
 
   

 
Bilag 10 - Orientering om Byggeri Københavns afleve-
ringer i 4. kvartal 2021 

Resumé 
Der orienteres hermed om, at Byggeri København (ByK) i 4. kvartal 2021 
har afleveret 7 færdiggjorte byggeprojekter. Det drejer sig om helheds-
renovering og udvidelse af skoler, etablering af specialklasse og en ny 
daginstitution, renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye om-
klædningsfaciliteter. Den samlede finansiering af de færdiggjorte pro-
jekter udgør 503,5 mio. kr. (heri indgår samlet finansiering til udbed-
ring og færdiggørelse af helhedsrenovering af Kildevældsskolen ved ny 
entreprenør, hvoraf etape 2 er afleveret i 4. kvartal). 
 
Sagsfremstilling 
ByK har løbende ca. 200 aktive byggeprojekter i sin portefølje, som er 
besluttet og tildelt finansiering af Borgerrepræsentationen og bestilt 
hos ByK af den ansvarlige fagforvaltning. Der blev i 4. kvartal 2021 afle-
veret 7 færdiggjorte projekter, som fremgår af nedenstående oversigt. 
 

Projekt Aflevering Finansiering 

(mio. kr.) 

Oehlenschlægersgade Skole: Helheds-

renovering af den eksisterende skole. 

1. oktober 59,7 

Oehlenschlægersgade Skole: Udvi-

delse med et spor for 0.-9. klasse og 

112 fritidspladser. 

1. oktober 192,0 

Skolen på Strandboulevarden: Etable-

ring af specialklasserække normeret til 

70 elever og organiseret i 5 klasser.  

4. oktober 7,5 

Kildevældsskolen: Etape 2 (bygning 

1A) af helhedsrenoveringen af skolen. 

15. oktober 179,41 

Klitmøllervej: Etablering af ny daginsti-

tution med plads til 8 børnegrupper, 

fordelt på 48 vuggestuepladser og 88 

børnehavepladser. 

27. oktober 47,9 

Sundby Boldklub: Etablering af ny om-

klædningsbygning og forbedring af 

omklædningsfaciliteter. 

2. november 5,9 

8. februar 2022 
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Østre Gasværk, kunstgræsbaner: Op-

gradering af græsbane til kunstgræs 

og udskiftning af kunstgræstæppe. 

19. november2 11,1 

Samlet finansiering  503,5 
1) Beløbet udgør samlet finansiering af udbedring og færdiggørelse af påbegyndt 

helhedsrenovering ved ny entreprenør, som gennemføres i tre etaper, hvoraf 
etape 2 er afleveret. 

2) Banerne er ibrugtaget, men ikke endeligt afleveret, da der udestår arbejder på de 
arealer, der løber rundt om banerne, som ikke er en del af ByKs anlægsprojekt. 
Disse arbejder afsluttes i foråret 2022, hvorefter der foretages endelig aflevering 
af projektet. 

 

 
Oehlenschlægersgade Skole, udvidelse og helhedsrenovering 

  
 
 
Kildevældsskolen, helhedsrenovering 
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Klitmøllervej 20, ny daginstitution 

  


