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BETINGET UDBYGNINGSAFTALE 

 
 
mellem IKEA Ejendomme ApS 
 Mårkjærvej 15 
 2630 Taastrup  
 Cvr. Nr. 27378560 
 (herefter benævnt IKEA) 
 
og Københavns Kommune 
 Rådhuset 
 1599 København V 
 (herefter benævnt KK) 
 
IKEA og KK benævnes også ”Part”; samlet ”Parterne”. 
 
 
 
 
 
 
 

Baggrund 
 
Nærværende aftale er indgået i anledning af den påtænkte vedtagelse af lokalplan ”Kalvebod 
Brygge Vest II” og på baggrund af planlovens bestemmelser i § 21b om udbygningsaftaler om 
infrastruktur. 
 
Lokalplanen ligger i bydelen Vesterbro og omfatter et ubebygget areal på ca. 40.000 m2.  
 

Lokalplanen muliggør, at IKEA kan realisere deres varehusprojekt på matr. nr. 1695h Uden-
bys Vester Kvarter, København, herefter benævnt ”Byggeprojektet”.    
 
IKEA har med henblik på at ændre eller udvide de byggemuligheder, der fremgår af kommu-
neplanens rammebestemmelser og lokalplanen for det pågældende område opfordret KK til at 
indgå nærværende udbygningsaftale. 
 
I udbygningsaftalen forpligter IKEA sig til at etablere nærmere beskrevne infrastrukturanlæg 
bestående af ombygning af krydset Vasbygade/Otto Busses Vej, ombygning af krydset Kal-
vebod Brygge/Arni Magnussons Gade, ombygning af krydset Carsten Niebuhrs Gade/Arni 
Magnussons Gade. Endvidere forestår eller bidrager IKEA til ombygningen af den del af ud-
videlsen af Dybbølsbro, der er beliggende på matrikel nr. 1695h Udenbys Vester Kvarter, 
København, eksklusive Carsten Niebuhrs Gade. 
 
Endelig vil IKEA medfinansiere en ombygning af en del af Dybbølsbro mellem Fisketorvet 
og Dybbølsbro Station/Skelbækgade, beliggende uden for matrikel nr. 1695h Udenbys Vester 
Kvarter, København, eksklusive Carsten Niebuhrs Gade. IKEAs bidrag vil erstatte det tidlige-
re aftalte bidrag, som DSB Ejendomsudvikling A/S skulle have bidraget med jf. udbygnings-
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aftale godkendt af Borgerrepræsentationen i 2012 samtidig med vedtagelsen af lokalplan nr. 
485 ”Kalvebod Brygge Vest”. 
 
Ved betinget købsaftale har IKEA erhvervet Ejendommen fra DSB Ejendomsudvikling A/S. 
Såfremt IKEA ikke måtte opnå endelig tinglyst adkomst til Ejendommen, indtræder DSB 
Ejendomsudvikling A/S i denne aftale i stedet for IKEA på uændrede vilkår. 
  
Parterne har på baggrund heraf bestemt følgende: 
 
 

§ 1 
Infrastrukturanlæg 

 
 

§ 1.1 – Anlæg nr. 1-3 
IKEA forpligter sig til i forbindelse med projektets (”Byggeprojektet”) gennemførelse iht. 
bestemmelserne i lokalplan ”Kalvebod Brygge Vest II” at etablere følgende fysiske infra-
strukturanlæg (”Anlæggene/Anlæg nr. 1-3”) på eller uden for matrikel nr. 1695h Udenbys 
Vester Kvarter, København samt på kommende og eksisterende offentlige vejarealer belig-
gende såvel inden for som uden for lokalplanområdet: 
 
Anlæggene: 

1. Ombygning af krydset Vasbygade/Otto Busses Vej, herunder ændringer af signalan-
læg samt udvidelse af Otto Busses Vej jf. Bilag A1. 

2. Ombygning af krydset Kalvebod Brygge/Arni Magnussons Gade, herunder ændring af 
signalanlæg jf. Bilag A2. 

3. Ombygning af krydset Carsten Niebuhrs Gade/Arni Magnussons Gade, herunder etab-
lering af nyt signalanlæg jf. Bilag A3. Forinden ombygningen af krydset Carsten Nie-
buhrs Gade/Arni Magnussons Gade, som vist på bilag A3, påhviler det IKEA at sikre, 
at den mindre del af ombygningen, der befinder sig på Banedanmarks matrikel nr. 
1695a Udenbys Vester Kvarter, København, kan udlægges til vej. Såfremt det mod 
forventning viser sig, at IKEA ikke kan sikre, at arealet kan udlægges til vej, er Par-
terne enige om, at omprojektere anlægget for IKEAs regning.  
 

Alle signalanlæg skal være dynamisk styrede, for at sikre en optimal trafikafvikling 
 
Arbejdet skal tilrettelægges og udføres efter nærmere aftale med KK og efter de krav og an-
visninger, der stilles af relevante myndigheder. 
 
Inden påbegyndelse af etablering af Anlæggene skal et detailprojekt godkendes af KK.  
 
Anlæggene udføres i god håndværksmæssig kvalitet, så de kan godkendes af KK og i over-
ensstemmelse med god byggeskik og efter KKs anvisninger.  
 
Anlæggene skal være offentligt tilgængelige. 
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§ 1.2 – Anlæg 4 – Dybbølsbro 
Ombygningen af Dybbølsbro beliggende mellem Fisketorvet og Dybbølsbro Stati-
on/Skelbækgade, er beliggende såvel indenfor som udenfor lokalplanområdet. Københavns 
Kommune er bygherre på broprojektet. 
 
I forbindelse med realisering af broprojektet nedsættes der en følgegruppe med deltagelse af 
KK og IKEA/IKEA's repræsentanter, som giver sidstnævnte indblik i byggesagens økonomi. 
 
 
§ 1.2.1. – Del af broprojektet på IKEAs matrikel, eksklusive Carsten Niebuhrs Gade  
IKEA forpligter sig med denne aftale til at bidrage med netto 21 mio. kr. til KK's anlægsud-
gifter til den del af ombygningen af Dybbølsbro, der er beliggende på matrikel nr. 1695h 
Udenbys Vester Kvarter, København, eksklusive Carsten Niebuhrs Gade, og som vist på bilag 
C. Da KK i henhold til momsrefusionsbekendtgørelsens § 5 skal svare tilskudsmoms på 17,5 
% af tilskud/bidrag, tillægges ovennævnte beløb 4.454.100,- kr. IKEAs bidrag udgør således i 
alt kr. 25.454.100,- inkl. tillæg for tilskudsmoms (2017-priser). 
 
Når anlægsopgaven er afsluttet, udarbejder KK et endeligt anlægsregnskab over samtlige de 
med anlæg af det samlede bro- og vejprojekt imellem Fisketorvet og Dybbølsbro Stati-
on/Skelbækgade forbundne udgifter. Såfremt KK's anlægsudgifter forbundet med den del af 
ombygningen af Dybbølsbro, der er beliggende på matrikel nr. 1695h, Udenbys Vester Kvar-
ter, København, eksklusive Carsten Niebuhrs Gade, bliver billigere end 21. mio. kr. ekskl. 
moms (som opgjort i overensstemmelse med principperne i anlægsoverslag af 19/4-17, versi-
on 2A) skal det overskydende beløb med tillæg af tilskudsmoms tilbagebetales til IKEA. 
 
 
§ 1.2.2. Option – Arbejde for regning - Del af broprojektet på IKEAs matrikel, eksklusi-
ve Carsten Niebuhrs Gade  
Entreprisearbejdet udbydes som tidligt udbud med en planlægnings- og optimeringsfase og en 
udførelsesfase. Der forventes således at der indgås en samarbejdsaftale mellem entreprenør, 
totalrådgiver og bygherre ultimo september. I denne er der indsat en annullationsklausul, som 
giver bygherre mulighed for at opsige samarbejdet og ikke indgå entrepriseaftale med entre-
prenøren efter den første fase. I Planlægnings- og optimeringsfasen vil der i samarbejde med 
entreprenøren blive detailprojekteret og denne fase vil løbe fra ultimo september til årsskiftet 
2017/18. Derefter indgås en sædvanlig entrepriseaftale med entreprenøren og udførelsesfasen 
igangsættes.   
 
Inden indgåelse af endelig entreprisekontrakt, orienterer KK IKEA skriftligt herom. IKEA har 
i den forbindelse ret til inden 8 hverdage herefter, mulighed for skriftligt at meddele KK, at 
man som alternativ til indbetaling af bidrag/tilskud på i alt 25.454.100 kr., i stedet vil anmode 
KK om, at udføre den del af ombygningen af Dybbølsbro, der er beliggende på matrikel nr. 
1695h Udenbys Vester Kvarter, København, eksklusive Carsten Niebuhrs Gade for IKEAs 
regning, idet KK i så fald fakturer den pågældende anlægsudgift opgjort og dokumenteret af 
KK, med tillæg af (registeret) moms.  
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Når anlægsopgaven er afsluttet, udarbejder KK et endeligt anlægsregnskab over samtlige de 
med anlæg af det samlede bro- og vejprojekt imellem Fisketorvet og Dybbølsbro Stati-
on/Skelbækgade forbundne udgifter. Såfremt KK's anlægsudgifter forbundet med den del af 
ombygningen af Dybbølsbro, der er beliggende på matrikel nr. 1695h, Udenbys Vester Kvar-
ter, København, eksklusive Carsten Niebuhrs Gade (som opgjort i overensstemmelse med 
principperne i anlægsoverslag af 19/4-17, version 2A) bliver billigere end det fakturerede be-
løb skal det overskydende beløb tilbagebetales til IKEA. Såfremt de endelige anlægsudgifter 
forbundne med den del af ombygningen af Dybbølsbro, der er beliggende på matrikel nr. 
1695h, Udenbys Vester Kvarter, København, eksklusive Carsten Niebuhrs Gade (som opgjort 
i overensstemmelse med principperne i anlægsoverslag af 19/4-17, version 2A) overstiger det 
samlede fakturerede beløb, afholder IKEA disse meromkostninger.  
 
 
 
§ 1.2.3. – Del af broprojektet uden for matrikel 1695h Udenbys Vester Kvarter, Køben-
havn 
IKEA forpligter sig med denne aftale endvidere til at bidrage med kr. 5.391.700,- inkl. til-
skudsmoms (2017- priser) til ombygning af en del af Dybbølsbro mellem Fisketorvet og 
Dybbølsbro Station/Skelbækgade, beliggende uden for matrikel nr. 1695h Udenbys Vester 
Kvarter, København. 
 
§ 1.2.4. – KK ret til at stoppe det samlede anlægsprojekt – Dybbølsbro 
Realiseringen af det samlede anlægsprojekt er betinget af at KK kan opnå de fornødne myn-
dighedsgodkendelser mv. 
 
Såfremt det ved indgåelse af entreprisekontrakt viser sig ikke at være muligt, at opføre det 
samlede bro- og vejprojekt imellem Fisketorvet og Dybbølsbro Station for 81 mio. kr. ekskl. 
moms, er KK berettiget til at beslutte om KK vælger selv at dække merudgiften eller standse 
anlægsprojektet mod selv at afholde de indtil da afholdte udgifter. KK er berettiget til at af-
vente IKEAs stillingtagen i henhold til § 1.2.2., før beslutningen træffes. 
 
Vælger KK at standse anlægsprojektet, skal indbetalinger fra IKEA tilbagebetales med de 
fulde beløb til IKEA senest 1 måned efter, at KK har truffet beslutning om at standse projek-
tet, og IKEA har derefter ingen forpligtelser til hverken at bidrage til eller selv forestå arbej-
der vedrørende Dybbølsbro, jf. nærværende aftale. 
 
 
 
 

§ 2 
Betaling – Anlæg 4 - Dybbølsbro 

 
§ 2.1.– del af broprojektet på IKEAs matrikel, eksklusive Carsten Niebuhrs Gade 
Senest ved indgåelse af KKs entreprisekontrakt vedrørende ombygning af Dybbølsbro indbe-
taler IKEA efter påkrav fra KKs beløbet kr. 25.454.100,- (inkl. tilskudsmoms).  
Såfremt IKEA beslutter at udnytte optionen i § 1.2.2. vil KK i stedet sende en faktura inkl. 
moms til IKEA. 
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§ 2.2.– del af broprojektet uden for lokalplanområdet.  
Senest ved indgåelse af KKs entreprisekontrakt vedrørende ombygning af Dybbølsbro indbe-
taler IKEA efter påkrav fra KK beløbet kr. 5.391.700,- (2017-priser) til KK.  
 
 

§ 3 
Tidsplan & etableringsfrist – Anlæg nr. 1-3 

 
For at sikre en hensigtsmæssig udførelse og færdiggørelse af alle arbejder aftaler Parterne en 
tidsplan.  
 
Anlæg nr. 1 skal være etableret forud for påbegyndelsen af jordarbejderne til IKEAs bygge-
projekt. 
 
Anlæg nr. 2 og 3 skal være etableret senest samtidig med meddelelse om ibrugtagningstilla-
delse til Byggeprojektet (varehuset), eller dele heraf. Såfremt der meddeles midlertidig ibrug-
tagningstilladelse, regnes fristen fra denne dato.  
 
 
 

§ 4 
Dagbod – Anlæg nr. 1-3 

 
IKEA ifalder dagbod ved overskridelse af den i § 2 nævnte etableringsfrist. 
Dagboden beregnes som 1 promille pr. forsinket arbejdsdag af det pågældende anlægs an-
lægsomkostninger inkl. bygherreomkostninger, der oprindeligt stilles garanti for, jf. § 7. 
 
 

 
§ 5  

Overtagelse af infrastrukturanlæggene og krav – Anlæg nr. 1-3 
Når Anlæggene er færdiganlagt af IKEA i overensstemmelse med aftalens § 1 samt de nær-
mere krav i lokalplanen og samtlige fornødne myndighedstilladelser foreligger, gennemføres 
der en afleveringsforretning af Anlæggene. Der udarbejdes afleveringsprotokol, som under-
skrives og godkendes af Parterne. 
 
Ved afleveringsforretningen overdrager entreprenøren Anlæggene til IKEA. IKEA overdrager 
derefter vederlagsfrit Anlæggene til KK, når eventuelle mangler konstateret af Parterne ved 
afleveringen er udbedret, og udbedringen er godkendt af Parterne.   
 
IKEA forestår afleveringsforretning samt 1 års eftersyn i forhold til entreprenøren og fører 
tilsyn med, at entreprenøren udbedrer fejl og mangler. KK deltager i gennemgangen af An-
læggene forud for afleveringsforretning og 1 års eftersyn. IKEA har pligt til at sikre, at KKs 
konstaterede mangler ved Anlæggene inkluderes i entreprenørens mangelafhjælpning. KK 
deltager endvidere i afleveringsforretning og eftersyn samt eventuel efterfølgende gennem-
gang efter udbedring af mangler konstateret ved afleveringen. Når fejl og mangler er udbed-
ret, og udbedringen er godkendt af KK, nedskriver IKEA garantien over for entreprenørens 
garantistiller.  
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Efter KKs overtagelse af Anlæggene påhviler drift og vedligehold KK efter vejlovgivningens 
regler herom. 
 
 

§ 6 
Krav – Anlæg nr. 1-3 

 
IKEA er forpligtet til at sikre, at IKEAs entreprenører og rådgivere stiller garanti i henhold til 
AB 92, ABT 93 og ABR 89 over for IKEA, samt at KK kan indtræde i garantierne efter af-
holdelse af 1 års eftersyn, når fejl og mangler er udbedret, og udbedringen er godkendt af KK. 
 
IKEA er forpligtet til at sikre, at de entreprenører, der etablerer Anlæggene for IKEA, er for-
pligtet til at deltage i aflevering samt 1 og 5 års eftersyn i henhold til AB92, ABT 93 og fore-
tage udbedringer af de fejl og mangler, entreprenøren i henhold til AB92, ABT 93 kan gøres 
ansvarlig for. 
 
I perioden fra KKs overtagelse af Anlæggene og indtil 1 års eftersynet og eventuelle mangler 
er udbedret, og udbedringen er godkendt af KK hæfter IKEA stadig over for KK for eventuel-
le fejl og mangler ved Anlæggene, herunder eventuelle projekteringsfejl, rådgiverfejl og udfø-
relsesfejl mv. 
 
Når fejl og mangler i forbindelse med 1 års eftersynet er udbedret, og udbedringen er god-
kendt af KK, overdrager IKEA sine rettigheder ifølge entrepriseaftalerne og rådgiveraftalerne 
til KK, herunder garantistillelser og IKEA er herefter endeligt frigjort over for KK. KK skal 
således være berettiget til at gøre ethvert mangelskrav gældende direkte mod entreprenøren og 
rådgiveren. KK vil dog fortsat efter behov kunne indkalde IKEA til at deltage i et 5 års efter-
syn.  

 
 
 

§ 7 
Garantistillelse Anlæg nr. 1-3 

Anlæg nr. 1-3 
IKEA stiller senest samtidig med indlevering af ansøgning om byggetilladelse til Byggepro-
jektet, sikkerhed overfor KK for sine forpligtelser i henhold til denne aftale. Sikkerhedsstillel-
sen stilles i form af bankgaranti (anfordringsgaranti) fra et anerkendt pengeinstitut eller for-
sikringsselskab. 
 
Et estimat over anlægsomkostningerne inkl. bygherreomkostninger forbundet med IKEAs 
forpligtelser i henhold til aftalens § 1.1. er vedlagt som bilag B. Estimatet lægges til grund 
ved beregningen af sikkerhedens størrelse, medmindre estimatet på tidspunktet for indleve-
ring af byggetilladelse ikke kan anses for retvisende af KK. I så fald udarbejder IKEA nyt 
estimat over anlægsomkostningerne inkl. bygherreomkostninger, der attesteres af et rådgiven-
de ingeniørfirma og godkendes af KK. 
 
Garantistillelsen nedskrives til 10 %, når Anlæggene er færdiganlagt og overdraget til KK 
samt afhjælpning af eventuelle mangler er godkendt af KK.  
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Når der har været afholdt 1 års eftersyn, og eventuelle mangler er udbedret og udbedringen er 
godkendt af KK og IKEA har overdraget sine rettigheder iht. entrepriseaftalerne og rådgiver-
aftalerne, frigives garantien.  
 
Anlæg nr. 4 – Dybbølsbro  
IKEA forpligter sig til senest 14 dage efter Borgerrepræsentationens tiltræden af nærværende 
aftale til at stille bankgaranti (anfordringsgaranti) fra et anerkendt pengeinstitut eller forsik-
ringsselskab på i alt 30.845.800 kr. 
 
Garantien nedskrives i takt med indbetalingerne fra IKEA.   
 
Såfremt IKEA vælger at udnytte optionen i § 1.2.2. vil garantibeløbet skulle reguleres i over-
ensstemmelse hermed og KK vil være berettiget til at tilbageholde 10 % til sikkerhed for 
eventuelle merudgifter. Garantien frigives, når anlægsregnskabet foreligger, og IKEA har 
foretaget eventuelle merbetalinger. 
 

 
§ 8 

Misligholdelse 
 
Dansk rets almindelige regler finder anvendelse. 
 
 

§ 9 
Betingelser 

 
Nærværende aftale er fra KKs side betinget af endelig politisk vedtagelse i Borgerrepræsenta-
tionen.  
 
Nærværende aftale er fra begge Parters side betinget af, at aftalen vedtages i uændret form i 
Borgerrepræsentationen samtidig med Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af lokal-
plan ”Kalvebod Brygge Vest, tillæg II” med dertil hørende kommuneplantillæg uden væsent-
lige ændringer af betydning for de til denne aftale knyttede matrikler. 
 
Parterne er enige om, at såfremt nærværende aftale vedtages og betingelserne i § 9 opfyldes, 
bortfalder den betinget udbygningsaftale Kalvebod Brygge Vest mellem DSB Ejendomsud-
vikling A/S, Banedanmark og Københavns Kommune, underskrevet henholdsvis den 5. no-
vember 2012, 10. december 2012 og 13. august 2013, der er vedlagt som bilag D.  
 
 

 
§ 10 

Udbud – Anlæg 1-3 
 

Parterne har vurderet, at tilbudsloven ikke finder anvendelse, og at værdien af bygge- og an-
lægsarbejderne på nuværende tidspunkt ikke vurderes at overstige tærskelværdien for EU-
udbud.  
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Såfremt det på et senere tidspunkt måtte vise sig, at værdien af bygge- og anlægsarbejderne 
overstiger tærskelværdien for EU-udbud, er IKEA forpligtet til at overholde de udbudsretlige 
regler, som er hjemlet ved Rådets Direktiv 2004/18 (Udbudsdirektivet). 
 
IKEA forpligter sig til at erstatte ethvert tab, som KK måtte lide som følge af IKEA’s eventu-
elle overtrædelser af EU-udbudsreglerne, herunder pålagt erstatning til tredjemand, pålagt 
økonomisk sanktion samt dækning af modparts og egne sagsomkostninger i forbindelse med 
en sag ved Klagenævnet for Udbud eller en domstol.   
 

 

   
§ 11 

Overdragelse af forpligtelser 
 
IKEA kan alene med KK´s accept overdrage sine forpligtelser efter nærværende aftale. KK 
kan alene afvise at meddele accept, såfremt dette er begrundet i relevante forhold af juridisk, 
økonomisk eller lignende karakter. KK kan begære de oplysninger og den dokumentation fra 
IKEA, som er nødvendig til belysning af erhververens forhold. Forud for KKs godkendelse 
skal erhververen stille de i § 7 anførte garantier, uanset om der er indleveret ansøgning om 
byggetilladelse til Byggeprojektet. 
 
 
 

§ 12 
Klage/søgsmål vedrørende plangrundlaget 

 
Påklages de til nærværende aftale knyttede endeligt vedtagne planer, og træffer klageinstan-
sen/domstolene afgørelse om ophævelse af planen, ophæves nærværende aftale mellem par-
terne. 
 
Træffer klageinstansen/domstolene afgørelse om delvis ophævelse af planen, kan hver part 
kræve en genforhandling af aftalen, med henblik på, at parterne i videst mulig omfang opnår 
den retsstilling, som ville være gældende, såfremt lokalplanen fortsat havde været gældende i 
sin helhed. Fører genforhandlingen ikke til enighed indenfor en periode af 6 måneder regnet 
fra en parts begæring om genforhandling, er en part alene berettiget til at træde tilbage fra den 
del af aftalen, som fortsat vil være væsentligt berørt af den delvise ophævelse af planen, efter 
at den anden parts genforhandlingstilbud er taget i betragtning. 
 
Såfremt den delvise ophævelse af planen er af et omfang og karakter, som er af væsentlig be-
tydning for aftalen som helhed, kan en part dog træde tilbage fra aftalen i sin helhed.  
 
 
 

§ 13  
Offentliggørelse 
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Nærværende aftale offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser herom. 
Der kan i øvrigt meddeles aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven. 
 
 
BILAG: 
Bilag A1: Principskitse- ombygning af krydset Vasbygade/Otto Busses Vej dateret 15. maj 
2017, tegning 1  
Bilag A2: Principskitse – ombygning af krydset Kalvebod Brygge/Arni Magnussons Gade 
dateret 15. maj 2017, tegning 2 
Bilag A3: Principskitse – ombygning af krydset Carsten Niebuhrs Gade/Arni Magnussons 
Gade, dateret 15. maj 2017, tegning 3 
Bilag B: Estimater af 15. marts 2016, rev. 8. maj 2017 over omkostninger til Anlæggene nr. 
1-3 inkl. bygherreomkostninger. 
Bilag C: Principskitse og entreprisegrænse over broprojektet Dybbølsbro ved matr.nr. 1695h 
eklsklusive Carsten Niebuhrs Gade 
Bilag D: Betinget udbygningsaftale vedrørende Kalvebod Brygge Vest, dateret 02.11.2012 og 
underskrevet henholdsvis den 5. november 2012, 10. december 2012 og den 13. august 2013. 
 
 
 
 
 
København, den 
 
 
 / - 2017   / - 2017  
 
 
___________________________                 _________________________ 
IKEA Ejendomme ApS   Københavns Kommune 
 
 
 
DSB Ejendomsudvikling A/S tiltræder herved aftalen som tinglyst adkomsthaver til matr. nr. 
1695h Udenbys Vester Kvarter, København, og bekræfter samtidig, at selskabet indtræder i 
aftalen på uændrede vilkår i stedet for IKEA Ejendomme ApS, hvis IKEA Ejendomme ApS 
ikke måtte opnå endelig tinglyst adkomst på ejendommen.  
 
 
 
København 
 
 
 / -2017 
 
 
_______________________________ 
DSB Ejendomsudvikling A/S 









   

 

IKEA 

Nyt s ign alkryds  på Arn i Magn usso n s  Gade / Cars te n  Nie buhrs  Gade  m v.  

An læ gso ve rs lag 
Notat  

2016.03.15 

Rev. 2017.05.08 

RNM 

 

Notatet  er opdateret  den 8.5.2017 m ed en afslut tende passus om  indeksregulering af tallene. 

 

Notatet  indeholder forudsætninger og beregning af anlægsoverslag for anlægsudgifterne på 

om bygningen af krydset  Arni Magnussons Gade/ Carsten Niebuhrs Gade, om program m ering af 

signalkrydset  Arni Magnussons Gade/ Kalvebod Brygge sam t  forlængelse af eksisterende 

venst resvingsbane på Kalvebod Brygge.  

Anlægsoverslaget  er udarbejdet  på baggrund af skitseprojektet  udarbej det  af Via Trafik m ed 

dert ilhørende notater og tegninger.  

Anlægsoverslaget  er prissat  på baggrund af er faringspriser fra lignende arbejder.  

 

Det  forudsættes, at : 

• eksisterende belysning der står  i vejen for proj ektet s udførelse, nedtages og 

genanvendes i ny posit ion. Og at  ny supplerende belysning kan t ilslut tes eksisterende 

elforsyning og elskab.  

• der ikke er m edregnet  at  udføre ledningsom lægninger (el, data, t ele, fj ernvarm e og 

kloak)  som  bygherre skal hæfte for.   

• eksisterende kørebaner genanvendes i nødvendigt  om fang. Der er ikke m edregnet  

udgifter t il nyt  slidlag på eksisterende vejarealer.  

• opgravede sten og grusm aterialer fra vejen kan genanvendes som  fyld i frem t idige 

vejopbygninger.  

• overskydende asfalt -  og betonm aterialer bortskaffes t il kont rolleret  m odtagestat ion. 

• eksisterende betonbelægningssten bortskaffes t il kont rolleret  m odtagerstat ion, og at  

eksisterende granitbelægningssten kan genanvendes.  

• overskudsjord bortskaffes t il godkendt  m odtagestat ion inkl. m odtage-  og 

deponeringsafgift . Overskudsjord form odes at  være i forureningsklasse 2-3.  

• supplerende og ændret  afvanding kan t ilslut tes eksisterende 

regnvandsledning/ kloakledning. 

• om kostninger t il byggeplads er forudsat  anvendelse af nærliggende arealer på den 

kom m unale m at rikel eller  i den nye bebyggelsesm at rikel. 

• der er indregnet  udgifter t il etablering, flytning og vedligehold af m idlert idig afspærring 

og afm ærkning, således at  t rafikken kan opretholdes m ed et  acceptabelt  serviceniveau. 

• der er ikke m edregnet  udgifter t il udskiftning af blødbund eller bortskaffelse af kraft ig 

forurenet  j ord i større om fang.  

• at  der ikke er m edregnet  udgifter t il ny beplantning udover alm indelig græssåning i 

m uldarealerne. 

• at  der ikke er m edregnet  udgifter t il arealerhvervelse. 

• at  tavleportalen på Kalvebod Brygge nedtages, og der opsæt tes en ny i forbindelse m ed 

forlængelsen af venst resvingsbanen.  



 

Anlægsoverslag 

  Side 2 

• at  der ikke er m edregnet  udgifter t il vinterforanstaltninger, afhængig af valg af 

udførselsperiode. 

• der i projektet  er regnet  m ed standardm aterialer.  

An læ gsø ko n o m i 

1. Nyt s ign alkryds , Arn i Magn usso n s  Gade / Cars ten  Niebuhrs  
Gade   

Anlægsoverslag, eksk l. m om s 

Entreprenørudgifter  

Byggeplads, t rafikafvikling, KS m v. kr.   300.000 

Rydning-  opbrydnings-  inventar og jordarbejder kr.   400.000 

Afvandingsarbejder kr.  200.000 

Befæstelsesarbejder kr.  350.000 

Brolægningsarbejder kr.   250.000 

Skilte-  og afm ærkningsarbejder kr.  100.000 

Signalarbejder kr.  300.000 

Uforudsigelige udgifter ( ca. 15 % )  kr.   300.000 

Entreprenørudgifter  i a lt  kr . 2 .2 0 0 .0 0 0  

 

Belysning kr.  5 0 .0 0 0  

 

Adm inist rat ionsudgifter ekskl.  m om s 

Ledningsom lægninger kr.  I kke m edregnet  

Opm åling v/  landsinspektør kr.  50.000 

Forundersøgelser (m iljø-  og geoteknik) 1  kr.  25.000 

Detailprojekt  og udbud. kr.  300.000 

Tilsyn, byggeledelse, afleveringsforretning m v kr.  100.000 

Uforudsigelige udgifter ( ca. 15 % )  kr.   100.000 

Adm inist rat ionsudgifter i a lt   kr . 5 7 5 .0 0 0  

 

Anlægsudgifter  i a lt  for nyt  signalkryds kr.  2 .8 2 5 .0 0 0  

Der er t illagt  ca. 15 %  t il uforudsigelige udgifter under ent reprenør-  og 

adm inist rat ionsudgifterne.  

 

Eks . s ign alkryds , Arn i Magn usso n s  Gade / Kalvebo d Brygge  

 

Om program m ering af eksist . signalkryds kr.  75.000 

Forlængelse af venst resvingsbane  kr.  750.000 

Delsum  kr.   825.000 

Uforudsigelige udgifter og t ilsyn m v. (ca. 30 % )  kr.   250.000 

Anlægsudgifter  i a lt  kr .  1 .0 7 5 .0 0 0  

 

  

                                           
1 Arealet  er V2 kort lagt , og vejarealet  er om rådeklassificeret  m ed krav om  analyser. En forklassificer ing af 
j orden og de geotekniske forhold anbefales inden færdiggørelse af udbudsm ateriale og udbud.  



 

Anlægsoverslag 

  Side 3 

 

Sam le t an læ gsø ko n o m i 

Nyt  signalkryds, Arni Magnussons Gade/  

Carsten Niebuhrs Gade kr.  2.825.000 

Eks. signalkryds, Arni Magnussons Gade/  

Kalvebod Brygge Kr.  1.075.000 

Sam let  anlægsøkonom i ekskl.  m om s kr. 3 .9 0 0 .0 0 0  

 

Det te anlægsoverslag er udarbejdet  i 2016 og prisindeksering frem  t il 2017 vurderes m aksim alt  

at  indebære en vækst  på 1%  svarende t il ca. 40.000 kr . ekskl. m om s på det  sam lede beløb.  
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