Bilag 2 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid over 30 måneder
Titel

Beskrivelse af projekt

Nybyg af 5 gruppers daginstitutionen i Ørestad
Syd. Der blev udført projektforslag i TRUST, men
pga. af overskridelse af økonomien valgte ByKs
ledelse at tage projektet ud af TRUST og udbyde
2818 5 gruppers daginstitution i det. (2019.08.01, status er af projektet sendes i
Ørestad Syd
genudbud
Skolen på Amagerbro daginstitution, nybyggeri
Skolen på Amagerbro - daginstitution, nybyggeri
Saxtorphsvej, daginstitution med Etablering af 13 grupper på eksisterende
13 grupper
daginstitution på Saxtorphvej 31.

Klitmøllervej
Baldersgade 24, daginstitution,
nybyg
72 basispladser i
daginstitutioner
16 daginstitutionsgrupper
(Budget 2016)

Ny kapacitet på
daginstitutionsområdet - køb af
68 nøglefærdige
daginstitutionsgrupper
Ny kapacitet på
daginstitutionsområdet restfinansiering af 15
nøglefærdige
daginstitutionersgrupper

Byggetid
(mdr.)

Oprindelig dato for Forsinkelse ift.
ibrugtagning
oprindelig
ibrugtagningstidspunkt (mdr.)

Forklaring på forsinkelse
for ibrugtagning

Handling ift. forsinkelse

40 februar 2021

13 Interne faktorer

Konsekvenser ift. revideret tidsplan
er håndteret i samarbejde med
bestiller.

41 august 2020

19 Anlægsloft 2019-2021

Ny tidsplan aftalt med bestiller

39 december 2022

0 Projekt ikke forsinket

Projekt ikke forsinket

Etablering af daginstitution på Klitmøllervej 20
Etablering af en ny 10-gruppers daginstitution på
Baldersgade 24.
Etablering af 72 nye specialdagtilbudspladser
(basispladser)

32 juni 2021

5 Eksterne faktorer

66 april 2022

9 Eksterne faktorer

Ny tidsplan aftalt med bestiller
Hovedtidsplan ændret efter
optimering af lokalplanproces.

16 daginstitutionsgrupper (Budget 2016)

38 december 2021

34 januar 2025

101 Anlægsloft 2019-2021
Projekt ikke forsinket i fh.t.
12 revideret tidsplan
Forsinkelsen omhandler
projektet Ørestads
Boulevard 224 på 17 gr.
Projektet er blevet
yderligere forsinket pga.
12 krav om ny lokalplan.

Kapacitet er etableret i pavilloner.
Projekt ikke forsinket i fh.t. revideret
tidsplan

Forhandlinger med sælger pågår.
Kapaciteten i området er pt. sikret
ved nye pavilloner på Ejler Billes Allé
5 og Robert Jacobsens Vej 5.

Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68
nøglefærdige daginstitutionsgrupper på Amager/
Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro

50 december 2021

Ny kapacitet på daginstitutionsområdet restfinansiering af 15 nøglefærdige
daginstitutionersgrupper

50 december 2021

-3 Projekt ikke forsinket

Projekt ikke forsinket

Køb af 16 nøglefærdige
daginstitioner

Køb af 16 nøglefærdige daginstitioner (Budget
2019)

51 januar 2023

Projekt ikke forsinket

Køb af 26 nøglefærdige
daginstitutionsgrupper

Køb af 26 nøglefærdige daginstitutionsgrupper i
Bispebjerg og i Sydhavnen

43 december 2021

0 Projekt ikke forsinket
Projekt er blevet forsinket
ifm. forhandlinger med
20 ekstern bygherre

Ingen løsning.

Udvidelse af Ringertoften

Tilbygning til ekstra daginstitutionsgrupper

40 februar 2022

19 Anlægsloft 2019-2021

Udskydelse har ingen konsekvenser
for kapacitet.

Daginstitution ved
Damhusengens Skole

Ny kapacitet på daginstitutionsområdet Anlægsbevilling til ny 14 gruppers daginstitution
ved Damhusengens Skole

73 november 2024

13 Anlægsloft 2019-2021

Udskydelse har ingen konsekvenser
for kapacitet.
Udskydelse har ingen konsekvenser
for kapacitet. Nøglefærdigt byggeri
følger tidsplan.

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

34 august 2016

66 Anlægsloft 2019-2021

Etablering af 19 nye daginstitutionsgrupper

50 december 2019

Køb af 8 nøglefærdige
daginstitutionsgrupper

Køb af nøglefærdig daginstitution på
Nørrebrogade

34 august 2021

36 Anlægsloft 2019-2021
Projekt er blevet forsinket
ifm. forhandlinger med
4 ekstern bygherre

Anlægspulje til 12 nøglefærdige
daginstitutionsgrupper

Montering.

50 december 2023

Daginstitutioner 2014
(anlægspulje)
Daginstitutioner 2016
(anlægspulje)

0 Projekt ikke forsinket

Kapacitet er sikret ved tidlig opstart.
Udskydelse har ingen konsekvenser
for kapacitet.

Projekt ikke forsinket

