butikstorv
Nyt butikstorv placeres ved Blok 8.
Blok 8, 9 og 10 nedrives (117 eksisterende boliger nedlægges)
Eksisterende butikstorv nedrives
Ny bebyggelse med bofællesskaber el.lign. placeres ved eksisterende
boldbane.
28
• Eksisterende plejecenter omdannes
til ungdomsboliger el.lign. Fortættende boligbebyggelse udføres ved blok2 1-4 og blok 6-10.
6
• Der etableres en kantzone langs de eksisterende blokke
med adgang til
25
gårdrum fra boliger i stueetagen
12

ORT
RE T

•
•
•
•
•

VEJ

27

OMDANNELSE AF EKSISTERENDE PLEJECENTER
Eksisterende plejecenter omdannes til ungdomsboliger el.lign. som er med til at give liv til det
indre af bebyggelsen.

PRIMÆRE BYRUM
PRIVATE HAVER

FOLEHAVEN

9

8

PLEJECENTER

13

7

6

BUTIKSTORV
BOLIGER

OMBYGGES EVT. TIL
UNGDOMSBOLIGER

14

NY BOFORM /
BOFÆLLESSKAB
MAGRETHEKIRKEN

BOLIGER

4

NYT BUTIKSTORV VED NEDRIVNING AF BLOK 8
5
(Nyt butikstorv placeres ved blok 8, som nedrives. Butikstorvet placering er trukket mod øst,
så der er mulig for at etablere en god bred cykel- og gangsti videreført fra Retortvej gennem
det mindre byrum foran butikstorvet. Bygningen
og byrummet er med til at artikulere og markere
åbningen i bebyggelsen og understøtter forbindelsen på tværs. Forbindelsen til Retortvej står
særlig klart i dette scenarie, hvor både plejecenter og butikstorv danner en nye ”port” til bebyggelsen.
VEJ

ÆLDREBOLIGER

3
KIRSEBÆRHAVENS
SKOLE

16
DYREN

21

2

17
20

1

KØ

GE

LAN

DE

15

GL.

NYT PLEJECENTER (NEDRIVNING AF blok 9 og 10)
Nyt plejecenter placeres hvor blok 9, 10 og butikstorv er placeret i dag. Bygningen danner
sammen det nye butikstorv indgangen til bebyggelsen, hvor forbindelsen fra Retortvej løber over23
Folehaven.
Bygningen foreslås udformet med tilbagetrukkede hjørner, som bryder bygningsvolumenet op i
mindre dele, der er tilpasset Folehave-bebyggelsens skala, og som er et velkendt og bærende
tema for de eksisterende bygninger.
Placeringen af plejecenter mod Folehaven giver
mulighed for at reducere antallet af boliger med
støjgener

MULIG FREMTIDIG BEBYGGELSE

PRIVATE HAVER VED
TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER

10

24

NY BEBYGGELSE

FORTÆTNING
Der foreslås fortætning med almene boliger, som
rækkehuse el.lign. i to plan. Fortætningen giver
gårdrummene bag en klar afgrænsning og skaber
intime haverum for beboerne.

Bebyggelsens ydre karakter langs Folehaven
bliver afbrudt af nye bygninger fra blok 8 – 10,
men hænger stadig nogenlunde sammen med de
ydre hjørner bevaret.
117 eksisterende boliger nedlægges.

18

19

DYREN
Dyren (Dyrelegepladsen)forbliver i sin nuværende placering, og vil fungere som en lomme på
Kirsebærhavens byrum.
Dyren er stærkt tilbud i dagtimerne, men kan i
aften- og nattetimerne komme til stå øde hen, og
ligger derfor godt som en tilstødende funktion.

NYE BYRUM
Forløbet ind gennem bebyggelsen består af en
række mindre byrum – mellem plejecenteret og
butikstorvet, ved bofællesskabet og ved Plejecenteret mod Kirsebærhaven – med Magrethekirken placeret som en bykirke med mindre byrum
omkring sig.

NY BEBYGGELSE MED BOFÆLLESKABER
I det centrale byrum foreslås placering af en
bygning med nye boformer – bofællesskaber,
deleboliger, ungdomsboliger m.v. – kombineret
med åbne funktioner i stueetagen. Dette vil give
Folehavens centrale rum en levende, åben funktion, som kan give liv til byrummet og ”øjne” på
gaden også om aftenen.
Bygningen opdeler samtidig det store centrale
byrum i to mindre byrum, der har en skala som
er tilpasset bebyggelsen.

FOLEHAVEN
SCENARIE 3
SKITSE 06.05.2018
NYT BUTIKSTORV VED BLOK 8
NYT PLEJECENTER VED BLOK 9 OG 10
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Fortætningsmuligheder (3B -grunde)

EKSISTERENDE BEBYGGELSE
ORT
RE T

NY BEBYGGELSE PÅ 3B AREAL

VEJ

ØVRIG NY BEBYGGELSE
PRIMÆRE BYRUM
PRIVATE HAVER
PRIVATE HAVER VED
TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER

28
26
25

12

BOLIGER

10

27
24

FOLEHAVEN

9
8

BOLIGER

13

7

6

BUTIKSTORV
BOLIGER

5

23

14

PLEJECENTER

NY BOFORM /
BOFÆLLESSKAB
MAGRETHEKIRKEN

BOLIGER

4
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Der foreslås fortætning med almene boliger, som
rækkehuse el.lign. i to plan. Fortætningen giver
gårdrummene bag en klar afgrænsning og skaber
intime haverum for beboerne.
I det centrale byrum foreslås placering af en
bygning med nye boformer – fx bofællesskaber,
deleboliger, ungdomsboliger m.v. – kombineret
med åbne funktioner i stueetagen. Dette vil give
Folehavens centrale rum en levende, åben funktion, som kan give liv til byrummet og ”øjne” på
gaden også om aftenen.
Bygningen opdeler samtidig det store centrale
byrum i to mindre byrum, der har en skala som
er tilpasset bebyggelsen.
Det er desuden en mulighed at fortætte på grunden ved materielgård og vaskeri
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FORTÆTNINGSMULIGHEDER -PLACERING
På det eksisterende butikstorv etableres boliger,
som erstaning for blok 8

FORTÆTNINGSMULIGHEDER - OMFANG
Oversigten viser forskellige muligheder for fortætning. Der er tale om et diagrammatisk studie,
hvor der ikke er taget højde for dagslys, trafikale
forhold beboerinddragelse mv.
Opføres samtlige volumner (blå volumener) er
der et bebygget areal på ca. 8.000 m2.
Hvis der regnes med at der kan bygges i 2,5 etager kan der i alt bygges ca. 20.000 m2
Til sammenligning foreslås nedrinivnig af henholdsvis 2.773 m2 boligetageareal scenarie 2 og
8.120 m2 boligetageareal i scenarie 3
Regnes der med en gennemsnitlig boligstørrelse
på 95 m2 svarer det til ca. 210 ny boliger.
Til sammenligning foreslås nedrinivnig af henholdsvis 39 boliger i scenarie 2 og 117 boliger i
scenarie 3

FOLEHAVEN
FORTÆTNING PÅ 3B AREAL
SKITSE 06.05.2018
NYT BUTIKSTORV VED BLOK 8
NYT CENTRALT PLEJECENTER

Punkt 10: Indstilling - Sundholmsvej 6 - Finansiering af parkeringsforpligtigelse (B)

Sundholmsvej 6 – Finansiering af parkeringsforpligtigelse (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen den 27. juni 2019
Byggeudvalget den 27. maj 2019
4. juni 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Mette Sook Høgel

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om byggeprojektet vedr. opførelse af seniorbofællesskab og ungdomsboliger på adressen Sundholmsvej 6, 2300 København S, skal gennemføres
med finansiering af grundkøbsaftalens parkeringsforpligtigelse til parcel 3 fra 3B’s dispositionsfond
eller om sagen skal afsluttes.
Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

A) at omkostningerne til grundkøbsaftalens parkeringsforpligtigelse til parcel 3, i alt ca. 2
mio. kr. inkl. moms, dækkes af dispositionsfonden, eller
B) at sagen afsluttes på baggrund af meromkostningen forbundet med parkeringsforpligtigelse, som ikke kan indeholdes i rammebeløbet. De hidtil afholdte omkostninger på i alt 5,7
mio. kr. afholdes af dispositionsfonden. De afholdte 5,7 mio. kr. er inklusiv 1,5 mio. kr. i renter for deponering af grundkøbssum. Renterne er indtægtsført i selskabet.

Problemstilling
3B’s organisationsbestyrelse godkendte den 12. maj 2016 betinget grundkøb samt igangsætning
af byggesagen vedr. opførelse af 28 boliger i seniorbofællesskab og 150 ungdomsboliger (parcel
5) samt tilhørende parkering (parcel 2) på Sundholmsvej 6, 2300 København S (se matrikelkort
med parcelnumre, bilag 1). Grundkøbsaftalen er betinget af, at der opnås skema B tilsagn til opførelse af boligerne.
På baggrund af organisationsbestyrelsens beslutninger den 28. juni 2018 og 7. februar 2019 har
administrationen indgået betinget totalentreprisekontrakt og igangsat udarbejdelse af dispositionsforslag og skema A ansøgning.
Grunden sælges af Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, og i grundkøbsaftalen indgår en
parkeringsforpligtigelse omhandlende Sundholmsvej 6 (parcel 3). På parcel 3 er der i dag placeret
1

en midlertidig institution, og Økonomiforvaltningen påtænker et frasalg af parcel 3 til opførelse af
private boliger. Parkering til de private boliger på parcel 3 skal etableres på parcel 2, som er en del
af 3B’s grundkøb.
I afgivelse af grundkøbstilbud har det været 3B’s klare overbevisning, at parkeringsforpligtigelsen
var løftet ved, at der blev stillet areal til rådighed på parcel 2, og at parcel 3 efterfølgende etablerede egne parkeringspladser inkl. nødvendigt anlæg og konstruktion. Dermed ville parkeringsforpligtigelsen ikke have konsekvenser for boligprojektets anlægsøkonomi.
Efter indgåelse af grundkøbsaftalen er det blevet klart, at det har været Økonomiforvaltningens
holdning, at forpligtigelsen skal løftes ved at grundejer af parcel 2 og 5 etablerer nødvendigt anlæg
og konstruktion til parcel 3’s parkering. Dette vil medføre en meromkostning til 3B’s boligprojekt,
som ikke vil kunne indeholdes i rammebeløbet.
3B/KAB har løbende drøftet fortolkningen af grundkøbsaftalens parkeringsforpligtigelse med Økonomiforvaltningen med argumentet om rimeligheden i, at almene boliger skal løfte parkeringsomkostninger til fremtidige private boliger, samt at der skal afholdes en omkostning til fremtidige private boliger, som Økonomiforvaltningen ikke kan svare for, hvornår realiseres og af hvem.
I april 2019 har Økonomiforvaltningen mundtligt meddelt KAB, at parkeringsforpligtigelsen fastholdes omfattende nødvendigt anlæg og konstruktion til parcel 3.
Parallelt med udarbejdelse af dispositionsforslag for boligprojektet på parcel 5 har 3B indgået dialog med den socialøkonomiske virksomhed Bybi om udvikling af ’Biernes Hus’ på parcel 2 jf. organisationsbestyrelsens godkendelse den 1. november 2018. Én af forudsætningerne for udvikling af
’Biernes Hus’ er 3B’s salg af parcel 2 til Bybi samt KK’s godkendelse af følgende dispensationer fra
gældende lokalplan nr. 453 ’Sundholm Syd’:
-

Mulighed for opførelse af erhverv i to etager
Adgang til parcel 2 via eksisterende vej mellem Sundholms Byhave og den lukkede institution Sønderbro
Fjernelse af bevaringsværdigt træ

Frasalg af parcel 2 vil være betinget af, at der opnås skema B tilsagn til opførelse af boliger på parcel 5.
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har meddelt KAB, at forhold omkring parkeringsforpligtigelse og dispensationsansøgninger samlet for parcel 2 og 5 skal være afklaret, inden
der kan fremsendes skema A ansøgning. På denne baggrund har administrationen i marts 2019
valgt at sætte projektering i bero, således der ikke afholdes yderligere omkostninger på sagen.
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Der skal derfor tages stilling til, om 3B ønsker at fortsætte projektet med opførelse af boliger på
parcel 5 og meromkostning til parkeringsforpligtigelsen til parcel 3 på ca. 2 mio. kr. inkl. moms,
som skal afholdes af 3B’s dispositionsfond, eller om projektet skal standses og 3B derved træder
ud af grundkøbsaftalen. Såfremt sagen standses, vil 3B’s engagement i udviklingen af ’Biernes
Hus’ på parcel 2 også ophøre.

Løsning
Parkeringsforpligtigelse
Til 3B’s boliger på parcel 5 skal der etableres i alt 31 parkeringspladser på parcel 2, fordelt med 11
pladser til seniorbofællesskab og 20 pladser til ungdomsboliger. Såfremt ’Biernes Hus’ ikke realiseres, anlægges parkeringspladser til boliger på terræn i let konstruktion (inddækket) på parcel 2.
Anlægsomkostninger til let konstruktion er skønnet til at kunne rummes indenfor det samlede rammebeløb.
Økonomiforvaltningens tolkning af grundkøbsaftalens parkeringsforpligtigelse omhandlende etablering af parkeringsdæk anslås til ca. 2 mio. kr. inkl. moms. Herudover vil der påløbe drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til parkeringsdæk/tag, som vil skulle afholdes af de kommende boligafdelinger på parcel 5, indtil der etableres boliger på parcel 3. Herefter vil der kunne indgås aftale om
leje eller salg af pladser, som vil kunne dække drift og vedligehold.
I udviklingen af ’Biernes Hus’ er en af forudsætningerne, at parkeringspladser etableres som parkeringskarruseller. Parkeringskarrusel er illustreret i bilag 2. Med denne løsning vil parkeringsforpligtigelsen til parcel 3 løftes ved, at der anvises areal til placering af en parkeringskarrusel. Eventuelt kan der blive tale om, at der skal skabes bærende underlag til en karrusel.
I administrationen arbejdes der pt. med muligheder for at skabe yderligere parkeringsforhold ved
afdeling Hørgården. Såfremt dette projekt realiseres og pladserne ved afdeling Hørgården er etableret, når frasalg af parcel 3 sker, vil parkeringsforpligtigelsen eventuelt kunne henvises til disse
pladser i stedet for at placere parkeringskarrusel på parcel 2.
Dispensationer
Administrationen har udarbejdet fælles ansøgning for parcel 2 og 5 for dispensationer fra lokalplan
nr. 453 ’Sundholm Syd’.
Dispensation for boliger omhandler følgende emner:
- Overskridelse af byggefelt
- Etablering af franske altaner ved ungdomsboliger
- Placering af ca. 13 pct. friareal til parcel 5 på parcel 4
- Fritagelse for installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for toiletskyl
Dispensation for ’Biernes Hus’ omhandler følgende emner:
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-

Tilladelse til opførelse af erhverv i to etager
Etablering af adgang til parcel 2 med bil via eksisterende vej mellem Sundholms Byhave og
den lukke institution Sønderbro
Fjernelse af bevaringsværdigt træ
Fritagelse for installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for toiletskyl

Såfremt 3B vælger at fortsætte projektet, forventes dispensationsansøgning fremsendt til Teknikog Miljøforvaltningen umiddelbart efter organisationsbestyrelsesmøde den 27. juni 2019. Sideløbende vil der blive indhentet pris på etablering af parkeringshus inkl. dæk til parcel 3 på parcel 2.

Økonomi
Opførelse af seniorbofællesskab og ungdomsboliger på parcel 5 samt parkering til boligerne i let
konstruktion på parcel 2 har en samlet anlægssum på 229,8 mio. kr. Dette svarer til gældende
rammebeløb inklusive energitillæg for etagebyggeri for 2019 for henholdsvis familie- og ungdomsboliger.
For at løfte Økonomiforvaltningens tolkning af grundkøbsaftalens parkeringsforpligtigelse til parcel
3 skal der i stedet for en let konstruktion etableres et bærende parkeringsdæk samt rampe til dette.
Etableringsomkostninger til dette anslås til ca. 2 mio. kr. Denne omkostning kan ikke rummes indenfor projektets rammebeløb. Såfremt seniorbofællesskab og ungdomsboliger på parcel 5 skal
realiseres, skal etableringsomkostninger til parkeringsdæk og rampe afholdes af 3B’s dispositionsfond. Parcel 3 vil efterfølgende selv skulle afholde omkostninger til inddækning og tag over parkeringsdæk.
Organisationsbestyrelsen har den 11. maj 2016 godkendt, at 3B deponerede grundkøbssum 54,2
mio. kr. med tillæg på 2 pct. Såfremt 3B træder ud af grundkøbsaftalen, vil beløbet føres tilbage til
selskabet.
Organisationsbestyrelsen har den 7. marts 2018 godkendt, at der frem mod skema A ansøgning
afsættes i alt 2,5 mio. kr. fra dispositionsfonden. Såfremt sagen gennemføres indeholdes beløbet i
byggesagen.
I de afsatte 2,5 mio. kr. har ikke været medregnet følgende omkostninger frem til juni 2019:
Renter ifbm. deponering af grundkøbssum
Teknisk/juridisk bistand ifbm. drøftelser med ØKF om parkeringsforpligtigelse
Byggesagshonorar 2016-2018
I alt

1.500.000 kr.
800.000 kr.
700.000 kr.
3.000.000 kr.

Der er frem til og med juni 2019 afholdt følgende omkostninger:
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Forundersøgelser
Totalentreprenør
Anden rådgivning og projektweb
Byggesagshonorar
Renter
I alt

420.000 kr.
850.000 kr.
2.000.000 kr.
700.000 kr.
1.500.000 kr.
5.470.000 kr.

I de afholdte omkostninger på 5,5 mio. kr. er indeholdt renter ifbm. deponering af grundkøbssum
på 1,5 mio. kr. Renterne er indtægtsført i selskabet, som afholder udlægget til deponi.
Udover ovenstående vil der til drøftelse samt eventuel tinglysning af friareal til parcel 5 på parcel 4
skulle afsættes 200.000 kr. til dækning af teknisk/juridisk rådgivning samt byggesagshonorar. Såfremt sagen gennemføres, afholdes omkostninger i byggesagen.
Administrationen indstiller, at yderligere omkostninger på i alt 3 mio. kr. til renter, teknisk/juridisk bistand samt byggesagshonorar i perioden 2016-2018 afholdes af dispositionsfonden, såfremt sagen
afsluttes. Såfremt sagen gennemføres, afholdes omkostninger i byggesagen.
Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen arbejde videre med den
valgte løsning. Administrationen vil orientere samarbejdsparter og naboer om den valgte løsning.
Såfremt der vælges at arbejde videre med projektet vil administrationen indgå i dialog med Økonomiforvaltningen om mulighed for deklarering af friareal til parcel 5 på parcel 4. Byggeudvalget vil løbende blive orienteret om denne dialog.

Bilag
1. Matrikelkort med parcelnumre
2. Illustration af parkeringskarrusel

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen. Byggeudvalget
bemærkede dog, at de fandt det problematisk, at Københavns Kommune pålægger en almen boligforening at skulle opføre P-faciliteter til en privat ejendom. Byggeudvalget anbefaler at løsning
1.A godkendes.
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Punkt 10, Bilag 1: Bilag 1 - Sundholmsvej 6 - Finansiering af parkeringsforpligtigelse_Matrikelkort.PDF

3B
KØBENHAVNS KOMMUNE
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Biernes Hus - Dispensationsforslag

Punkt 10, Bilag 2: Bilag 2 - Sundholmsvej 6 - Finansiering af parkeringsforpligtigelse_Parkeringskarrusel.pdf
14-03-2019

Parkeringssystem - Rotary Parking

Lokalplan 453: B3*-område
Max 4 etager =

16m

Scenarie A + B

P

(12 biler)

P

(12 biler)

P

(12 biler)

P

(12 biler)

P

(12 biler)

Parcel 2
Max m2 til Rotary Parking System =
12 x 5 =

Henning Larsen

5 tårne

60 p-pladser

28

Punkt 11: Indstilling - Indkøb af fællesstrøm (B)

Indkøb af fællesstrøm (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 27. juni 2019
- 20. juni 2019 / Frans Clemmesen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om 3B skal overgå til KAB’s el-indkøbsaftale.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B kobler sig på KAB’s aftale med EnergiDanmark om indkøb af spot-el. Dette vil betyde
en besparelse på el for 3B på omkring 7-800.000 kr. årligt.

Problemstilling
Indtil 2016 var detailmarkedet for el reguleret af Energitilsynet, således at forbrugere som ikke aktivt valgte elleverendør og elprodukt, ville få strømmen leveret til en reguleret pris af det elselskab,
som havde den såkaldte forsyningspligt i området. I hovedstadsområdet var det DONG/Ørsted,
som havde forsyningspligtskoncessionen.
I 2016 blev forsyningspligtmodellen ophævet med det formål at få elforbrugerene til at være mere
aktive på elmarkedet. De forbrugere, som ikke aktivt valgte ny elleverendør/produkt, blev automatisk overført til et andet produkt hos det tidligere forsyningspligtsselskab (DONG/Ørsted). Prisen på
dette produkt er ikke reguleret/beskyttet af Energitilsynet.
Ophævelsen af forsyningspligtreguleringen betyder derfor i praksis, at de forbrugere, som ikke er
aktive på elmarkedet med stor sandsynlighed betaler for meget for strømmen. 3B´s indkøbspris for
maj måned ligger ca. 10 øre/kwh over prisen på den nordiske elbørs, hvor Ørsted indkøber strømmen.
KAB har siden 2012 haft en aftale med EnergiDanmark om indkøb af fællesstrøm på den nordiske
elbørs. Aftalen er ved at blive revideret således, at KAB kan købe el til spotprisen på den nordiske
elbørs med et tillæg på 0,4 øre/kWh., hvilket er meget lavt. Den lave pris skyldes bl.a, at de nye timebaserede elmålere, som er ved at blive rullet ud, giver nye muligheder for at handle billigt direkte på elbørsen.
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Løsning
Det anbefales, at 3B kobler sig på KAB’s aftale med EnergiDanmark om indkøb af el til fællesstrøm. Al strøm handles således på den nordiske elbørs til samme pris for alle kunder (store som
små). Der er enighed om, at det på den lange bane er billigst at indkøbe sin el direkte på det nordiske spotmarked.

Økonomi
Med udgangspunkt i prisen/faktura for maj måned skønnes 3B at kunne spare ca. 100.000 kr. årligt
for hver million kWh. Da 3B bruger 7-8 mill. kWh. årligt til fællesstrøm svarer det til en besparelse
på ca. 7-800.000 kr.

Videre proces
Såfremt organisationsbestyrelsen beslutter at tilslutte sig KAB´s aftale med EnergiDanmark, vil
KAB i samarbejde med EnergiDanmark sikre, at 3B inden for kort tid overflyttes til indkøb af spot-el
direkte på den nordiske elbørs.

Bilag
Ingen
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Punkt 12: Indstilling - Ansøgning til 3B’s Aktivitetspulje fra Tranehavegård – Motionsrum (B)

Ansøgning til 3B’s Aktivitetspulje fra Tranehavegård – Tilskud til motionsrum (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 27. juni 2019
- 21. juni 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en ansøgning til 3B’s aktivitetspulje fra afdeling Tranehavegård om tilskud til et motionsrum.

Beslutningspunkt
Organisationsbestyrelsen skal beslutte,
1.

om der skal bevilges 10.000 kr. i alt fra aktivitetspuljen til afdeling Tranehavegård i tilskud til
et motionsrum i afdelingen.

Problemstilling/Løsning
Afdeling Tranehavegård søger om tilskud til et motionsrum i afdelingen.
Ansøgningen er modtaget den 23. maj 2019. Da næste Forretningsudvalgsmøde er i september
2019 forelægges ansøgningen organisationsbestyrelsen og ikke Forretningsudvalget.
Afdelingen søger aktivitetspuljen om 10.000 kr. Afdelingen bidrager selv med 10.000 kr. Det samlede budget er angivet til 20.000 kr. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.
Afdelingen har ikke tidligere i 2019 modtaget tilskud fra aktivitetspuljen.
En forudsætning for at få tilskud fra aktivitetspuljen til aktiviteter i afdelingen er normalt, at afdelingen selv finansierer mindst 50 pct. af den samlede udgift, og hver afdeling kan højst få udbetalt
15.000 kroner fra aktivitetspuljen pr. aktivitet.

Økonomi
Der skal afsættes 10.000 kr. i tilskud fra aktivitetspuljen.
Prognosen for aktivitetspuljen viste en saldo primo 2018 på 770.000 kr. og en forventet saldo ultimo 2018 på ca. 722.000 kr. Dette indeholder hele årets indbetalinger og disponeringer og forventninger for 2018.

Videre proces
Administrationen vil orientere afdelingen om organisationsbestyrelsens beslutning.

1

Bilag
1. Ansøgning Aktivitetspuljen Tranehavegård - Tilskud til motionsrum
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Punkt 13: Indstilling - Lindehøj - Afslutning af byggesag (O)

Lindehøj – Afslutning af udviklingssag (O)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen den 27. juni 2019
Byggeudvalget den 27. maj 2019
4. juni 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Mette Sook Høgel

Organisationsbestyrelsen orienteres om, at udviklingsprojektet vedr. opførelse af 35-45 nye boliger
i Lindehøj, Herlev afsluttes.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at udviklingsprojektet vedrørende opførelse af 35-45 nye boliger
i Lindehøj, Herlev afsluttes.

2.

at det tages til efterretning, at byggesagshonorar for 68 timer svarende til 62.172 kr. afholdes af dispositionsfonden.

Problemstilling
Herlev Kommune tilbød i maj 2016 3B muligheden for at købe en byggegrund i området Lindehøj
til opførelse af 35-45 nye almene boliger, i alt ca. 4.025 etagem². 3B blev tilbudt grundkøbet under
forudsætning af, at 3B og Herlev Kommune kunne nå til enighed om projekt og grundpris.
Som grundlag for endelig aftaleindgåelse igangsatte 3B udarbejdelse af volumenstudier og skitseforslag for disponering af grunden jf. organisationsbestyrelsens beslutning den 12. maj 2016.
I december 2016 standsede Herlev Kommune projektet med henvisning til, at der ikke har været
indhentet politisk mandat til den forudgående dialog om grundsalg, samt at udviklingspotentialet for
området ønskes gentænkt.

Løsning
På baggrund af den forudgående dialog og 3B’s afholdte omkostninger til volumenstudier og skitseforslag har 3B henstillet til, at Herlev Kommune inddrager 3B i den videre udvikling af området.
Sagen har været drøftet på de efterfølgende styringsdialogmøder med Herlev Kommune, senest
ved KAB i januar 2019. Her oplyste Herlev Kommune, at der stadig arbejdes på udviklingsmulighederne i området, samt at 3B vil blive kontaktet, når kommunen ved mere.
Idet Herlev Kommune ønsker at gentænke områdets udviklingspotentiale, vil et eventuelt boligprojekt i området også få en anden karakter med eksempelvis andre boligtyper og byggefelter, end
beskrevet i gældende lokalplan. Dermed vil projektforudsætningerne være ændret væsentligt, og
1

administrationen indstiller, at nærværende sag afsluttes, og at der oprettes ny sag, når nye projektforudsætninger er kendte.

Økonomi
Organisationsbestyrelsen godkendte den 16. maj 2016 et budget på 600.000 kr. til udarbejdelse af
volumenstudier og prissat dispositionsforslag, øvrig rådgivning samt byggesagshonorar, som afholdes af dispositionsfonden.
Der har været afholdt følgende omkostninger til sagen (inkl. moms):
Udarbejdelse af volumenstudier og prissat dispositionsforslag
Byggesagshonorar 2016 og 2017
I alt
Rest budget

217.500 kr.
62.172 kr.
279.672 kr.
320.328 kr.

Videre proces
Når organisationsbestyrelsen er blevet orienteret om sagen, vil den blive afsluttet og byggesagshonoraret trukket.
3B’s deltagelse i et eventuelt grundsalg af byggefelterne ved Lindehøj vil fortsat blive drøftet på
styringsdialogmøder med Herlev Kommune.

Bilag
Ingen bilag.

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 14: Indstilling - Fællesudbud på udskiftning af energimålere (B)

Fællesudbud på udskiftning af energimålere (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 27. juni 2019
- 20. juni 2019 / Lene Sonne

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til iværksættelsen af udskiftning af energimålere.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at udskiftning af energimålere iværksættes med forventet kontraktstart med tilbudsbudsgiver den 1. august 2019. Det samlede tilbud udgør i alt 4,793 mio. kr. plus et honorar til KAB
på 134.309 kr. Alle udgifter dækkes af de afdelinger, der får skiftet målere.

Problemstilling
I 2009 fik 33 af 3B´s boligafdelinger udskiftet varmefordelingsmålere til en samlet pris på 9,275
mio. kr. for 23.604 stk. målere inkl. honorar til ekstern rådgiver og honorar til 3B’s byggeafdeling.
Organisationsbestyrelsen besluttede den 4. april 2019 at iværksætte et nyt fællesudbud på varmefordelingsmålere i 32 af 3B´s boligafdelinger med en option på udskiftning af varmefordelingsmålere i yderligere 6 afdelinger.
Udskiftningen af i alt 21.785 stk. varmefordelingsmålere er blevet sendt i EU-udbud i foråret 2019,
efter samme model som blev gennemført i 2009.
Der er kun kommet ét konditionsmæssigt tilbud, som til gengæld ser meget fornuftigt ud. Tilbuddet
for udskiftningen lyder på 4,793 mio. kr. Derudover indeholder tilbuddet en pris på servicebesøg
ved 1-5 lejemål på 300,- kr. pr. lejemål. Ved servicebesøg med 6 eller flere lejemål er prisen 200,kr. pr. lejemål.
I dette udbud spares honoraret til ekstern rådgiver, da KAB har de nødvendige kompetencer i huset. 3B skal således kun betale sædvanligt byggesagshonorar til KAB, som beløber sig til i alt
134.309 kr.
Vi afventer, at den vindende tilbudsgiver afleverer en attest fra Erhvervsstyrelsen, der dokumenterer, at tilbudsgiver ikke er dømt for kriminalitet som svig, hvidvask, bestikkelse, børnearbejde m.m.
og ikke har gæld til det offentlige og lignende. Det forventes at være en ekspeditionssag, men det
kan tage op til 2-3 uger. Tilbuddet er dermed ikke endeligt godkendt endnu og vinderen kan derfor
ikke offentliggøres.
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Løsning
Administrationen vurderer, at tilbuddet på udskiftningen af varmefordelingsmålere og servicebesøg
er fordelagtigt, og forventer at skrive kontrakt, når alle dokumenter er leveret.

Økonomi
Det samlede tilbud udgør i alt 4,793 mio. kr. plus et honorar til KAB på 134.309 kr. Alle udgifter
dækkes af de afdelinger, der får skiftet målere.

Videre proces
Så snart tilbudsgiver vender tilbage med den nødvendige attest, kan der skrives kontrakt med forventet virkning fra 1. august 2019. Herefter skal der udarbejdes en tidsplan i samarbejde med tilbudsgiver og driften af afdelingerne for, hvornår arbejdet skal udføres i de enkelte afdelinger. Tilbudsgiver har mulighed for at varsle udskiftningen af de første 2.000 målere allerede i uge 34.

Bilag
Ingen bilag
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Punkt 15: Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper
• Referat DU-møde 6. maj 2019
• Referat BU-møde 27. maj 2019
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Punkt 16: BL
Punkt 17: Formand / direktion / øvrige
Punkt 18: 3B-kontaktpersonordningen
Punkt 19: Eventuelt
Punkt 20: Næste møde og evaluering af dette møde
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