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1 Introduktion 
I denne rapport (kaldet pladsanalysen) analyseres, hvorvidt det nuværende rådhus dels giver med-

arbejderne hensigtsmæssige fysiske rammer, dels kan rumme en fremtidig vækst i antal medarbej-

dere på rådhuset frem mod 2030. I pladsanalysen analyseres endvidere, hvorvidt borgerne har 

hensigtsmæssige møderammer på det nuværende rådhus, herunder kan holde den nødvendige 

fysiske afstand og endvidere indgå i dialog med den fortrolighed, som borgerne kan forvente, 

når/hvis de møder op på rådhuset.  

 

En forventet vækst i antal medarbejdere på rådhuset er blandt andet en afledt effekt af den for-

ventede, fortsatte stigning i befolkningstallet i Solrød Kommune. Når der flytter flere borgere, typisk 

børnefamilier, til kommunen stiger behovet for ansættelse af lærere på skolerne og pædagoger i 

dagtilbud. Disse nyansættelser har en række afledte effekter på rådhuset i form af backup i HR, it 

m.v. Desuden vil nye borgere også trække på rådhusets ydelser, eksempelvis byggetilladelser, pas, 

forespørgsler og øvrige henvendelser. Væksten i antal borgere bevirker således både en direkte 

stigning i driften og en afledt stigning i rådhusets ydelser. 

 

Det nuværende rådhus er en ældre bygning, der er fra en tid med omkring 11.000 borgere i kom-

munen, sammenholdt med at der i dag er over 23.000 borgere i Solrød Kommune. Som en konse-

kvens af kommunalreformen i 2007 blev medarbejdere fra dels det statslige beskæftigelsesområde, 

dels medarbejdere på miljøområdet fra det daværende amt overført til Solrød Kommune og der-

med til rådhuset, hvilket har forstærket behovet for flere kvadratmeter til ansatte på rådhuset. 

 

Pladsanalysen skal på den baggrund tage stilling til, hvorvidt der er tilstrækkelig plads på rådhuset 

til at understøtte en moderne arbejdsplads, hvor der både er tæt borgerkontakt og samtidig arbej-

des på tværs af områder og teams, i og udenfor projektgrupper. Opgaveløsningen på rådhuset 

fordrer, at der både er attraktive kontorarbejdspladser med ro i de nære omgivelser samt mulighed 

for at trække sig over i projektrum, hvor medarbejdere med forskellige baggrunde indgår i arbej-

det. Desuden skal der være mødefaciliteter med videoudstyr og tavler, der teknologisk kan under-

støtte opgaverne. 

 

Det er en forudsætning i pladsanalysen, at der skal være en kontorarbejdsplads til hver medarbej-

der. Det er endvidere forudsat, at analysen vurderer pladsforhold alene på rådhuset og ikke ind-

drager øvrige kommunale bygninger. Der er ej heller taget stilling til, hvordan en eventuel udbyg-

ning af det eksisterede rådhus kan ske. Der fokuseres alene på pladsbehovet ved status quo af 

medarbejdere, og pladsbehov ved en forventet stigning af antallet af medarbejdere på rådhuset.  

 

Der skal i pladsanalysen inddrages sikkerhedsvurderinger gennem de seneste rapporter, som har 

beskrevet sikkerheden. Desuden inddrages al relevant materiale samt beregninger og fremskrivnin-

ger via befolkningsprognosen, med henblik på at skaffe det bedst muligt og retvisende billede for 

at gennemføre pladsanalysen. Input vedrørende det fysiske arbejdsmiljø indgår endvidere i analy-

sen, idet der har været dialog med alle afdelingsledere. Tillige indgår data om renoveringsudgifter.  

 

Foruden status for den nuværende anvendelse af kvadratmeter på rådhuset, skal det i analysen 

vurderes, hvilke behov for nyansættelser på rådhuset, der indfinder sig i tiden frem til 2030.   
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1.1 Principper for løsning af opgaven  
Der opereres i pladsanalysen med nedenstående principper, som danner udgangspunkt for bereg-

ningerne af det fremtidige kvadratmeterbehov.  

 

1. Fokus på, hvordan det fysiske miljø understøtter rådhusets kerneydelser. I det omfang, hvor 

det fysiske miljø i utilstrækkelig grad understøtter kerneydelsen, beskrives dette, og behovet 

for mere plads estimeres på den baggrund 

 

2. Rådhusets fire etagers funktionalitet indgår i analysen. Det vurderes i hvilken grad, at indret-

ningen af de fire etager understøtter kerneydelsen, eksempelvis belyst ud fra forholdet mel-

lem kontorarbejdspladser, gange og mødefaciliteter 

 

3. Rådhusets tilgængelighed i forhold til besøg fra borgerne. Jo lavere tilgængelighed, desto 

større behov er der for investering i sikkerhed og afgrænsede, opdaterede møderum, der 

sikrer fortrolighed og nærhed 

 

4. Rådhusets renoveringsmæssige stand: Der fokuseres både på de hidtidige renoveringsud-

gifter og estimater over fremtidige renoveringsbehov. Renoveringen er både udendørs og 

indendørs 

 

5. Vurdering af om rådhusets etager kan udbygges uden større forhindringer eller forbehold, fx 

i forhold til bebyggelsesprocent m.m. Det er forudsat i analysen, at der er muligt at udbygge 

den eksisterende bygning 

 

6. Vurdering af både det nuværende og forventede (dvs. beregnede) kontorarbejdspladsbe-

hov, baseret på en fremskrivning af det forventede antal medarbejdere på rådhuset 

 

7. Vurdering af behov for projektrum, kantinefaciliteter og mødefaciliteter, baseret på analyse 

af det fremtidige samspil på tværs af områder i rådhuset/driften og af graden af medarbej-

dernes udadvendte funktioner, herunder samspil med borgerne 

 

8. Rådhusets sikkerhedsmæssige niveau, set i forhold til beskyttelse af medarbejdere, i forhold 

til imødegåelse af tyveri m.v. og i forhold til borgernes fortrolighed ved fremmøde 
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2 Resumé 
Pladsanalysen dokumenterer, at det nuværende antal kvadratmeter på rådhuset er utilstrækkeligt i 

forhold til at understøtte medarbejderens opgaveløsning på en optimal måde. Både aktuelt og 

ikke mindst på sigt frem mod 2030 vil flere medarbejdere på kontorerne give stadig større udfordrin-

ger for det fysiske arbejdsmiljø. 

 

Vækst i antallet af medarbejdere på rådhuset 

Antallet af medarbejdere på rådhuset vurderes at stige med 6% fra det nuværende niveau på 207 

medarbejdere og til 219 medarbejdere allerede i 2024. I 2030 vil der være en forventet stigning på 

8%, svarende til 224 medarbejdere. I forvejen er pladsen trang på de enkelte etager, hvorfor plads-

manglen dermed vil øges i de kommende år. Særlig på 3. sal, men også 2. sal sidder medarbej-

derne trangt.  

 

De enkelte etager på rådhuset har mellem 7,2 og 9,9 kvadratmeter pr. kontorarbejdsplads, hvilket 

er trangt. Allerede det nuværende antal ansatte genererer således et behov for flere kvadratme-

ter. Hertil kommer stigningen på 17 medarbejdere frem til 2030, som kræver alt andet lige ekstra 153 

kvadratmeter til kontorarbejdspladser og 62 kvadratmeter til ekstra gangplads, mindre køkkenfacili-

teter og toilet. Disse ekstra kvadratmeter er ikke mulige at finde på de nuværende etager, hvorfor 

en udbygning vil være nødvendig. 

 

Såfremt antallet af ansatte på rådhuset udelukkende fremskrives i henhold til udviklingen i befolk-

ningstallet, forventes der et maksimalt antal ansatte på 221 personer i 2024. I tillæg er den forven-

tede (netto)udvikling i antallet af medarbejdere pr. område vurderet i forhold til behov for nyan-

sættelser. På den baggrund er der estimeret 224 medarbejdere i 2030, og allerede 218 medarbej-

dere i 2023. Der er således behov for ekstra 215 kvadratmeter på rådhuset (153 kvadratmeter til 

kontorarbejdspladser og 62 kvadratmeter til gange, køkkenfaciliteter og toiletter) svarende til en 

investering på 5,6 mio. kroner.  

 

Det anførte behov for flere kvadratmeter til medarbejderne på særlig 3. sal, men også 2. sal, inde-

bærer en investering på ekstra 102 kvadratmeter, svarende til en investering på 2,7 mio. kroner.  

 

Projektrum, mødefaciliteter og kantinefaciliteter 

Der er endvidere behov for flere projektrum og mødefaciliteter for at understøtte medarbejderne i 

en effektiv udførelse af opgaverne. Det drejer sig både om 1:1-samtalerum med borgerne, pro-

jektrum, sparringsrum for medarbejdere/ledere og forskellige størrelser af mødelokaler.  

 

Det nuværende fysiske miljø understøtter ikke basale krav til en moderne arbejdsplads, hverken i 

forhold til at stille et titstrækkeligt antal kontorarbejdspladser til rådighed eller at sikre projektrum og 

mødefaciliteter. Dette betyder, at både borgerbetjening, effektivitet og det fysiske arbejdsmiljø er 

udfordret under rådhusets nuværende fysiske rammer.  
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Antallet af kvadratmeter for mødelokaler pr. medarbejder er meget lavt i Solrød Kommune. Der er 

på den baggrund identificeret et behov på tværs af afdelingerne for følgende typer af mødefacili-

teter: 

 

 Tre refleksions- og sparringsrum (op til to deltagere, i alt 30 kvadratmeter) 

 

 Fire 1:1-samtalerum med borgere (op til fire deltagere, i alt 60 kvadratmeter) 

 

 Fire projektrum med tavler, videoudstyr m.v. (op til fem deltagere, i alt 72 kvadratmeter) 

 

 To mødelokaler (op til 15 deltagere, i alt 100 kvadratmeter) 

 

 Ét større mødelokale (op til 20 deltagere, i alt 70 kvadratmeter) 

 

 Ét stort mødelokale (op til 40 mødedeltagere, i alt 140 kvadratmeter) 

 

Med en kvadratmeterpris på 26.000 kroner samt et projektrums- og mødelokalebehov på i alt 472 

kvadratmeter, er prisen for en opdatering af projektrum og mødefaciliteter i det eksisterende råd-

hus på i alt 12,3 mio. kroner. 

 

Desuden er kantineforholdene (køkkenet i stuen) og de lokale tekøkkener på de enkelte etager 

meget små og utilstrækkelige til at imødekomme de samlede behov. Dette betyder, at frokost i vidt 

omfang indtages i afdelingerne. Hertil kommer, at den nuværende kantine tillige anvendes af 

medarbejderne uden for rådhuset, hvilket betyder, at pladsen er trang og utilstrækkelig. Samlet set 

er der omkring 50 pladser i kantinen, hvilket understreger, at selv om der spises i hold er der ikke 

plads til alle.  

 

Det er på den baggrund foreslået, at kantinen udbygges med 150 kvadratmeter, svarende til i alt 

3,9 mio. kroner i anlægsinvestering. 

 

Sikkerhed 

Fokus på sikkerhed viser, at der er behov for en anlægsinvestering på 2,7 mio. kroner (2021-tal) på 

rådhuset for at sikre hensigtsmæssige sikkerhedsforhold. Centrale indsatser under denne anlægsin-

vestering er følgende, idet der er indekseret med 5,5% for udviklingen 2018-2021: 

 

 Ved møder med borgere, der kan være udfordrende for medarbejderne, indrettes et om-

råde bag receptionen med op til tre møderum. Der er behov for tre mødelokaler med 15 

kvadratmeter hver, i alt 45 kvadratmeter, med en investering på 1,2 mio. kroner 

 

 Et mere egnet sted til vareindlevering. Det vurderes, at investeringsniveauet hertil udgør 1 

mio. kroner. Dette svarer til et rum på 40 kvadratmeter 

 

 Øvrige sikkerhedsmæssige foranstaltninger til 0,4 mio. kroner 
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Renovering  

Der er tillige en række anlægsinvesteringer til renovering af den eksisterende rådhusbygning. Sam-

let udgør de nødvendige renoveringer i alt 22,0 mio. kroner (2021-tal).  

 

Opsummering 

Analysen viser, at det nuværende rådhus ikke giver medarbejderne hensigtsmæssige fysiske ram-

mer. Dette betyder, at ej heller den forventede vækst i antal medarbejdere kan rummes på rådhu-

set. I forhold til borgerne er de nuværende møderammer på rådhuset tilmed uhensigtsmæssige, 

idet de fysiske afstande ved henvendelser og mødefaciliteter er utilstrækkelige.  

 

Sammenfattende er der derfor behov for flere kvadratmeter for at fremtidssikre en optimal mini-

mumsløsning for det eksisterende rådhus. Den samlede investering kan opgøres således: 

 

Tabel 1 Samlet investering 

Beskrivelse af investering Beløb (mio. kr.) 

Ekstra kvadratmeter til projektrum og mødefaciliteter, svarende til 472 ekstra kvadrat-

meter  
12,3 

Ekstra kvadratmeter til kontorarbejdspladser med under 9 kvadratmeter pr. medarbej-

der, fx på 3. etage, i alt 102 kvadratmeter 
2,7 

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

Øget sikkerhed, herunder 45 kvadratmeter ekstra plads i Borgerservice samt 40 kva-

dratmeter ekstra plads ved vareindlevering (også i stueetagen) 
2,7 

Renovering  22,0 

Imødekommelse af vækst i antal medarbejdere på rådhuset, svarende til ekstra 153 

kvadratmeter til kontorarbejdspladser og ekstra 62 kvadratmeter til gangarealer, køk-

kenfaciliteter og toiletter, dvs. i alt 215 kvadratmeter 

5,6 

I alt 49,2 

 

Den samlede fremtidssikring vil kræve en samlet anlægsinvestering, inklusiv anlægsinvestering til hø-

jere sikkerhed og renovering af eksisterende etager på i alt 49,2 mio. kroner, svarende til en samlet 

udbygning af rådhuset på i alt 1.024 kvadratmeter. 
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3 Kvadratmeter på rådhuset 
Dette afsnit beskriver anvendelsen af rådhusets kvadratmeter på alle fire etager og analyserer på 

den baggrund pladsbehov aktuelt og på sigt frem til 2030. 

 

Analysen baserer sig primært på data, som Solrød Kommune har stillet til rådighed. Desuden er der 

gennemført interview med lederne af afdelingerne på rådhuset med henblik på at få input til vur-

dering af det fremtidige antal ansatte på rådhuset og dermed det afledte kvadratmeterbehov. 

 

Af data indgår eksempelvis befolkningsprognosen frem til 2030, med henblik på at estimere de af-

ledte behov for antal medarbejdere på rådhuset, ud fra det behov som en befolkningsvækst for-

ventes at give på rådhusets ydelser.  

 

Analysen har alene fokus på rådhusets medarbejdere. Afsnit 3 indeholder følgende hovedtemaer: 

 

 Analyse af den nuværende kapacitetsudnyttelse på de enkelte etager med fokus på kon-

torarbejdspladser, mødefaciliteter, gange, køkken- og kantinefaciliteter samt øvrig anven-

delse (afsnit 3.1) 

 

 Analyse af sikkerhedsforhold og behov for investeringer i forbedret sikkerhed (afsnit 3.2) 

 

 Gennemgang af det fysiske miljø for hver af afdelingerne, herunder vurdering af behov for 

projektrum, køkken- og kantinefaciliteter samt mødefaciliteter (afsnit 3.3) 

 

 Vurdering af udgifter til renovering på rådhuset (afsnit 3.4)  

 

 Estimering af antal ansatte på rådhuset frem til 2030, herunder vurdering af det afledte be-

hov for flere kvadratmeter i takt med befolkningsvæksten i Solrød Kommune (afsnit 3.5) 

 

3.1 Kapacitet i kvadratmeter 
Nedenfor i tabellen er antallet af medarbejdere og ledere på rådhuset opgjort og fordelt på områ-

der. De kvalitative interview viser, at der i dag (pr. december 2020) i alt er placeret 207 medarbej-

dere på rådhuset. I forhold til beregningen over det fremtidige behov for medarbejdere, beskæfti-

get med ydelser fra rådhuset, tages der derfor udgangspunkt i en baseline på 207 medarbejdere. 
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Tabel 2 Antal kontorarbejdspladser fordelt på områder (Solrød Center 1)1 

Områder på rådhuset Data (baseret på interview i december 2020) 

Visitation og Koordination 22 

Borgerservice 11 

Læring og Udvikling 8 

Kantinen 2 

Teknik og Miljø 54 

Job- og Socialcenteret - UDBET 15 

Job- og Socialcenteret - STAB 3 

Job- og Socialcenteret - SOCSERV 20 

Job- og Socialcenteret - JOBC 21 

Ledelsessekretariatet 19 

Økonomiafdelingen 16 

Personaleafdelingen 12 

Direktion og borgmester 4 

Total 207 

 

Tabel 3 Oversigt over kvadratmeterfordelingen på rådhuset (Solrød Center 1)  

 Gang Fælles Køkken Møde Kontor* Toilet Rengøring Andet* 

Stue 133,7 148,6 49,2 77,5 407,4 30,7 1,7 59,2 

1. sal 158,4 0 4,5 49,7 578,3 26,1 4,4 54,4 

2. sal 148,3 0 6,8 44,3 410,4 24,3 0 70,7 

3. sal 138,1 0 7,4 31,3 439,6  26,6 0 67,8 

Total 578,5 148,6 67,9 202,8 1.835,7 107,7 6,1 252,1 

*Trappe, garderobe, kopirum mm. På 3. sal fragår 103,3 kvadratmeter kontorarbejdsplads til direktion og borgmester 

 

I tabellen ovenfor er kvadratmeteranvendelsen for hver af rådhusets fire etager fordelt på gange, 

fællesarealer (først og fremmest kantine i stueetagen), køkken, mødefaciliteter, kontorer m.v. Der 

kan være en lille usikkerhed i opgørelserne, men i så fald vil der være tale om få procents afvigel-

ser. Ovenstående fordeling giver således et relativt sikkert billede af, hvordan kvadratmeterne an-

vendes aktuelt på de fire etager. Ovenstående tabel er interessant af flere årsager: 

 

 I dag er der 1.835,7 kvadratmeter til kontorarbejdspladser. Det er langt den største anven-

delseskilde, hvilket på det generelle plan understreger, at der ikke er megen spildplads på 

rådhuset 

 

 Den næststørste kilde er gangplads, der er relativt beskeden, idet den er under 3 kvadrat-

meter pr. medarbejder 

  

                                                      
1 Med henblik på at skabe et komplet billede er kontorplads til borgmesteren talt med i opgørelsen.  
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 Der er få kvadratmeter til fællesarealer, som først og fremmest består af et fælles, spartansk 

spiserum i stueetagen. I forhold til antallet af medarbejdere udgør fællesarealerne til kan-

tine under én kvadratmeter pr. medarbejder 

 

 Det samme forhold gør sig gældende til køkkenfaciliteter, der ligeledes er beskedne: Der er 

67,9 kvadratmeter (inklusive kantinefaciliteter) i stueetagen til sammen til de 207 medarbej-

dere 

 

 I forhold til mødefaciliteter er der opgjort i alt 202,8 kvadratmeter på de fire etager. Disse 

mødefaciliteter dækker både rum til samtaler med borgere, projektrum samt mødelokaler 

af forskellig størrelse. Set i forhold til behovene, er der få kvadratmeter allokeret til pro-

jektrum og mødefaciliteter 

 

I tabellen nedenfor er antallet af kvadratmeter totalt pr. medarbejder angivet, hvoraf det fremgår, 

at der er 15 kvadratmeter pr. medarbejder. I nybyggeri er antallet af kvadratmeter pr. medarbej-

der dog på over 20 kvadratmeter, idet der lægges vægt på frirum, borgerkontakt og projektrum 

samt øvrige mødefaciliteter. Nogle nye rådhusbyggerier ligger endda på omkring 30 kvadratmeter 

pr. medarbejder, idet der tænkes i store frirum og borgerrettede sundhedsfaciliteter, med henblik 

på at invitere borgere ind i et kombineret rådhus og sundhedscenter.  

 

Medarbejdere på både 2. og 3. sal har således i særlig grad få kvadratmeter, hvilket er en udfor-

dring, der forstærkes af, at der er utilstrækkelige mødefaciliteter. Hvis der kigges snævert på antal 

kvadratmeter pr. kontorarbejdsplads, viser tabellen nedenfor, at der er mellem 7,2 og 9,9 kvadrat-

meter pr. medarbejder. Medarbejdere på 3. sal har 7,2 kvadratmeter pr. medarbejder (fratrukket 

plads til direktion og borgmester), mens medarbejdere i stuen har 9,9 kontorkvadratmeter pr. med-

arbejder. 

 

Et gennemsnit på 8,5 i kontorkvadratmeter pr. medarbejder er relativt lavt, når dette omfang tæn-

kes sammen med få kvadratmeter til gangplads, nærkøkken m.v. Et benchmark på 9 kontorkva-

dratmeter pr. medarbejder er som udgangspunkt relevant. 

 

Tabel 4 Oversigt over kvadratmeter pr. medarbejder - totalt og for kontorarbejdspladser 

 Medarbejdere 
Kvadratmeter i alt pr. med-

arbejder 

Kontorkvadratmeter pr. 

medarbejder 

Stue 43 21,1 9,9* 

1. sal 59 14,8 9,8 

2. sal 54 13,1 7,6 

3. sal 51 13,9 7,2* 

Sum 207 15,5  8,5* 

* Eksklusiv kantinemedarbejdere og kontorkvadratmeter til direktion/borgmester. 
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I tabellen nedenfor er opgjort antal kvadratmeter til mødefaciliteter pr. medarbejder, fordelt på 

alle etager set under ét, samt fordelt på de enkelte etager. Tabellen viser, at der er 0,98 kvadrat-

meter pr. medarbejder til projektrum og mødefaciliteter. De eksisterende mødefaciliteter er trange, 

mørke og ikke opdaterede i forhold til videofaciliteter og anden understøttende teknologi. Det er 

tilmed ofte ikke muligt at booke et mødelokale på grund af, at de ofte er optagede. Der er således 

et klart efterslæb i niveauet for mødefaciliteter, hvilket betyder, at der ikke er effektive og opdate-

rede rammer for opgaveudførslen bredt på rådhuset. 

 

Tabel 5 Oversigt over mødelokalekvadratmeter pr. medarbejder 

 Kvadratmeter til 

mødelokaler 
Ansatte 

Mødelokalekvadratmeter pr. 

medarbejder 

Stue 77,5 43 1,80 

1. sal 49,7 59 0,84 

2. sal 44,3 54 0,82 

3. sal 31,3 51 0,61 

Total 202,8 207 0,98 

 

Som anført er kantineforholdene (køkkenet i stuen) og de lokale tekøkkener på de enkelte etager 

meget små og utilstrækkelige til at imødekomme de samlede behov. Dette betyder, at frokost i vidt 

omfang indtages i afdelingerne. Hertil kommer, at den nuværende kantine tillige anvendes af 

medarbejderne uden for rådhuset, hvilket betyder, at pladsen er trang og utilstrækkelig.  

 

Nedenfor er antallet af kvadratmeter, som er fordelt på typer af anvendelse opsummeret. Der er 

en mindre afvigelse i antal kvadratmeter mellem 2. og 3. sal, som må formodes at kunne skyldes 

mindre unøjagtigheder i opgørelsen af den konkrete anvendelse. Tilsvarende er der mindre forskelle 

mellem stueetagen og 1. sal. Her kan der også være tale om mindre unøjagtigheder i skitseringen 

af anvendelsen, blandt grundet forskellig indretning med skillevægge. 

 

Billedet er således, at de fire etager på rådhuset netto kvadratmetermæssigt giver et råderum på 

3.199,4 kvadratmeter, eksklusiv kvadratmeterne i kælderarealet: 

 

Tabel 6 Antal kvadratmeter i alt og fordelt på etager 

 Antal kvadratmeter 

Stue 908,0 

1. sal 875,8 

2. sal 704,8 

3. sal 710,8 

Total 3.199,4 
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Det totale antal kvadratmeter for alle fire etager indebærer gennemsnitligt 15,5 kvadratmedarbej-

der pr. medarbejder (3.199,4 kvadratmeter divideret med 207 medarbejdere). Ved nybyggeri er 

antallet af kvadratmeter pr. medarbejder som anført højere, typisk mere end 20 kvadratmeter pr. 

medarbejder, idet der typisk lægges vægt på frirum, borgerkontakt og projektrum samt øvrige mø-

defaciliteter.  

 

3.2 Sikkerhedsforhold 
Solrød Kommune fik i 2018 udarbejdet en sikkerhedsgennemgang2 af Solrød Rådhus.  

 

De væsentligste, konkrete forslag, som vil kræve et vist niveau af investeringer for Solrød Kommune 

er anført nedenfor: 

 

1. Adgangskontrol (ADK): Ift. udvendige døre ændres ADK således, at der ved de udvendige 

døre skal bruges ”brik” og kode ved indgang 

 

2. Der udarbejdes en procedure for borgere og håndværkere, som besøger rådhuset. Løsnin-

gen indebærer logning og gæstekort 

 

3. Tyverialarm (AIA): Hvis der er forsikringskrav til AIA-anlægget (det skal der være for at op-

fylde F&P sikringsniveau 20) skal der laves et årligt serviceeftersyn 

 

Ovenstående tre punkter har et anlægsbudget på 0,1 mio. kroner.  

 

4. Receptionsområde og indgang for borgere: Et tiltag kunne være isætning af dør med ADK 

rundt om hjørnet i fordelingsgangen 

 

5. Faciliteter til møder med borgere: Ved møder med borgere, hvor man på forhånd ved eller 

har mistanke om at borgeren kunne være udadreagerende kunne området bag receptio-

nen indrettes med op til tre møderum. Møderummene bør være med to flugtmuligheder og 

overfaldstryk. Det vurderes, at der er behov for tre mødelokaler af 15 m2 med plads til fire 

personer i hvert lokale. Kvadratmeterprisen til nybygning i eksisterende bygning er 26.000 

kr./m2 

 

6. Receptionsskranke: Det bør overvejes om receptionsskranken skal ændres til at være ma-

gen til den skranke, der er i jobcenteret, som er højere og bredere og uden løse genstande 

 

7. Vareindlevering: Der skal findes et andet og mere egnet sted til vareindlevering. En mulig-

hed er bygning af et sikret rum eller skur på gavlen uden for bygningen. Det skal understre-

ges, at der er lovgivningskrav (BR18) til frie flugtveje og der bør derfor hurtigst muligt findes 

en ny løsning på denne problemstilling. Det vurderes, at investeringsniveauet udgør 

1.040.000 kr. (engangsomkostning). Dette svarer til en rum eller skur på 40 m2 med en kva-

dratmeterpris (nybygning i eksisterende bygning) på 26.000 kr./m2 

  

                                                      
2 Sikringsvagten, Sikkerhedsgennemgang for Solrød Rådhus, 26. februar 2018. 
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Ovenstående fire punkter har et anlægsbudget på 2,3 mio. kroner.  

 

8. Vandskadesikring: Der er ikke vandskadesikring i kælderen på rådhuset. Det betyder, at hvis 

der fx kommer vand i kælderen på en lørdag, vil det sandsynlig først blive opdaget man-

dag. Her kunne et vandstopanlæg begrænse en evt. vandskade, da det lukker for vandfor-

syningen ved et vandforbrug som ikke passer ind i et ”normalt” vandbrug. Det vurderes, at 

investeringsniveauet udgør ca. 250.000 kr. (engangsomkostning) 

 

De økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser af ovenstående punkter er sammenfattet i 

den efterfølgende tabel: 

 

Tabel 7 Økonomiske konsekvenser af sikkerhedsgennemgangen 

  
Engangsinvestering (mio. kroner) 

2021-tal 

Adgangskontrol (ADK), borgere og håndværkere og tyverialarm  0,1 

Dør i receptionsområde, etablering af mødelokaler, receptionsskranke 

og vareindlevering (rum/skur) 
2,3  

Vandskadesikring 0,3 

I alt 2,7 

 

3.3 Projektrum, kantine- og mødefaciliteter 
Dette afsnit uddyber behovet for en opdatering af rådhusets fysiske kapacitet med udgangspunkt i 

behovene for flere projektrum og mødefaciliteter.  

 

Der er behov for flere projektrum og mødefaciliteter på rådhuset, når alene kvadratmeteranven-

delsen analyseres. Den eksisterende kvadratmeteranvendelse til mødefaciliteter understreger, at 

der ikke er tilstrækkeligt opdaterede mødefaciliteter til rådighed, hvilket betyder, at der sker en util-

strækkelig understøttelse af arbejdsprocesserne på tværs af områder og i forhold til projektarbejder 

i de enkelte afdelinger.  

 

Endvidere mangler mødefaciliteter, når der er behov for at føre uforstyrrede og fortrolige samtaler. 

Det nuværende fysiske miljø understøtter dermed ikke basale krav til en moderne arbejdsplads. 

Dette betyder, at både effektivitet og fortrolighed er udfordret af de nuværende fysiske rammer.  

 

Med udgangspunkt i dels analysen af kvadratmeter til mødefaciliteter, dels interview med lederne 

af rådhusets afdelinger, som foldes ud nedenfor, er der identificeret et behov på tværs af afdelin-

gerne for følgende typer af mødefaciliteter:  
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 Refleksions- og sparringsrum (op til to deltagere) 

 

 1:1-samtalerum med borgere (op til fire deltagere) 

 

 Refleksions- og sparringsrum med tavler, videoudstyr m.v. (op til to deltagere) 

 

 Projektrum med tavler, videoudstyr m.v. (op til fem deltagere) 

 

 Mødelokale (op til 15 deltagere) 

 

 Større mødelokaler (op til 20 deltagere) 

 

 Stort mødelokale (op til 40 mødedeltagere) 

 

Tabel 8 Behov for projektrum og mødefaciliteter 

 Behov for projektrum  

og mødefaciliteter (antal) 

Behov for kvadratmeter  

til mødefaciliteter 

Refleksions- og sparringsrum med tavler, videoud-

styr m.v. 

 

Op til 2 deltagere | 10 kvadratmeter pr. lokale 

3 30 m2 

1:1 samtalerum med medarbejdere og borgere 

med tavler,  

videoudstyr m.v. 

 

Op til 4 deltagere | 15 kvadratmeter pr. lokale 

4 60 m2 

Projektrum med tavler, videoudstyr m.v. 

 

Op til 5 deltagere | 18 kvadratmeter pr. lokale 

4 72 m2 

Mødelokale 

 

Op til 15 deltagere | 50 kvadratmeter pr. lokale 

2 100 m2 

Større  

mødelokale 

 

Op til 20 deltagere | 70 kvadratmeter pr. lokale 

1 70 m2 

Stort mødelokale 

 

Op til 40 deltagere | 140 kvadratmeter pr. lokale 

1 140 m2 

 

Ud fra input fra interview er behovene for projektrum og mødefaciliteter estimeret. Det er antaget, 

at der sker en deling mellem områder både på den enkelte etage og på tværs af etagerne. Heref-

ter er der foretaget en vurdering af behovet for projektrum og mødefaciliteter, opgjort ved et vejle-

dende omfang kvadratmeter pr. mødefacilitet. 
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Med en kvadratmeterpris på 26.000 kroner samt et projektrums- og mødelokalebehov på i alt 472 

kvadratmeter gennem deling af faciliteterne, er prisen for en opdatering af projektrum og mødefa-

ciliteter i alt 12,3 mio. kroner. 

 

Kantineforholdene (køkkenet i stuen) og de lokale tekøkkener på de enkelte etager er som anført 

meget små og utilstrækkelige til at imødekomme de samlede behov.  

 

Det foreslås på den baggrund, at kantinen udbygges med 150 kvadratmeter, svarende til i alt 3,9 

mio. kroner i anlægsinvestering. 

 

Ovenstående beregning skal kort uddybes for de enkelte afdelinger: 

 

Personaleafdelingen har 12 medarbejdere og rummer en medarbejdergruppe, der både kræver ro 

samt en medarbejdergruppe, der er udadvendte og interagerende med medarbejdere fra andre 

afdelinger. Støjniveauet er således meget forskelligt alt efter arbejdssituation og arbejdsopgaver, 

hvilket betyder, at der er behov for ekstra refleksions- og projektrum samt 1:1-samtalerum for at 

skabe ro. Der er tillige behov for et mødelokale med op til 15 deltagere. 

 

Borgerservice har 11 medarbejdere. Der er en uhensigtsmæssig indretning af indgangen til Borger-

service samt i selve Borgerservice. Flere kvadratmeter ved indgangen vil sikre, at medarbejdere, 

der ikke har ærinde i Borgerservice kan komme uden om Borgerservice. Det vil kræve afskærmning 

og lidt flere kvadratmeter. 

 

Der er ca. 12.000 borgere årligt i Borgerservice. Under antagelse af 250 åbningsdage årligt, betyder 

det, at der gennemsnitligt er ca. 50 besøgende pr. dag. Det vurderes, at der er behov for mere 

plads i Borgerservice, svarende til en udvidelse på størrelsesorden af et mødelokale. Ved aftenmø-

der er der en udfordring ved, at deltagerne kan gå frit rundt. Der er behov for mere diskretion, hvil-

ket kræver ekstra kvadratmeter samt flere rum, der kan muliggøre 1:1-samtaler. Der er behov for 

samtalerum i Borgerservice.  

 

Det er tillige relativt let at høre, hvad der bliver talt om i skranken. Der er således generelt udfordrin-

ger ift. ekspeditionspladser, reception og ventepladser. I venteområdet er der ikke meget plads, og 

der venter mange forskellige i venteområdet (eksempelvis ansøgere, borgere m.fl.). 

 

Hvis der måtte komme udadreagerende borgere i Borgerservice er pladsen trang og derfor er 

flugtmuligheder ligeledes begrænsede. Der er derfor behov for mere plads for at sikre højere sikker-

hed.  

 

Rådhusets pakkeshop er uhensigtsmæssigt placeret, idet der er relativt lidt plads, når der leveres i 

større pakker og paller. Der eksisterer desuden en udfordring vedrørende sikkerhed.  

 

Job- og Socialcenteret har 59 medarbejdere, der alle sidder på 1. sal. Det fysiske arbejdsmiljø er util-

strækkeligt, idet der er behov for at forbedre flugtveje fra samtalekontorerne. Som nødløsning er 

valgt den praksis, at medarbejderen ved møder med borgeren sidder tættest på døren. 

 

  



Solrød Kommune | Pladsanalyse                 15 

Der er ved spidsbelastninger i borgerkontakten et pres på samtalekontorerne, hvilket betyder, at 

enheden bliver nødt til at trække mere på mødelokaler, som der ikke er mange af i forvejen.  

 

Mødelokalerne er ikke optimale at opholde sig i, idet de er uden lysindfald. Der mangler endvidere 

i afdelingen mødelokaler med egentlige videofaciliteter. 

 

Læring og udvikling har otte medarbejdere, der sidder tæt. Tætheden gør, at der er uro, afbrydel-

ser og utilstrækkelig ventilation. Tilmed er der meget varmt om sommeren og tilsvarende meget 

koldt om vinteren. Der er dårlig akustik, hvilket er en problemstilling, der forstærkes af mange, dag-

lige telefoniske henvendelser, som forstyrrer kollegerne, idet man ikke kan tage telefonsamtalerne 

andetsteds. 

 

I forhold til mødefaciliteter mangler der både refleksions- og sparringsrum, projektrum og mødelo-

kaler. Et nyt mødelokale vil være ønskelig. For øjeblikket anvendes bl.a. kantinen til møder.  

 

Visitation og Koordination omfatter 22 medarbejdere. Medarbejderne sidder i storrum, hvor lydni-

veauet er relativt højt og dermed forstyrrende. Der er ligeledes løbende og hyppig telefonisk bor-

gerkontakt. Hertil kommer, at der er et mødelokale i tilknytning til storrummet (glasrum), som er me-

get lydt. Dette bidrager til forstyrrelser. Der er følgelig behov for ekstra 1:1-samtalerum. 

 

Medarbejderne søger at kompensere for manglende plads gennem afskærmning og grupperinger 

i mindre klynger.  

 

Der mangler plads til elever og medarbejdere i jobprøvning. Endvidere mødes medarbejdere med 

borgere i Borgerservice, idet det ikke kan lade sig gøre at tale ugeneret og privat med borgeren i 

de nære lokaler, som Visitation og Koordination råder over. Dette forhold er med til at motivere en 

udbygning af mødelokaler under Borgerservice.  

 

Tillige er der behov for et ekstra mødelokale med omkring 20 medarbejdere. 

 

Teknik og Miljø omfatter 54 medarbejdere. De fysiske rammer opleves som uhensigtsmæssige med 

små rum og smalle, mørke gange, der optager kvadratmeter. Måden rådhuset er indrettet på un-

derstøtter ikke måden, som ledelse og medarbejdere i Teknik og Miljø ønsker at arbejde på. Eksem-

pelvis ønskes, at en projektorienteret og tværgående arbejdsmåde kunne opprioriteres, men dette 

modarbejder de eksisterende fysiske rammer. Der er behov for flere projektrum med tavler, video-

udstyr m.v. 

 

Der er tilmed et behov for at kunne trække sig tilbage i stillezoner, med henblik på at understøtte 

lokaler til fordybelse. Fleksibilitet er et nøgleord i de fremtidige ønsker til et velfungerende rådhus. I 

dag er det sådan, at de fem teams i Teknik og Miljø sidder hver for sig, uden at kunne drage nytte 

af hinanden i hverdagen. Der er utilstrækkelige fleksible muligheder, hvilket hæmmer, at man får 

mulighed for at komme tættere på andre enheder på rådhuset. Det nuværende fysiske miljø frem-

mer, at ”vi sidder for os selv”. 
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Økonomi omfatter 16 medarbejdere, som sidder i et lokale, der er beregnet til 11 medarbejdere. 

Der er betydelige udfordringer med støj, grundet at der er for få kontorarbejdspladser. De fleste 

medarbejdere sidder med høreværn, der er nødvendige for at man kan koncentrere sig i storrum-

met. Tillige er medarbejdere gode til at bruge mødelokaler mv. som alternative arbejdspladser, når 

de er ledige. Der er dog stadig et behov for flere små rum. Der er sket en ombygning på 3. sal, som 

har betydet en bedre akustik og en god lyddæmpning. Der er dog stadig problemer med trækge-

ner fra gangen, og relativt store problemer med utilstrækkelig udluftning. Der eksisterer endvidere 

en utilstrækkelig solafskærmning. Økonomiafdelingen italesætter et generelt og tværgående be-

hov for flere mødelokaler, og der fokuseres især på større lokaler med henholdsvis op til 20 møde-

deltagere og op til 40 mødedeltagere.  

 

Ledelsessekretariatet råder over 19 medarbejdere. Medarbejderne sidder meget tæt, med ud-

gangspunkt i et storrum. Storrummet understøtter samarbejdet i enheden. Der mangler mødefacili-

teter. Endvidere er rammerne ikke tilfredsstillende, set i forhold til at fremme projektarbejde på 

tværs af teams og områder. 

 

Yderligere observationer er følgende, idet en række relevante afdelinger og enheder skubbet ud 

fra rådhuset, grundet manglende plads: 

 

 Der er behov for en byrådssal med plads til flere tilhørere, i alt minimum 200 kvadratmeter 

 

 Særlig it-afdelingen, som ikke er lokaliseret på rådhuset, har behov for at komme tættere 

på medarbejdere i Ledelsessekretariatet, som har opgaver indenfor digitalisering. 11 medar-

bejdere i it-afdelingen sidder isoleret og det hæmmer effektivitet og gode arbejdsprocesser 

på tværs af relevante enheder 

 

 Der er ikke plads til Jobhusets 19 medarbejdere på rådhuset, hvilket ville have været opti-

malt, idet medarbejderne i så fald kunne sidde sammen med øvrige medarbejdere i Job- 

og Socialcenteret 

 

 Ældrechefen i Visitation og Koordination sidder ligeledes ikke på rådhuset, hvilket ville have 

været hensigtsmæssigt, idet ældrechefen i så fald ville sidde sammen med sine medarbej-

derne 

 

 Kantineforholdene er utilstrækkelige, hvilket forstærkes af, at der tilmed kommer besøgende 

fra afdelinger uden for rådhusets matrikel 
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3.4 Renovering 
Der er en række omkostninger forbundet med at forblive i det nuværende rådhus. Solrød Kom-

mune har opgjort omkostningerne forbundet med renovering af den eksisterende rådhusbygning. 

Disse nødvendige renoveringer omfatter rydning af eksisterende forhold, ombygning indvendigt og 

udvendigt samt genhusning i pavilloner, hvilket samlet set indebærer en overslagspris er 22,0 mio. 

kroner.  

 

Det skal bemærkes, at der i ovenstående 22,0 mio. kroner indgår udgifter forbundet med genhus-

ning i pavilloner mv. Disse udgifter fastholdes, således at det anførte behov for yderligere kvadrat-

meter og afledte investeringsbehov er inkl. genhusning. 

 

Nærværende analyse antager, at det samlede renoveringsbeløb gennemføres fra 2021 til 2024, 

hvilket betyder, at det samlede nødvendige renoveringsbehov andrager i alt 22,0 mio. kroner frem 

til 2024. 

 

3.5 Antal medarbejdere på rådhuset i 2030 
I dette afsnit fremskrives det forventede antal medarbejdere på rådhuset. Der tages dels udgangs-

punkt i udviklingen i befolkningstallet i Solrød Kommune, dels i interviews med primært chefgrup-

pen, hvor forventningerne i antallet af medarbejdere er blevet drøftet. 

 

Den efterfølgende tabel viser udviklingen i antal borgere (0-95 år) i Solrød Kommune for perioden 

2021-2030. Tabellen indeholder endvidere de årlige udviklingsrater: 

 

Tabel 9 Befolkningsprognose 2021-2030 (antal 0-95 årige hhv. årlige udviklingsrater) 

Antal 0-95-

årige 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 23.629 24.048 24.901 25.207 25.230 25.185 25.154 25.224 25.233 25.263 

Årlige procentvise ud-

viklingsrater 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

2026-

2027 

2027-

2028 

2028-

2029 

2029-

2030 

 1,8% 3,5% 1,2% 0,1% -0,2% -0,1% 0,3% 0,0% 0,1% 
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Den efterfølgende oversigt viser antallet af ansatte, som p.t. arbejder på rådhuset – i alt 207 perso-

ner fordelt således: 

 

Tabel 10 Antal ansatte på Solrød kommunes rådhus ultimo 2020 

Enhed Antal ansatte 

Visitation og Koordination 22 

Borgerservice 11 

Læring og Udvikling 8 

Kantinen 2 

Teknik og Miljø 54 

Job- og Socialcenteret 59 

Ledelsessekretariatet 19 

Økonomiafdelingen 16 

Personaleafdelingen 12 

Direktion og borgmester 4 

I alt 207 

 

Såfremt antallet af ansatte på rådhuset udelukkende fremskrives i henhold til udviklingen i befolk-

ningstallet, forventes der et maksimalt antal ansatte på 221 personer; et niveau, der vil opnås i 2024, 

jf. den efterfølgende tabel: 

 

Tabel 11 Estimat i antal ansatte beregnet ud fra udviklingen i befolkningstallet 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Antal ansatte 207 211 218 221 221 221 220 221 221 221 

 

Brøndum & Fliess har i forbindelse med interviews spurgt ind til den forventede (netto)udvikling i an-

tallet af medarbejdere pr. enhed. Besvarelserne falder i tre kategorier: 

 

Tabel 12 Forudsætninger bag beregning af udviklingen i antal ansatte 2021-2030 

Status quo i antal ansatte 
Antal ansatte følger udviklingen i 

befolkningstallet 

Specifikke forventninger til udvik-

lingen i antal ansatte 

Personaleafdelingen 

Visitation og Koordination 

 

Borgerservice 

 

Læring og Udvikling 

 

Job- og Socialcenteret 

 

Kantinen 

 

Direktion og borgmester 

Teknik og Miljø: Forventer 10% flere 

medarbejdere set over perioden 

2021-2030 

 

Ledelsessekretariatet: Forventer at 

ansætte én ny medarbejder i alt i 

perioden 2021-2025 

 

Økonomiafdelingen: Forventer at 

ansætte op til fire nye medarbej-

dere set over perioden 2021-2030 
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Ud fra ovenstående forudsætninger fremgår det forventede antal ansatte 2021-2030 af den efter-

følgende tabel. Nærværende analyse opererer således med et maksimalt antal ansatte på 224: 

 

Tabel 13 Forventet antal ansatte 2021-2030 fordelt på organisatoriske enheder 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Visitation og Koordination 22 22 23 23 23 23 23 23 23 24 

Borgerservice 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

Læring og Udvikling 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 

Kantinen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Teknik og Miljø 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 

Job- og Socialcenteret 59 60 62 63 63 63 63 63 63 63 

Ledelsessekretariatet 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 

Økonomiafdelingen 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 

Personaleafdelingen 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Direktion og borgmester 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

I alt 207 211 215 219 219 221 220 223 223 224 

 

Der er således en vækst på 6% frem til 2024 og yderligere vækst på 8% i tidsrummet 2021-2030, sva-

rende til en stigning på 17 medarbejdere. 

 

Hvis det antages at hver medarbejder fremadrettet skal råde over 9 kvadratmeter pr. kontorar-

bejdsplads, er der behov for 153 ekstra kvadratmeter. 

 

De ekstra kvadratmeter til flere medarbejdere skal tillige understøttes af ekstra kvadratmeter til 

gangarealer, decentrale køkkenfaciliteter på hver etage i tilknytning til de nye kontorarbejdsplad-

ser og ekstra toiletter. Samlet set betyder udvidelsen af kontorarbejdspladser, at der er behov for 

ekstra 215 kvadratmeter på rådhuset (153 kvadratmeter til kontorarbejdspladser og heraf til kontor-

arbejdspladserne afledte 62 kvadratmeter til gange, køkkenfaciliteter og toiletter) svarende til en 

investering på 5,6 mio. kroner.  

 

Hertil kommer et behov for ekstra kvadratmeter til kontorarbejdspladser med under 9 kvadratmeter 

pr. medarbejder, fx på 3. etage og til dels på 2. etage, i alt 102 kvadratmeter, svarende til en inve-

stering på 2,7 mio. kroner.  
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3.6 Opsummering 
Sammenfattende er der behov for flere kvadratmeter for at fremtidssikre en optimal minimumsløs-

ning for det eksisterende rådhus. Den samlede investering kan opgøres således: 

 

 12,3 mio. kroner til ekstra kvadratmeter til projektrum og mødefaciliteter, svarende til 472 

ekstra kvadratmeter 

 

 2,7 mio. kroner til ekstra kvadratmeter til kontorarbejdspladser med under 9 kvadratmeter pr. 

medarbejder, fx på 3. etage og til dels på 2. etage, i alt 102 kvadratmeter, svarende til en 

investering på 2,7 mio. kroner 

 

 3,9 mio. kroner til ekstra kvadratmeter til kantineudvidelse, svarende til 150 ekstra kvadrat-

meter 

 

 2,7 mio. kroner (indekseret til 2021-tal) til øget sikkerhed, herunder 45 kvadratmeter ekstra 

plads i Borgerservice samt 40 kvadratmeter ekstra plads ved vareindlevering (også i stue-

etagen) 

 

 22,0 mio. kroner til renovering frem til 2024  

 

 5,6 mio. kroner til imødekommelse af vækst i antal medarbejdere på rådhuset, svarende til 

ekstra 215 kvadratmeter til kontorarbejdspladser, gangarealer, køkkenfaciliteter og toiletter 

 

Den samlede fremtidssikring vil kræve en samlet anlægsinvestering, inklusiv anlægsinvestering til hø-

jere sikkerhed og renovering af eksisterende etager på i alt 49,2 mio. kroner, svarende til en samlet 

udbygning af rådhuset på i alt 1.024 kvadratmeter.  


