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EFTERSLÆB PÅ VEDLIGEHOLD
København har et efterslæb på vedlige-
hold af kommunens ejendomme og veje 
på 8,6 mia. kr. Det skyldes bl.a., at Kø-
benhavn historisk har haft store økono-
miske udfordringer og manglet penge til 
at vedligeholde byen. De senere år er der 
taget hul på den omfattende opgave, der 
lige nu vokser med 475 mio. kr. årligt, 
hvis der ikke afsættes nye midler. 

RENOVERING AF SKOLER
Der afsættes 168,9 mio. kr. til at fortsætte 
arbejdet med at renovere byens skoler.
Yderligere to skoler helhedsrenoveres. 

RENOVERING AF VEJE MM.
Der afsættes 147,1 mio. kr. til at renovere 
veje, legepladser, gadebelysning mm.

KLIMASIKRING
Enghaveparken på Vesterbro er nedslidt. 
A.P. Møller Fonden har bevilliget 11 mio. 
kr. til bl.a. at istandsætte musiktribunen. 
Nu afsættes yderligere 38,3 mio. kr. til 
at forny parken til et attraktivt, grønt 
åndehul. Samtidig etableres bassiner, så 
parken kan sikre Vesterbro mod skybrud.

KØBENHAVNS KULTURARV
Københavns historie er en vigtig del af 
hele Danmarks historie. For at bevare 
byens historie for fremtiden afsættes der 
118,3 mio. kr. til at færdiggøre moderne 
magasiner til Københavns uerstattelige 
arkivalier og museumsgenstande.

HVOR KOMMER PENGENE FRA?
Gennem en såkaldt overførselssag kan 
Københavns Borgerrepræsentation over-
føre et eventuelt mindreforbrug fra sidste 
år til det kommende budgetår. Overfør-
selssagen i København er en politisk for-
handling mellem de partier, som stod bag 
sidste års budgetaftale. Med renoverings- 
og færdiggørelsespakken 2015 anvendes 
491 mio. kr. fra sidste års budget. Det 
svarer til 1,3% af Københavns Kommu-
nes samlede budget. 

Siden 2011 har Københavns Kommune 
effektiviseret for over 250-300 mio. kr. 
om året. Effektiviseringerne og en målret-
tet styring af serviceudgifterne betyder, at 
der i 2014 er brugt færre penge, end der 
var budgetteret med.  Derfor kan arbej-
det fra de senere års budgetaftaler fortsæt-
te, og kommunens store vedligeholdelses-
efterslæb kan nedbringes yderligere. 

København vokser med 1.000 indbyggere pr. måned. Det 
er positivt for Danmarks hovedstad, men det slider også 
på byen, når flere bruger den. Med Renoverings- og fær-
diggørelsespakken 2015 tager parterne bag Budgetaftale 
15 endnu et skridt mod at få styr på et milliardefterslæb 
i form af nedslidte bygninger og veje. Samtidig fortsæt-
ter vi arbejdet med klimasikring og sikrer Københavns 
kulturarv.

8,6 mia. kr.  
i efterslæb 
på vedlige- 
holdelse 

STYR PÅ
KØBENHAVN 

EFTERSLÆB 
I 2015 har Københavns Kommune et efterslæb på vedligeholdelse af kommunens ejendomme 
og veje på 8,6 mia. kr. Tallet vokser med ca. 475 mio. kr. om året, så derfor vil efterslæbet være 
på over 11 mia. kr. i 2020, hvis der ikke sættes ind igen i år og fremover. 

Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
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TO HELHEDSRENOVEREDE 
FOLKESKOLER 
Københavns Kommune har de seneste år 
sat penge af til at helhedsrenovere 33 sko-
ler. Nu sættes der yderligere 130,5 mio. 
kr. af til at helhedsrenovere Randersgade 
Skole og Den Classenske Legatskole, så i 
alt 35 af byens folkeskoler bliver helheds-
renoveret. 

stabil og ikke levede op til de sikkerheds-
mæssige krav. Der afsættes 5,7 mio. kr. til 
bl.a. at opføre nye vægge, så sikkerheden 
igen bliver i orden, og eleverne kan vende 
tilbage fra august 2016.  

LEGEOMRÅDER PÅ SKOLER OG 
FRITIDSINSTITUTIONER FÅR 
ET LØFT
Københavns børn skal have ordentlige og 
sikre legepladser og moderne faciliteter 
på deres skoler og fritidsinstitutioner. 
Der afsættes derfor 10,7 mio. kr. til at 
renovere 12 legepladser og 5 mio. kr. til 
mindre renoveringsprojekter på skoler, 
så vinduer kan udskiftes, legeområder og 
skolegårde kan renoveres mv.  

IDRÆTSHAL PÅ BELLAHØJ 
SKOLE FÆRDIGGØRES
Der afsættes 20,4 mio. kr. til at færdig-
gøre idrætshallen på Bellahøj Skole, så 
skolen bliver klar til at udvide med et 
femte idrætsspor. 

LERGRAVSPARKENS SKOLE 
FORSTÆRKES
I starten af 2015 blev en del af Lergravs-
parkens Skole midlertidigt lukket, fordi 
undersøgelser viste, at bygningen ikke var 

København er i fuld gang med at give folkeskolen et 
mærkbart fagligt løft med den nye folkeskolereform. 
Men skolerne trænger også til et løft, når det gælder de 
fysiske rammer.  Derfor har vi de seneste år sat 2,3 mia. 
kr. af til at helhedsrenovere byens skoler. Med denne 
aftale fortsætter vi arbejdet.  

184,2 mio. kr. til 
renovering og 
genopretning 
af skoler og 
legepladser

LÆRING OG LEG KRÆVER 
ORDENTLIGE RAMMER

AFTALEN BETYDER BL.A. 
OGSÅ:

• Der afsættes 5 mio. kr. til  
 vikardækning i folkeskolen for at  
 matche A.P. Møller Fondens tilskud  
 til efteruddannelse af lærere i 
 folkeskolen.

• Københavns Kommune køber   
 udflytterbørnehaven Holstrupgaard,  
 og pladserne bevares.

• Daginstitutionen Riiset får nyt 
 opsamlingssted. 

• Københavns Kommune køber 
 vandtårnsgrunden i Brønshøj, så   
 spejderforeningen kan beholde deres  
 hytte.

Husum 
Skole

Langelinieskolen

Vibenhus Skole

Kildevædskolen 

Skolen på Katelsvej

Rådmandsgade 
Skole

Bellahøj Skole

Sortedamsskolen
Øster 
Farimagsgades Skole

Sølvgades Skole

Valby 
Skole

Vigerslev Allés Skole

Engskolen

Kirsebærhavens 
Skole

Ålholm Skole

Vanløse Skole
Katrinedals Skole

Christianshavns Skole

Højdevangens 
Skole

Dyvekeskolen

Sundbyøster 
Skole

Gerbrandt Skolen

Lergravsparkens 
Skole

Tove Ditlevsens Skole

Ellebjerg skole

Oehlenschlægersgades 
Skole

Grøndals-
vænget Skole

Nørrebro
Park Skole

Frederikssundsvejens 
Skole 

Kirkebjerg Skole

Brønshøj Skole

Frederiksgård-
skolen 

Skolen på 
Strandboulevarden

Randersgade Skole 
helhedsrenoveres

Den Classenske Legatskole 
helhedsrenoveres

ØSTERBRO

BRØNSHØJ-HUSUM

NØRREBRO

BISPEBJERG

VALBY

VANLØSE

VESTERBRO
/KONGENS 
ENGHAVE

AMAGER ØST

AMAGER VEST

INDRE BY
/CHRISTIANSHAVN

OVERSIGTSKORT OVER HELHEDSRENOVERINGER 

Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
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DET BASALE SKAL VÆRE I 
ORDEN
I København trænger mange veje, broer 
og lyskryds til en kærlig hånd, så det 
fortsat er nemt og sikkert at færdes i 
trafikken. Der sættes 25,6 mio. kr. af til, 
at lyskryds og vejstrækninger bygges om, 
gadebelysning gøres i stand, og belys-
ningskabler graves ned, så trafiksikkerhe-
den bliver i top. 

Halmtorvet 17 færdiggøres, og lokalerne 
til kommunens akuttilbud for borgere 
med sindslidelse på Griffenfeldsgade 44 
renoveres. 

FÆRDIGGØRELSE AF KULTUR- 
OG IDRÆTSFACILITETER 
Musiktorvet er et kulturcentrum, der 
samler flere kulturtilbud ved Kultur-
punkt Amager. Der afsættes 28 mio. kr. 
til bl.a. at gøre de fælles publikumsfacili-
teter ved Amager Bio færdige. I Tingbjerg 
Idrætspark etableres to nye toiletter, så 
parken i alt får seks toiletter og kan ser-
vicere de 800-1.500 gæster, der besøger 
parken, når Brønshøj Boldklub spiller 
hjemmebanekampe. 

BEDRE FORHOLD FOR 
UDSATTE KØBENHAVNERE
København skal være en by med plads og 
høj livskvalitet til alle. Derfor sættes 16,1 
mio. kr. af til at forbedre forholdene for 
udsatte københavnere. Der etableres en 
legeplads til Familiehuset for børn med 
handicap på Hans Knudsens Plads. Byha-
verne på Sundholm videreføres. Grun-
den til det nye stofindtagelsesrum på 

København er kåret som en af verdens bedste byer at 
bo i. Det skal den også være i fremtiden, og derfor er 
det afgørende, at byen holdes ved lige. Derfor afsættes 
nu 26,1 mio. kr. til bl.a. at lappe huller i veje, renovere 
gadebelysning og etablere toiletter. Der skal naturligvis 
være styr på det basale i København.

131,8 mio. kr. til 
renovering og 
færdiggørelse 
af byens rum

BYEN SKAL HOLDES 
VED LIGE

Gårde på Sortedamsskolen 
samt KFFO renoveres 

Legeplads Hans 
Knudsens Plads
renoveres

Legeplads 
Røde Rose 
renoveres

Legeplads på Sct. Johannes 
Gården renoveres

Klimakvarter
Skt. Kjelds Plads
færdiggøres

Arenabroen

Skolegården på 
Hyltebjerg Skole
renoveres  

Cykelsti
Hyltebjerg Allé

Legeplads 
Dybendal
renoveres

Legeplads Henriksgården 
renoveres

Vejtræer langs Vigerslev Allé

Skybrudssikring
Enghaveparken

Legeplads på 
Enghave 
Remise 
renoveres

Legeplads på 
Gravergården 
renoveres

Lergravsparkens Skole
stabiliseres

Legeplads på Børne-
huset renoveres

Daginstitutionen 
Riiset får nyt 
opsamlingssted

RENOVERING OG FÆRDIGGØRELSE
UDVALGTE PROJEKTER

Legeplads Frejaskolen
renoveres 

Legeplads Skt. Annæ 
skole renoveres

Sporudvidelse
Bellahøj Skole 

Toiletter
Tingbjerg Idrætsanlæg

Skybrudssikring af
Rosenborgcentret

Legeplads renoveres
v. Kvarterhuset

Ventilationsanlæg
i Plejekollektivet, Sundholmsvej

Musiktorvet 
3. etape

Legeplads 
Friluftsskolen
renoveres

Socialt akuttilbud i
Griffenfeldsgade renoveres

Styrket byrum
Rantzausgade

ØSTERBRO

BRØNSHØJ-HUSUM

NØRREBRO

BISPEBJERG

VALBY

VANLØSE

VESTERBRO
/KONGENS 
ENGHAVE

AMAGER ØST

AMAGER VEST

INDRE BY
/CHRISTIANSHAVN

AFTALEN BETYDER BL.A. 
OGSÅ:

• Renovering af aftenskoler

• Genhusning af Teater Sort/Hvid

• Etablering af ventilationsanlæg i   
 Plejekollektivet Sundholmsvej 

• Plantning af vejtræer langs Vigerslev  
 Allé

• Færdiggørelse af Klimakvarteret ved  
 Skt. Kjelds Plads

• Skybrudssikring af plejecentret 
 Rosenborg

• Færdiggørelse af renoveringen af  
 cykelsti på Albertslundruten

• Styrket byrum og handelsliv i 
 Rantzausgade

• Infostandere til byens turister.

RENOVERING OG FÆRDIGGØRELSE 
Udvalgte initiativer

Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune


