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Specifikke anlægsprojekter med opstart i
2016-2018

2016

2017

2018

0150 Hvidovre stadion, gl. klubhus, tagrenovering

3,5

0158 Omklædningsrum, Avedøre Stadion
0158 Omklædningsrum, Avedøre Stadion
(oprindeligt)

2,0
(2,0)

0190 Strandmarkens Fritidscenter, renovering
grusbane

0395 Hvidovre Musikskole, permanente
øvelokaler
0395 Hvidovre Musikskole, permanente
øvelokaler (oprindeligt)

2401 Renovering af P-plads v/Avedøre station
2401 Renovering af P-plads v/Avedøre station
(oprindeligt)

2416 Forskønnelse/udvikling af Hvidovre Havn
2416 Forskønnelse/udvikling af Hvidovre Havn
(oprindeligt)

(0,2)
Belægningen på atletikbanen er nedslidt og trænger til udskiftning.
Banerne kræver allerede nu meget vedligeholdelse.
Anlæg af ny bane anslås til 10 mio. kr. Ved anlæg af ny bane, vil stadion
været egnet til turneringsafholdelse.

?
(2,0)

Der er ikke sket ændringer på Åmarkens Station, siden den blev bygget.
Parkeringspladsen er således utidssvarende og i ringe stand.

2,1

0,7
(0,7)

6,4

Avedøre Stationsplads fremstår stort set, som den blev bygget. Indretning
af p-pladser, busparkering mv. er således ikke tidssvarende. Skitseforslag
til ombygning af Avedøre Stationsplads blev udarbejdet i 2009. Avedøre
Stationsplads vil ved forskønnelse blive mere lys og imødekommende.
Forholdene for gående, cyklister og kørende vil blive mere entydige.
Projektet foreslås forskudt et år til opstart i 2017.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2009 en helhedsplan for Hvidovre Havn.
Projektet omfatter forskønnelse af havnen og realisering af
helhedsplanen.
Midlerne foreslås ændret fra 1 mio. kr. alle år til 250.000 kr. i 2016 til
forprojektering og undersøgelser og 500.000 kr. i 2017 til projektering.

(6,4)

0,3

0,5

2,3

(1,0)

(1,0)

(1,0)

2473 Avedøre stadion, parkering

0,6

2490 Hvidovrevej, træer

0,5

3403 Renovering/omindretning Hovedbibliotek
3403 Renovering/omindretning Hovedbibliotek
(oprindeligt)

0,5

5769 Udvidelse af børneinst. Kirsebærhuset

Renovering af grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter, som er i
meget dårlig stand.
En fuldkommen renovering af grusbanen anslås til 1,6 mio. kr.
Etablering af permanente øvelokaler i tilknytning til musikskolen.
Projektet foreslås forskudt et år til udførelse primo 2017. Der gøres
opmærksom på, at de nuværende øvelokaler er etableret på dispensation,
der udløber i 2016. Der kan være udfordring med lokaler i forbindelse med
privatskolen på Sønderkær.

0,2

4,7

5717 Nøglesystem til hjemmeplejen
5717 Nøglesystem til hjemmeplejen (oprindeligt)

7,0

Bemærkninger
Det eksisterende tag er nedslidt og skal udskiftes. I forbindelse med
udskiftning foretages efterisolering af taget samt etablering af
solcelleanlæg med henblik på energibesparelser.
Udvidelse af omklædningsfaciliteterne på Avedøre Stadion, således at
brugerne ikke er nødsaget til at klæde om hjemme, når der i hverdagene
trænes på samtlige baner.
Projektet foreslås forskudt et år til opstart i 2017. Hvidovre/Avedøre
Stadion bemærker, at brugerne fortsat efterlyser flere
omklædningsfaciliteter ved brug af kunstgræsbanerne og
aflastningsbanerne, da de eksisterende omklædningsfaciliteter ikke er
tilstrækkelige til den anvendelse der finder sted.

(7,0)

2472 Trafiksanering Naverporten,
Rebslagerporten mm.

4008 Kommunal genoptræning
4008 Kommunal genoptræning (oprindeligt)

2019

0,6

0397 Hvidovre Stadion, ny belægning på
atletikbane
0397 Hvidovre Stadion, ny belægning på
atletikbane (oprindeligt)
2400 Renovering Åmarkens station

BILAG G

5,5

Trafiksaneringsforslag i henhold til notat fra Rambøll vedrørende
Naverporten, Rebslagerporten, Avedøre Tværvej og sideveje.
Forslagene er drøftet med Grundejerforeningen Avedørelejren og
afdelingsbestyrelserne i Avedøre Stationsby.
Det nuværende parkeringsareal ved Avedøre Stadion er ikke tilstrækkeligt,
hvilket bl.a. medfører, at gæsterne kører ind på græsarealerne foran
omklædnings-bygningen. Projektet vedrører etablering af ca. 36
parkeringspladser til Avedøre Stadion i første etape.
Genplantning af træer på midterhelle mellem Toft Sørensens Vænge og
Allingvej. Genplantes når Ringstedbanen er etableret, da området
forventes anvendt til midlertidig trafikomlægning.
Udskiftning af gulv, renovering af publikumstoilettet samt udskiftning af
reoler, herunder følgearbejder for elinstallationer.
5,5 mio. kr. foreslås forskudt til 2018, da 2017 bruges til undersøgelse og
projektering. De eksisterende reoler er 40 år gamle, hvilket gør det
vanskeligt at flytte dem, uden at de går i stykker.
Projektet omfatter ligeledes en mere fleksibel indretning af
hovedbiblioteket, der understøtter bibliotekets forskellige aktiviteter og
anvendelsesmuligheder.

(6,0)

13,0
(20,0)

30,8

Sundhedshus i posthuset og på Høvedstensvej 3. Beløb ændret fra 20
mio. kr. i 2016 og udvidet i 2017 i henhold til Kommunalbestyrelsens
møde 24. juni 2015, punkt 10.

1,2

1,7

Etablering af et system, der kan varetage adgangskontrol til borgernes
hjem samt mobilitet, det vil sige hjælpemidler til brug for
hjemmehjælpernes kommunikation, dataindhentning mv.
1,2 mio. kr. afsat i 2015. Projekt endnu ikke iværksat. Projektet foreslås
forskudt to år til opstart i 2017.

2,0

Med udgangspunkt i Børne- og Velfærdsforvaltningens ”Vision for den
fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner” foretages
en udvidelse af Børneinstitutionen Kirsebærhuset. Projektet omfatter en
udvidelse med tre børnegrupper, nyt produktionskøkken samt nye
personalefaciliteter.

(1,7)

1,0

9,8

1
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6184 Rådhuset, gl. fløj, renovering af facader og
vinduer
I alt

Anlægsprojekter som er under udvikling eller
afventer ændret periodisering

0124 Kystsikring

1,0
17,4

2016

2017

3,0
(30,0)

3439 Langhøjskolen, renovering
3439 Langhøjskolen, renovering (oprindeligt)

30,0
(33,0)

Holmegårdsskolen
Nyt Kernehus (Bytoften 29)

Bymidten

Helhedsplan for idræts- og kulturområdet
I alt

Udskiftning af vinduer samt isolering af facader på rådhusets fløj B, C og
D.
De eksisterende vinduer, der er fra bygningens opførelse, er slidte, utætte
og utidssvarende, og bør udskiftes med nye energirigtige vinduer.
I forbindelse med udskiftning af vinduer bør facader efterisoleres op til
nutidig standard for at opnå yderligere energibesparelser.
Facader indgår i ESCO projektet, som behandles politisk til september.
Der vil blive tale om medfinansiering ud over ESCO projektets
anlægssum, som projektet foreslås benyttet til.
24,9

2018

2019

0,4

0174 ESCO-projekt
0174 ESCO-projekt (oprindeligt)
0184 Strandmarkens Fritidscenter,
afværgeforanstaltninger

5742 10 års plan for dagtilbudsområdet
(Vision fysisk standard for inst. til 0-6 årige)

9,0
64,5

BILAG G

20,0
(20,0)

25,0

Der resterer 5,9 mio. kr. til projektet, som anvendes til
afværgeforanstaltninger
I henhold til Børne- og Undervisningsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
11. august 2015.
Vinduespartier og tagbelægning på Langhøjskolens høje bygningsfløj er
generelt i meget dårlig stand med træk, varmetab og indtrængen af vand
til følge. Endvidere har kældrene på skolen gennem flere år haft
problemer med fugt og vand.
Renoveringsarbejdet omfatter udskiftning af døre og vinduer, herunder
PCB-renovering, renovering af tag og facader samt opretning efter fugt i
kældre.
Kontraktindgåelse forventes i august/september 2015

11,6

5,0

0,2

8,0

10,0
1,0

46,2
9,0

36,8
30,0

?
87,0

?
99,8

1,0

50,4

Bemærkninger
Kun midler til forprojektering afsat i 2015 og 2016. Da høringen endnu ikke
er afsluttet, er der endnu ikke et endeligt forslag til anvendelse af
midlerne. Den endelige risikostyringsplan forventes forelagt til politisk
behandling ultimo 2015. Parallelt er der i regi af Regnvandsforum aftalt at
starte et indledende samarbejde mellem kystkommunerne omkring
København samt Region Hovedstaden om en fælles regional
stormflodssikring omkring København. Samarbejdet forventes også at
indgå i Region Hovedstadens Regionale Vækst og Udviklingsstrategi, som
regionen forventer at vedtage til august. Igangsættelse af selve
anlægsudførelsen afhænger om projektet udføres i fælleskommunalt/
regionalt regi eller som et selvstændigt Hvidovre projekt.
Der er indgået kontrakt med Siemens om analysefasen. Analysefasen
resulterer i et projektmateriale, der kan danne grundlag for en vurdering af
ESCO projektets energireduktionspotentiale samt projektets samlede
forventede økonomiske konsekvenser.
Businesscase, låneoptagelse og tilbagebetaling, behandles politisk til
september.
Siemens foreslår ændret periodisering:
2016=20 mio.kr., 2017=20 mio.kr. og 2018=25 mio.kr. Det forventes at der
rulles 17 mio.kr. fra 2015 til 2016, hvorfor rådighedsbeløb i 2016 kan
nedsættes fra 20 mio. kr. til 3 mio.kr.

2

Med udgangspunkt i Børne- og Velfærdsforvaltningens ”Vision for den
fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner” er der afsat
midler til bygnings- og ressourcemæssig tilpasning af dagtilbuddene.
2017-2019: Nyt ”Kernehus” på Bytoften 29 estimeret til 40 mio. kr. Der er
afsat midler til en forundersøgelse.
2017: Renovering af Cirklen Den samlede renovering anslås til 11,5 mio.
kr. – heraf er afsat midler til taget på 4,7 mio. kr. Rest til renovering 6,8
mio. kr.
2017: Renovering af Solstien Boligselskabet har forpligtigelsen i forhold til
den ydre renovering – Hvidovre kommune har forpligtigelsen i forhold den
indvendige renovering. Ikke estimeret.
2018: Renovering af Baunevangens tag Taget har utætheder, hvilket kan
medføre følgeskader . Der skal forhandles med Boligselskabet. Ikke
estimeret.
2019: Renovering af Trekløveren Trekløveren er en del af ESCOprojektet – men der er behov for yderligere renovering. Ikke estimeret.
2019-2024: Renovering af Immerkær og Cassiopeias vuggestue Tage
stilling til renoveringsbehov. Ikke estimeret.
I henhold til Børne- og Undervisningsudvalgets 11. august 2015, punkt 4.
Der tilbygges ny indskolings og SFO bygning på skolens græsareal ved
eksisterende boldbaner. Desuden nedrives eksisterende udskoling og det
tidligere bibliotek, hvorefter der opføres en ny sammenhængende
udskolingsbygning på det nedrevne grundareal.
43,1 Indvendigt tilrettes planløsning for en helhedsløsning.
I henhold til KB 24. juni 2015, punkt 13.
Til projektudvikling, borgerinddragelse og lokalplanudarbejdelse. Selve
anlægsudførelsen afhænger af hvornår helhedsplan og lokalplan
vedtages. Anlægsudførelsen forventes tidligst at kunne ske i 2017.
I henhold til budgetvedtagelsen 2015.
Planen skal understøtte Kultur- og Fritidspolitikken, og har til formål at
fremtidssikre rammerne for bredde- og eliteidrætten.
43,1
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Anlægspuljer

0092 Tilgængelighedspulje, bygninger
0092 Tilgængelighedspulje, bygninger
(oprindeligt)

2016

2017

BILAG G

2018

0,6
(0,7)

(0,7)

(0,5)

0093 Fornyelse af byens parker, ramme

0,4

0,4

0,4

0146 Alle bygninger, renovering af kloak

3,0

3,0

3,0

0182 Oprensning af § 3-vandhuller

0,1

0,1

0,1

0228 Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018

0,5

0,5

0,5

0398 KFUs bygninger, ændringer/tilpasninger

1,5

1,5

1,5

0779 Miljø- og Energipulje

8,0

8,0

8,0

18,0

20,0

20,0

4,0

4,0

4,0

13,0

13,0

13,0

2385 Vedligeholdelse af broer, tunneller m.v.

3,0

3,0

3,0

2395 Trafiksanering

0,6

0,6

0,6

0943 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger

2283 Vedligeholdelse af fortove m.v.,

2309 Vedligeholdelse af færdselsbaner

Bemærkninger
Løbende arbejde med tilgængelighedsforbedringer på kommunens
bygninger, så handicappede kan deltage i alle dele af samfundslivet på
lige fod med andre.
Tilgængelighedspulje for forbedring af udvendige færdselsvilkår for
trafikanter med særlige behov, herunder handicapparkering, er afsat
under andet projekt.
Beløbet i 2016 foreslås anvendt til Hvidovre Kirkeplads, ny gangvenlig
belægning (610.000 kr.), i henhold til Økonomiudvalget 15. juni 2016,
punkt 22.
Puljen foreslås nedlagt fra 2017, da gældende lovgivning i forbindelse
med renoveringer, vedligeholdelse og ikke mindst nybyggeri overholdes.
Særlig indsats på området vil kræve en pulje af en helt anden størrelse.
Håndlister, dørpumper mv. kan håndteres på
bygningsvedligeholdelsespuljen.

2019

3

(0,5)
Fornyelse og forskønnelse af byens parker og grønne områder med
henblik på at tilbyde byens borgere, skoler og daginstitutioner flere
rekreative oplevelser i nærmiljøet med fokus på sundhed og bevægelse i
0,4 dagligdagen.
Kommunens kloakinstallationer er mange steder i dårlig stand med
utætte/defekte kloakledninger og brønde med risiko for, at rotter har
adgang til det fri.
Ligeledes er der i forbindelse med de senere års kraftfulde enkeltstående
skybrud et behov for regnvandssikring af kommunes bygninger, hvor det
er muligt/rentabelt, i en prioriteret rækkefølge.
3,0 Kan omdannes til driftspulje.
Myndighedsopgave. Tilstanden og behovet for plejetiltag for § 3beskyttede naturområder er vurderet og prioriteret af ekstern konsulent.
Formålet med projektet er at fremskynde iværksættelsen af de prioriterede
plejetiltag. For flere vandhullers vedkommende er der behov for at
foretage en oprensning.
Formålet med plejen er dels at opfylde kommunens forpligtigelse til at
pleje naturområderne i henhold til § 52 i Naturbeskyttelsesloven, og dels
at øge tilgængeligheden til områderne, så borgerne kan opleve naturen.
0,1 Projekt kan omdannes til driftspulje.
Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til bevaringsværdige ejer- og
andelsboliger, der bebos af ejeren eller andelshaveren. Støtten ydes som
tilskud, hvor Staten refunderer 50 % af udgifterne.
Mindre vedligeholdelsesopgaver samt indkøb til Kultur- og Fritidsudvalgets
1,5 bygninger. Puljen foreslås ligeledes benyttet til idrætshelhedsplanen.
Formålet med miljø- og energipuljen er at nedbringe energiforbruget i
kommunens bygninger.
Hvidovre Kommune har i kraft af at være Klimakommune og
Kurveknækker forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen og el- og
varmeforbruget med 2 % årligt frem til 2025.
Puljen foreslås også at indeholde vandbesparende projekter. Hvidovre
Kommune har i forhold til sammenligningskommuner et forholdsvist stort
8,0 vandforbrug.
Med udgangspunkt i bygningssyn og kendskab til kommunens ejendomme
prioriteres og udføres forebyggende og oprettende
vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme, herunder de
tekniske installationer. Der er et vedligeholdelsesefterslæb på kommunens
20,0 bygninger.
Istandsættelse af fortove, følgearbejde i forbindelse med asfaltarbejder og
omsætning af granitkantsten. Målet er bl.a. at holde fortovene i en
færdselsmæssig forsvarlig stand. Årlig vedligeholdelse på 4 mio. kr. er
nødvendig for at bibeholde fortovsværdien. Fortovene renoveres efter en
vedligeholdelsesplan fra 2010. Vedligeholdelsesplanen bliver opdateret i
2015.
Ældresagen, Ældrerådet og Handicaprådet samt borgere kommer løbende
med indmeldinger om fortove der bør renoveres. De indkomne ønsker
4,0 tages med i den samlede indsats på området.
Asfaltarbejder og -reparationer på kørebaner og cykelstier på det
offentlige vejnet bl.a. i henhold til it-vedligeholdelsessystemet RoSy's
årlige beregninger. Formålet kan tillige være forbedring af afløbsforhold
med henblik på styrkelse af bæreevne, opstuvning og reduktion af vand
13,0 på kørebanen. Der er et vedligeholdelsesefterslæb på kommunens veje.
Myndighedsopgave. Eftersyn og vedligeholdelse af broer, tunneller mv. (i
alt 46 bygværker). Hver 4.-5. år udføres et generaleftersyn af samtlige
bygværker, og de enkelte bygværker tildeles en tilstandskarakter. På
baggrund af generaleftersynet udvælges de bygværker eller delelementer
af bygværker, der opnåede de dårligste tilstandskarakterer, til et
3,0 særeftersyn og efterfølgende reparation.
Diverse mindre arbejder i forbindelse med trafiksanering af lokalområder
og tryghed. 25 % tilskud grundejerforeninger til bump mv.
0,6 Der er ønsker til grundejerforeningers projekter i 2016.
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BILAG G

2407 Sorte pletter, systematisk
uheldsbekæmpelse

1,0

1,0

1,0

2417 Bilordning, reinvestering

2,1

2,1

2,1

0,3

0,3

(0,3)

(0,3)

2448 Trafiksikkerhed og tryghed skoleveje
2448 Trafiksikkerhed og tryghed skoleveje
(oprindeligt)

(0,3)

2458 Pulje (lyd- og signalanlæg, vejmiljø mv.)
2458 Pulje (lyd- og signalanlæg, vejmiljø mv.)
(oprindeligt)

1,5

2,5

2,0

(2,0)

(2,0)

(2,0)

2477 Støjisoleringspulje
2477 Støjisoleringspulje (oprindeligt)

0,6
(0,6)

1,0

1,0

3388 Ændring//tilpasning af skoleinstitutioner
3388 Ændring//tilpasning af skoleinstitutioner
(oprindeligt)

0,6

1,7

1,2

(1,2)

(1,2)

(1,2)

5781 Pulje, mindre vedligeholdelse af inst. til 0-6
årige
5781 Pulje, mindre vedligeholdelse af inst. til 0-6
årige (oprindeligt)

3,6

6211 Organisationsændringer,
renovering/tilpasning af lokaler
I alt

Igangsatte eller lovpligtige anlægsprojekter
0152 Spring- og motorikcenter
0221 Grunde Præstemosen, salg
0230 Energimærkning af bygninger
2471 Jordtip Brøndby Havnevej, udbud
Østbakke/Vestbakke
5729 Ny daginstitution, Cirkusgrunden
5770 Udvidelse og sammenbygning af
Børnehusene Stenen og Krogen
5771 Ombygning af Børnehuset Friheden
I alt

Anlægsudgifter i alt

3,6

3,1
0,4

3,1
0,4

1,5

2,5

4,0

(2,0)

(2,0)

(4,0)

1,8

1,8

2,0

1,0
70,8

1,0
75,0

1,0
75,7

2016

(2,0)

2017

2018

4,0
0,1

0,1

0,6
18,0

3,3
14,0

Udskiftning af armaturer med udtjente lyskilder. I 2014 er udskiftningen af
kviksølvpærer påbegyndt. Dette arbejde fortsætter i de kommende år.
1,0 Lovkrav om skift af kviksølvpærer til anden type belysning (LED).
Mindre forbedringer og ombygninger af institutioner.
550.000 kr. foreslås forskudt fra 2016 til 2017. Der er udarbejdet projekt
1,2 på Dansborgskolen, hvor der resterer endelig afklaring.
(1,2)
Aftaler med Staten om digitaliseringsstrategi, "Fælles Forenklede Mål" og
"Skolereformens brugerportalinitiativ". Puljen dækker udskiftning af tablets
hvert 4. år.
3,6 Kan omdannes til driftspulje.

3,6

3,1
0,4

5782 Forbedring og renovering af legepladser

Myndighedsopgave. Puljen bruges hovedsageligt til udskiftning af forældet
materiel og i mindre omfang til udskiftning til intelligente signalanlæg.
2,0 500.000 kr. foreslås forskudt fra 2016 til 2017.

(0,6)

1,0

3441 Vedligeholdelse/udbygning skole-it
4012 Udskiftning af tandplejeunits

(0,3)

Pulje, hvorfra støjplagede beboere kan søge tilskud til facadeisolering.
Anlægspuljen foreslås nedlagt fra 2017.

2489 Belysning på pladser og veje

3440 Ipads/tablets til skoler og 0-18 års inst.

Bekæmpelse af sorte pletter, dvs. særligt uheldsbelastede vejkryds, sti- og
vejstrækninger. Det omfatter gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende
tiltag på kommunens vej- og stinet med baggrund i rapporten
"Trafiksikkerhed i Hvidovre Kommune, systematisk uheldsbekæmpelse,
november 2007", og de efterfølgende opfølgninger på denne rapport.
Siden da er næsten alle de sorte pletter fra rapporten blevet fjernet. Der
udestår fra dengang Stamholmen og krydset Hvidovrevej/Allingvej, som på
Teknik- og Miljøudvalget i august er foreslået afholdt af 2015 midlerne.
Statussag er ligeledes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i august, hvor
gennemførelse af en ny grundig uheldsanalyse er foreslået, så nyt
grundlag for bekæmpelse af sorte pletter i kommunen kan fås.
1,0 Analysearbejdet forventes afsluttet i år.
Der foretages løbende udskiftning af kommunens biler, når disse ikke
2,1 længere er rentable.
Tiltag til forbedring af både trafiksikkerhed og tryghed på skolevejene i
kommunen.
0,3 Beløb i 2016 foreslås fjernet, da der ikke er efterspørgsel fra skolerne.

På folkeskoleområdet gennemføres årligt udskiftning af 6 år gamle pc’ere.
En stor post er øremærket til udskiftning af projektorer i klasselokalerne i
løbet af de kommende år, da en stor del af disse har 8-10 år på bagen og
ikke lever op til nutidens krav om lysstyrke mv. Dette er for at sikre, at de
interaktive tavler kan bruges i undervisningen på en højlys dag. Det
påregnes at udskifte 20-25% af det samlede antal projektorer hvert år i
årene fremover indtil alle er udskiftet med nye og tidssvarende modeller.
På den korte bane planlægges der i 2016 indkøb af caching-servere til
skolerne for at sikre, at infrastrukturen på skolerne er klar til den massive
brug af iPads i undervisningen. I løbet af de kommende år vil dette
løbende gennemgå en yderligere kapacitetsudbygning.
3,1 Kan omdannes til driftspulje.
0,4 Udskiftning af units i Tandreguleringsklinikken.
En gennemgang af dagtilbuddenes fysiske forhold viser, at der er et
massivt efterslæb på vedligeholdelse. Puljen skal sikre en løbende
opgradering af den fysiske standard, herunder enkeltprojekter som hegn,
maling mv.
4,0 500.000 kr. foreslås forskudt fra 2016 til 2017.
(4,0)
Forbedring og renovering af legepladser på 0-6 års området samt klub- og
2,0 fritidsområdet.
Renovering og funktionstilpasning af administrative lokaler og bygninger i
forbindelse med organisationsændringer samt almen administrativ og
teknologisk udvikling. Anbefales at indgå som supplement til ESCO
1,0 projektet.
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Bemærkninger
Spring- og motorikcenter ved Sønderkærhallen.
Salgsudgifter i forbindelse med salg af grunde.
Energimærkning af alle offentlige bygninger er lovpligtig.
Igangsat i 2015. Kontraktbunden.
Igangsat i 2015.
Igangsat i 2015.
Igangsat i 2015.
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