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Hovedkonklusioner
1. Rådhuset giver ikke medarbejderne 

hensigtsmæssige, tidssvarende fysiske 
rammer

2. Den forventede vækst i antal medarbejdere 
kan ikke rummes på rådhuset

3. Ift. borgerne er de nuværende (møde)rammer 
uhensigtsmæssige

4. Der er brug for:
1. Ekstra kvadratmeter til imødekommelse af vækst i 

antal medarbejdere
2. Ekstra kvadratmeter til projektrum og 

mødefaciliteter
3. Ekstra kvadratmeter til kantineudvidelse
4. Investeringer i øget sikkerhed
5. Midler til renovering
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49
mio. 
kr.

1.024 
m2



Hensigtsmæssige rammer?

Rumme vækst i antal medarbejdere?

Understøtter rådhuset 
opgaveløsningen på en moderne 
arbejdsplads?

Sikkerhed?

Medarbejdere
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Hensigtsmæssige (møde)rammer?

Fysisk afstand og fortrolighed?

Sikkerhed?

Borgere



Kapacitet | Fem opmærksomhedspunkter

Godt 200 m2 til mødefaciliteter. Dækker både rum til samtaler med borgere, projektrum samt 
mødelokaler af forskellig størrelse. Set ift. behovene er der få kvadratmeter allokeret til 
projektrum og mødefaciliteter 4

Ca. 1.800 m2 til kontorarbejdspladser. Langt den største anvendelseskilde - understreger, at 
der ikke er megen spildplads på rådhuset

Den næststørste kilde er gangplads. Relativ beskeden (under 3 m2 pr. medarbejder)

Få kvadratmeter til fællesarealer, som først og fremmest består af et fælles, spartansk 
spiserum i stueetagen. Ift. antal medarbejdere udgør fællesarealerne til kantine under én 
kvadratmeter pr. medarbejder

Få kvadratmeter til køkkenfaciliteter. Der er ca. 70 m2 samlet set til alle 207 medarbejdere
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Oversigt over kvadratmeter pr. medarbejder
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Medarbejdere
Kvadratmeter i alt 
pr. medarbejder

Kontorkvadrat-
meter pr. 

medarbejder

Mødelokale-
kvadratmeter pr. 
medarbejder

Stue 43 21,1 9,9* 1,80

1. sal 59 14,8 9,8 0,84

2. sal 54 13,1 7,6 0,82

3. sal 51 13,9 7,2* 0,61

I alt 207 15,5 8,5* 0,98

* Eksklusiv kantinemedarbejdere samt direktion/borgmester.



Sikkerhedsforhold samt renovering

7

 Sikkerhedsforhold
Engangsinvestering 

(mio. kr.)
Adgangskontrol (ADK), borgere og håndværkere og tyverialarm
Dør i receptionsområde, etablering af mødelokaler, receptionsskranke og 
vareindlevering (rum/skur)
Vandskadesikring

2,7

Sikkerhedsforhold i alt 2,7
Renovering
Rydning af eksisterende forhold, ombygning indvendigt og udvendigt, 
genhusning i pavilloner

22,0

Renovering i alt 22,0



Udvikling i antal medarbejdere pr. 
enhed
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  2021
Max for perioden 
frem til 2030

Visitation og Koordination 22 24
Borgerservice 11 12
Læring og Udvikling 8 9
Kantinen 2 2
Teknik og Miljø 54 59
Job- og Socialcenteret 59 63
Ledelsessekretariatet 19 20
Økonomiafdelingen 16 20
Personaleafdelingen 12 12
Direktion og borgmester 4 4
I alt 207 224

Differencer skyldes afrunding.



Behov for projektrum og mødefaciliteter
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Organisatorisk enhed

Refleksions- og 
sparringsrum 
med tavler, 

videoudstyr m.v.
 

Op til 2 
deltagere 
(10 m2)

1:1 samtalerum 
med tavler, 
videoudstyr 

m.v.

Op til 4 
deltagere 
(15 m2)

Projektrum 
med tavler, 
videoudstyr 

m.v.

Op til 5 
deltagere 
(18 m2)

Møde-
lokale
 

Op til 15 
deltagere 
(50 m2)

Større 
møde-
lokale

Op til 20 
deltagere 
(70 m2)

Stort 
møde-
lokale
 

Op til 
40 deltagere 
(140 m2)

Behov for projektrum og 
mødefaciliteter

3 4 4 2 1 1

Behov for kvadratmeter til 
mødefaciliteter – vurderet 
ud fa reduceret behov

30 m2 60 m2 72 m2 100 m2 70 m2 140 m2



Samlet investering: 49 mio. kroner for 1.024 
m2
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Beskrivelse af investering
Beløb 
(mio. kr.)

Ekstra kvadratmeter til projektrum og mødefaciliteter, svarende til 472 ekstra m2 12,3

Ekstra kvadratmeter til kontorarbejdspladser med under 9 m2 pr. medarbejder, fx på 3. 
etage, i alt 102 m2 

2,7

Ekstra kvadratmeter til kantineudvidelse, svarende til 150 ekstra m2 3,9

Øget sikkerhed, herunder 45 m2 ekstra plads i Borgerservice samt 40 m2 ekstra plads 
ved vareindlevering (også i stueetagen)

2,7

Renovering 22,0

Imødekommelse af vækst i antal medarbejdere på rådhuset, svarende til ekstra 153 m2 
til kontorarbejdspladser og ekstra 62 m2 til gangarealer, køkkenfaciliteter og toiletter, dvs. 
i alt 215 m2 

5,6

I alt 49,2



SPØRGSMÅL ELLER 
KOMMENTARER?


