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Indledning 

Der er i det efterfølgende foretaget en overordnet beskrivelse af anlægsprojekterne i 
investeringsoversigten, dækkende planperioden 2016 til 2019. 

Økonomiudvalget: 

06.45.51 Tværgående pulje til digitalisering 

Indeholder projekter som forbedrer borgerservicen via digitalisering, nye administrations- og 
styringsværktøjer som udvikles af KOMBIT, og som forventes at medføre afledte 
driftsbesparelser på området. 

00.25.15 Stålsatte byrum 

Indeholder midler til projektering og medfinansiering af byrumsforbedringer i Frederiksværk, der 
skal være med til at synliggøre industrikulturen, Skabe bedre forbindelser og byrum af højere 
kvalitet. 

Der er på byrådets møde den 16. juni (pkt. 445) besluttet anvendt 1,5 mio. kr. af 
rådighedsbeløbet i 2015 til finansiering af merudgifter vedrørende skolekantine på Melby Skole. 
Beløbet er tilbageført i budgetforslag 2016. 

00.22.02 Salg og markedsføring af Kregme Syd 

Dækker udgifter til markedsføring og honorar til ejendomsmægler i forbindelse med budgetteret 
salg af byggegrunde.  

00.22.02 Byggemodning af Kregme Syd 

Dækker udgifter til løbende pleje m.v. af udstykningsområdet.  

Udvalget for Skole, Familie og Børn: 

03.22.01 Arresø skole, Ølsted garderober 

Indretning af nyt garderobeområde i trapperum ved indskolingsafdelingen 
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03.22.01 Skole Plus 

Skoleplus-projektet på Arresø Skole, Magleblik er etablering af en lærings- og oplevelsessti 
tværs gennem skolen, der skal skabe rum for læring og bevægelse hos eleverne. 

03.22.01 Projektbyggestyring 

Der er afsat midler til byggestyring af de omfattede projekter til ud- og ombygninger i 
forbindelse med Folkeskolereformen. 

03.22.01 Udendørsarealer, herunder idrætsfaciliteter på Arresø skole, Magleblik 

Projektet indeholder etablering og renovering af idræts- og bevægelsesfaciliteter på Arresø 
Skole, Magleblik samt en generel forbedring af udendørsarealerne. 

 

03.22.01 Hundested Skole, Lerbjerg 

Projektet indeholder samling af Hundested Skole på Lerbjerg, herunder håndtering af PCB 
problematikken samt renovering af blok 5 og 6, håndtering af PCB i hovedbygningen samt 
ombygning af faglokaler. 

03.38.76 Unge- og kulturcenter 

Projektet indeholder en samling af ungdoms- musik- og kulturskole, ungdomsklubber og 
gadeteam i et Unge og Kulturcenter, centralt placeret i Frederiksværk. 

 

05.25.14 Renovering af lejepladser 

Projektet indeholder renovering af nedslidte legepladser, her nyanskaffelse af legeredskaber m.v. 

Udvalget for Sundhed og Kultur: 

00.32.35 Pulje til fritids- og idrætsinvesteringer 

Puljen til fritids- og idrætsinvesteringer, hvoraf enkelte projekter er under udmøntning i 2015. 

00.32.35 Nyt møblement samt mindre opgradering i Gubben 

Der er afsat midler til udskiftning af nedslidt møblement samt AV-udstyr 

00.35.64 Resterende renovering af Palæet (efter 2019) 

Under 1. etape udføres tilgængelighedsløsning med liftløsning til stueetagen, handicaptoilet samt 
ny kældertrappe. Ved de resterende etaper renoveres 2. sal, kælder, facader samt udearealer  

Udvalget for Miljø og Teknik: 

00.28.20 Pæn Kommune 



 
 

Pulje til fx at gøre konkrete nedslagsområder pænere, forskønnelser af byrumsinventar, 
opsætning af oversigtsskilte, borde/bænke, eller andre konkrete handlinger der kan gøre 
kommunen pænere. Puljen prioriteres årligt i Udvalget for Miljø og Teknik i forbindelse med 
frigivelsessagen.  

 

 

00.28.20 Opgradering af toiletter ved badestrande 

Der er afsat midler til en væsentlig opgradering af toiletforhold på kommunens mest besøgte 
badestrande 

02.35.42 Klimasikring af Frederiksværk by 

Indeholder anlæg til klimasikring af Frederiksværk by. 

02.28.11 Nørregade i Hundested – Forskønnelsesprojekt 

Pulje til konkrete forskønnelser af Hundested bymidte og til forbedring af sammenhængen 
mellem by og havn. Der er i 2015 afsat et beløb til at udarbejde en plan for udmøntningen af 
puljen. 

02.28.11 Etablering af busstoppesteder, nye busruter 

Som konsekvens af Byrådets beslutning om omlægning af busruter forventes der etbleret ca. 40 
nye busstoppesteder samt nedlæggelse nogle af de bestående busstoppesteder. 

02.28.11 Udvikling af Liseleje 

Afsat til renovering af torvet ”Ankerpladsen”, så denne bliver mere anvendelig og tidssvarende.  

02.28.12 Asfalt – Slidlag 

Der udføres slidlag ud fra en prioriteret liste der besluttes årligt i Udvalget for Miljø og Teknik 

02.28.22 Etablering af tunnel Frederikssundsvej, Kregme 

Der etableres en tunnel under Frederikssundsvej ved Kregme station i forlængelse af en ny sti 
fra den nye udstykning i Kregme. 

02.28.22 Pulje til cykelstier, skoleveje og trafiksikkerhed 

Anvendes til renovering og anlæg af cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter fx i henhold til 
trafiksikkerhedsplanen, men også andre projekter. Prioriteres årligt i Udvalget for Miljø og 
Teknik. 

02.28.22 Ændring af Frederiksværk station samt hurtigbus til Frederikssund 

Omfatter ruteforbedring på Frederiksværk station, så det bliver hurtigere for busser at komme 
igennem samt forbedring af busforbindelse 320R til Frederikssund  

02.28.22 Nedklassificering af udvalgte offentlige veje (efter 2019) 

Dækker forventet udgift til istandsættelse af veje forinden nedklassificering 



 
 

 

02.28.22 Renovering af vejbelysning 

Afsat til istandsættelse af belysningsanlæg på de offentlige veje, idet nuværende budgetter stort 
set ikke dækker udskiftning af nedslidte anlæg.  

 

02.28.22 Renovering af broer 

Afsat til renovering af broer jf. rapport for generaleftersyn i 2012 samt nyt generaleftersyn. 

02.35.42 Kystsikring  

Afsat til det tværkommunale samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner om 
at kystsikre hele Nordkysten i et fælles projekt. 

00.25.10 Pulje til bygningsrenovering 

Afsat til bygningsrenovering af kommunens bygninger efter en prioritering, der foretages årligt i 
Udvalget for Miljø og Teknik. 


