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Nej Ny daginstitution - 
tidligere Ålekistevej 
212 

Nyt daginstitutionsbyggeri                   85 november 2018                       63 Der arbejdes på at finde et 
erstatningsprojekt. Institutionen er startet 
op i pavillioner. Der holdes møde med 
TMF i uge 17 2017. 

Forvaltningen er i gang med at afsøge 
muligheder for alternative grunde, hvor 
pladserne kan etableres. Institutionen er 
startet tidligt op i midlertidige pavilloner 
på Ålekistevej 121.   

Nej Genhusning af 7 
daginstitutionsgrupper 
Østerbro

Ny institution der skal erstatte de 7 grupper 
der mistes i forbindelse med genhusning af 
Børneriget

                  56 januar 2018                       18 Genhusning er løst i eksisterende 
kapacitet. Pengene forsøges flyttet til ny 
kapacitet i forbindelse med 
overførelsessagen. 

Projekt ikke rødt. 

Nej Etablering af 52 (før 72) 
nye 
daginstitutionsgrupper

Etablering af 72 nye daginstitutionsgrupper 
svarende til 90% af behovet. Antallet af 
grupper blev reduceret i forbindelse med 
budget 2015. 

                  52 februar 2018                       18 Oprindlig tidsplan estimeret på baggrund 
af måltal. Byggegrunde og placering af 
nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. 
TEO.  For 2016 er en del af kapaciteten 
bestil dom nøglefærdigt byggeri. 

Oprindlig tidsplan estimeret på baggrund 
af måltal. Byggegrunde og placering af 
nye pladser udpeges løbende i regi af bl.a. 
TEO.  For 2016 er en del af kapaciteten 
bestil dom nøglefærdigt byggeri. 

Nej Etablering af 72 
basispladser i 
daginstitutioner

Etablering af 72 basispladser i 
daginstitutioner. Pladserne etableres i 
forbindelse med udbygningen af 
daginstitutionsområdet med yderligere 72 
grupper. 

                  52 februar 2018                       18 Etablering af basispladser følger øvrige 
udbygninger, som er forsinket. 

Kapacitet  er etableret midlertidigt

Ja Udflytterbørnehaven 
Ryvang 2 (Rymarksvej 
131)

Opførelse af en ny bygning til 
udflytterbørnehaven Ryvang, efter at den 
tidligere bygning er brændt.

                  36 maj 2017                         6 Indflytning er forsinket grundet fejl i 
tagkonstruktion på bygningen. 
Overdragelsen har fundet sted, men der 
udestår udbedring af tagkonstruktion.  

Kapacitet er sikret. 

Ja Pulje til oprensning af 
forurening samt 
tilbagekøb mv. af 
daginstitution på 
Sølund

Pulje til oprensning af forurening samt 
tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund.

                102 august 2018                       32 Politisk beslutning om midlertidig 
udlejning af ungdomsboliger.

Politisk beslutning om midlertidig 
udlejning af ungdomsboliger på Sølund 
har skudt projektet til 2018 (BR 12-12-
2013).

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder
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Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder

Nej Frederikssundsvej 257; 
Integreret daginstitution

Ny institution med 6 grupper. Eksisterende 
bygning på 246 m2 er bevaringsværdig og 
skal nedrives. Tidlig bestilling modtaget 
september 2011/revideret bestilling 
modtaget marts 2012.

                  75 januar 2018                       38 Lokalplansproces på grund af dom i 
klagesag over lokalplandispensation.

Konsekvenser i forhold til revideret 
tidsplan er håndteret i samarbejde med 
bestiller.

Nej Prinsessegade 74 - 80, 
udvidelse af 
daginstitution

Tre institutioner, der i dag har til huse på 
grunden, nedrives, nybygges og udvides, 
hvorefter grunden huser i alt 32 
børnegrupper fra 0 til 13 år.

                  72 oktober 2017                       29 Ugunstig licitation, uforudsete 
grundforhold samt ophør af samarbejde 
med entreprenør. Etape II er påbegyndt, 
men forsinket på grund af afsluttet etape I.  

Konsekvenser i forhold til revideret 
tidsplan er håndteret i samarbejde med 
bestiller. 

Nej Daginstitutionen 
Sundpark

Opførelse af en 4 gruppers tilbygning til 
daginstitutionen Sundpark på Strandlosvej 
på Amager

                  51 januar 2018                       11 Afklaring af økonomi efter for høj 
licitation har forsinket. Forsinket 
leverance af betonelementer har påvirket 
tidsplanen negativt. 

Kapacitet etableres midlertidigt.

Ja Budget 2016 
daginstitutioner

Etablering af 19 nye daginstitutionsgrupper                   36 oktober 2018                       -   (Tom) Projekt ikke rødt

Nej Udvidelse af 
daginstitutionen 
Sundpark - Amager, 
Strandlodsvej 

Den integrerede daginstitution 
strandlodsvej udvides fra 5 til 9 
daginstitutionsgrupper

                  39 januar 2018                       11 Forsinkede betonleverancer.  Besparelsesrunder og optimering af 
tidsplan pågår. 

Ja Kastelsvej 62 Udvidelse af daginstitutionen 
Kastelsgården med 4 grupper

                  45 juli 2017                         5 Ibrugtagning udskudt pga. dårligt 
licitationsresultat. Kapacitet er sikret i 
midlertidig genhusning. 

Institutionen bliver genhuset. Kapacitet er 
sikret. 


