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Projektet Porten til nakskov Fjord placerer sig på Honnørkajen i nakskov på vestlolland ved danmarks ø-rigeste fjordlandskab.
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Oversigt - Nakskov mellem by og fjord

vestlolland
nakskov 
Honnørkajen 

a: Færgelejet
b: toldboden
c: Havnebygningen

a b
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VISION

Med Porten til Nakskov Fjord skal 
Honnørkajen påny samle byens og 
fjordens kvaliteter og genoplive havnen 
som et omdrejningspunkt for natur, 
kultur og turisme.

Porten til Nakskov Fjord skal puste liv i 
det bevaringsværdige bygningsmiljø og 
genoplive den energi og foretagsomhed, 
der engang herskede på havnen.

Her skal byens sammenhæng med 
fjorden styrkes, eksisterende kvaliteter 
understøttes og nye initiativer udvikles 
til gavn for Nakskovs indbyggere, 
oplandets og egnens beboere, turister 
og besøgende fra det øvrige Danmark 
og udland. /../

vision fra forretningsplanen ‘Porten til nakskov Fjord’

t.v Honnørkajen 1920. 
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Nakskovs Byhistorie

”nakskov er byen hvor (...) 
sammenhængen med havnen og 
naturen er synlig helt ind i byens 
kerne. ”

Byrumsprogrammet, lolland kommune 2015  

kort fra starten af 1900-tallet. 
industrialiseringen har ført til 
udbygninger af havnen, med 
Honnørkajen, toldboden og 
Havnebygningen som seneste 
tilføjelse. nu køres godset 
med transporttog direkte fra 
oplandet ned til Honnørkajen, 
hvorfra det udskibes. 

Foto fra 1950erne, nakskov 
Stålskibsværft er på sit højeste 
og dominerer havnen med 
et utal af kraner, hvoraf 
størstedelen i dag er revet 
ned, heriblandt vartegnet, den 
store “kulkran” fra nakskov 
kulimport. 

a. / b. vue og kort over nakskov fra1600 - tallet. 
Christian d. IIIs voldanlæg ses tydeligt og kan endnu 
fornemmes langs veje som “nørrevold”. Byens 
forhold til vandet, til handelen til søs og til det frodige 
opland fornemmes tydeligt. 

c. kort fra starten af 1900-tallet. industrialiseringen 
har ført til udbygninger af havnen, med Honnørkajen, 
toldboden og Havnebygningen som seneste 
tilføjelse. nu køres godset med transporttog direkte 
fra oplandet ned til Honnørkajen, hvorfra det 
udskibes.

nedenunder: Foto fra 1950erne, nakskov 
Stålskibsværft er på sit højeste og dominerer havnen 
med et utal af kraner, hvoraf størstedelen i dag er 
revet ned, heriblandt vartegnet, den store “kulkran” 
fra nakskov kulimport. 

Som navnet tilsiger grundlægges Nakskov i 
1266 på “den skovklædte nakke” dér, hvor 
Halsted Å møder nakskov Fjord. vand på tre 
sider af byen er en naturlig forsvars-barriere 
og giver rig mulighed for handel til søs. Her 
startede grundlaget for Honnørkajen som vi 
kender den i dag. 

Med sine tidlige købsstadsprivilegier fra 
midten af 1200-tallet og skiftende kongers 
begunstigelser vokser nakskov betydeligt op 
gennem den sene middelalder. den frugtbare 
jords rigelige udbytte, fiskeriet og den stigende 
handel betyder, at byen i 1500-tallet er landets 
7- rigeste by.  

i begyndelsen af 1500- tallet bliver nakskov 
desuden et vigtig forsvarssted med opførelsen 
af Kong Hans befæstede orlogsværft på Slotø i 
nakskov Fjord. Christian d. tredjes opbygning 
af volde og fæstninger i byen udbyggede 
denne militære position, der slutter i 1659 
med svenskernes erobring af byen under 
svenskekrigene. 

da industrialiseringen i midten af 1800-tallet 
tager fat, udvikles byen dramatisk. Havnen 
udbygges og uddybes ad mange omgange, 
dampskibe sejler rutefart mellem københavn, 
kiel og nakskov og togforbindelsen over lolland 
til Maribo og nykøbing etableres. i 1882 
grundlægges Sukkerfabrikken, hvis finmaskede 
net af smalspor og rørsystemer trækker tråde til 
et stort opland. i takt med den øgede handel 
med især Nordtyskland og England etableres 
toldboden og Havnebygningen som en del af 
havneområdets stadige udbygning. 

I 1916 grundlægges Nakskov Skibsværft, der 
bliver byens største virksomhed og grundlaget 
for en hel arbejderkultur på vestlolland.      

i dag er nakskov Havn fortsat en driftig 
erhvervshavn. Udskibning af landbrugsprodukter 
til hele verden fylder godt i mængden af 
udskibet gods. Havnens fremtid ser lys ud bl.a. 
grundet vestas vindmølleproduktion og Femern-
Forbindelsen. desuden er det blevet besluttet, at 
den nye storstrømsbro skal bygges på nakskov 
Havn. Havnen gør nu - som altid - brug af sin 
strategiske placering ved Langelandsbæltet i 
Østersøen. 

a. b. c.
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Situationsplan - Honnørkajen i forlængelse af byens kerne
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aXeltorv, strÆderne oG sMalsPorstien
axeltorv er nakskovs historiske bycentrum og 
afslutningen på gågadeforløbet i byen. torvet 
er p.t. genstand for en revitalisering bistået af 
arkitektfirmaet Gehl Architects, der peger på 
axeltorv som ’et af danmarks bedst bevarede 
torvemiljøer’.
kvarteret mellem axeltorv og havnefronten 
udgør et velbevaret bymiljø fra middelalderen 
med charmerende huse, baggårde og stræder 
i en fin og varieret skala. 
Projektet har  styrket Honnørkajens forbindelse til 
de store pleje- og uddannelsesinstitutioner v.h.a. 
en nyligt anlagt gang- og cykelstiforbindelse, 
der følger de historiske smalsporskinner gennem 
byen og fortsætter langt ind i indrefjordens 
naturlandskab. 

t.v. vue fra havnen mod skt. nikolaj kirke ad 
Tolderensstræde.
t.h. vue fra byen mod havnen ad kongenstofte.

axeltorv
(historisk 
bymidte)

Tolderens Stræde 

kongenstofte
smalsporstien

Honnørkajen

Toldboden HavnebygningenFærgelejerne

Bibrostræde

nikolaj kirke

Farverenstræde

søndergade
(bystrøg)

theisens Gård

UddannelserFolkeskoler

indrefjorden
Bymidten

Honnørkajen 

smalsporssti

Plejehjem
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Honnørkajen har dannet udgangspunkt 
for nakskovs møde med fjorden siden 
industrialiseringen i midten af 1800-tallet.

kajen langs Havnegade var oprindeligt  
bebygget med mindre permanente havneskure 
og pakhuse i træ, men får med opførelsen af 
toldboden og Havnebygningen i starten af 
1900-tallet en helt særlig betydning for byen. 

dels bliver kajen byens fornemme ansigt mod 
fjorden og det første man ser ved indsejlingen. 
dels får kajen med toldboden, Havnebygningen 
og sporforbindelsen til stationen en særlig logistisk 
betydning for havnelivet som fortoldningssted, 
vejestation og pakhus for havnens mange 
handelsskibe. arbejderne på havnen har brugt 
havnebygningens spisesal, toiletter og kantine  i 
hverdagen. spisesalen fungerede som en slags 
havnestue, hvor der blev spist, drukket og talt. 
den var samlingsstedet for havnens sjak. 

Først med skibsværftets gradvise udbygninger 
bliver den sydlige kajstrækning overfor 
Honnørkajen for alvor taget i brug og kajen 
får sine to havnesider som vi kender det i dag.  

som en naturlig konsekvens af denne 
betydning og af husenes majestætiske statur 
bliver kajen kongeligt anløbssted, hvor 
kongeskibet modtages på sine togter til byen.
 
denne betydning fastholdes gennem 
tiderne, hvor det storladne havnerum foran 
husene bruges til folkelig såvel som formelle 
arrangementer af enhver art. 
Gennem tiderne har den store havneflade 
dannet scene for utallige festivaller, cirkusser, 
karnevaler og officielle ceremonier. 

Honnørkajens historie

a. aktiviteter på Honnørkajen gennem tiden: 
1970: Festival på havnen 

b. aktiviteter på Honnørkajen gennem tiden: 
1937: Cirkuselefanter vaskes på kajen.

c. kongeskibet på Honnørkajen i forbindelse med 
HkH dronning Margrete iis besøg i nakskov i juni 
2016. 

nedenfor:
Honnørkajen set fra nord. skt. nikolaj kirkes tårn 
ses i baggrunden. Fra. ca. 1935. 

a. b. c.
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Fjorden og Honnørkajen 

Honnørkajen ligger på kanten af nakskovs middelalderby ud til nakskov Fjord. Fotos fra ca. 1940 
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Nakskov Fjord: Danmarks ørigeste Fjord

alBUen
den 7,5 kilometer krumodde adskiller 
Langelandsbæltet fra Nakskov Fjord. Odden 
præges af smukke strandenge, badestrande 
og de historiske vidnesbyrd om middelalderens 
store sildemarket på albuen. lodshuset og 
fyrtårnet er yndede udflugtsmål med mulighed 
for overnatning i historiske rammer.  

eneHØje
Enehøje rejser sig med sine lerskrænter og 
smukke enge over nakskov Fjord  sporene 
efter den berømte opdagelsesrejsende Peter 
Freuchens ses endnu på denne øde og smukke 
ø. enehøje kan som fjordens andre øer nås med 
postbåden fra nakskov. der er shelters og for 
nyligt opstillet et kunstværk af Jørn Kørner. 

slotØ
kong Hans` engelskborg står på slotø og vogter 
over sejlranden til nakskov. Borgruinen er slotøs 
varetegn og vidnesbyrd over 1500- tallets 
regionale sikkerhedspolitik. den fungerede 
også som skibsværft i datidens. 

vejlØ
vejlø er en unik destination for fugleinteresserede, 
da mange vandfugle kommer til øen for at spise 
og yngle. også vejlølejren er kendt og har 
fundet sted siden starten af 1970,erne. 

lanGØ
den idylliske fjordhavn har siden den berygtede 
stormflod 1872 været fast forbundet med 
Lolland. På Langø findes et autentisk fiskeri, 
mange fisker- og lystbåde og et attraktivt 
havneliv med hyggelig havnerestaurent og 
bademiljø med shelters. 

tÅrs
Hyggelig lille færgeby med en rig natur- og 
kulturhistorie samt en unik strandengsflora med 
mange muligheder for vandringer. 

HesteHovedet
Hestehovedet er Nakskovs bynære badestrand 
med den karakteristiske lange badebro og 
udsigten mod fjordens øer og den smukke 
naturø knuddeholm ret ved sin side. 

lindelse
Smukt gammelt fiskerleje tæt ved Slotø og Vejlø: 
Især stedets smukke møder mellem skov og 
fjordkyst er vandreture værd. 

BoGØ viG
vigen mellem st. vejlø skov og Bogø er et af 
de vigtigste fugleområder i fjorden i kraft af sine 
lave vande og tidevandsholme. 

indreFjorden
Indrefjorden ligger i forlængelse af Nakskov og 
er et populært fiskevand. Fjorden opleves ad 
eventyrlige stier ad gammelt baneterræn, der 
snor sig ud igennem de lave brakvande.  

avnede strand
denne forhistoriske strand byder på en lang 
række fortidsminder fra sten- og bronzealderen, 
hvor især Langdyssen er værd at besøge.
området er samtidig en oplevelse idet her 
klarest aflæses det ørige, der fandtes før 
stormflodssikringen af 1872. 

Fjordens Destinationer 

Porten til nakskov fjord skal ses som en 
videreførelse af en bred satsning på naturpark 
nakskov fjord. satsningen udløste i 2015 en 
bevilling på 18 mil. kr fra nordeafonden til 
styrkelse af naturturismen på lolland-falster.

i 2016 udnævntes nakskov fjord til naturpark. 
Parken består af et unikt fjordlandskab, der 
er danmarks ørigeste, unikke kulturhistoriske 
seværdigheder, fuglereservat og betydelige 
bestande af sjælden flora og fauna. 

a. et unikt fjordlandskab b. sejlads og aktivitet på fjorden c. Badebroen på Hestehovedet

vision fra forretningsplanen "Porten til nakskov Fjord"
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Nakskovs unikke beliggenhed
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Porten til nakskov Fjord 

Porten til nakskov Fjord er et samlet bylandskab, 
der består af toldboden, Havnebygningen og 
Honnørkajen m. færgelejet. 

revitaliseringen af denne unikke bygningsarv 
styrker stedets identitet på kanten mellem by og 
fjord og løfter nakskovs maritime historie ind 
i fremtiden på en måde, der understøtter en 
bæredygtig udvikling af lokale initiativer. 

Projektet etablerer et samlet knudepunkt hvorfra 
nakskov Fjords unikke kultur- og naturlandskab 
kan formidles, opleves og udvikles. 

Porten til nakskov Fjord kendetegnes ved 
et sammensat felt af forskelligartede aktører 
og brugergrupper. det er dette synergiske 
fællesskab, der danner grundlag for 
realiseringen af helhedsvisionen.

adGanG til Fjorden

Porten til nakskov Fjord styrker den 
fysiske, økonomiske og oplevelsesmæssige 
sammenhæng mellem by og fjord. 

når projektet realiseres er Honnørkajen den 
havn hvorfra fjordens destinationer nås: 
Fra det renoverede færgeleje stiger man af og 
på bådene. toldboden og Havnebygningen 
fremstår som et samlet offentligt miljø, hvor 
fjordlandskabet bringes ind i husene så 
smagene, duftene og fortællingerne optræder 
som integrerede dele af aktiviteterne. 

En række forskelligartede byrum, samlet i én 
landskabelig promenade, gør Honnørkajen til 
en levende og inspirerende scene for bevægelse 
og aktivitet. Her lægges særlig vægt på at 
skabe en by, hvor alle borger kan være. De 
landskabelige oplevelser er således tilrettelagt 
med tanke på ældre og handikappede, der 
her får en helt unik, selvhjulpen adgang til 
oplevelser på fjorden.

et stÆrkt lokalMiljØ: 

skibs- og søfartsmuseet, nakskov lokalhistoriske 
arkiv, nakskov turistkontor og kultur- og 
gastroarrangører går sammen i et synergisk 
partnerskab, der inddrager lokale fællesskaber 
og skaber et levende miljø, der kan tiltrække 
engagerede borgere og nye, økonomisk 
bæredygtige aktiviteter på tværs af by, land og 
fjord. 

Porten til Nakskov Fjord tilbyder en række 
robuste og forskelligartede rumligheder, både 
inde og ude, der kan indtages på forskellig vis 
i løbet af året. solide arbejdsrum, indbydende 
værksteder, café, markedshal, gallerier og 
salstore rum imødekommer lokale aktørers 
ønsker og behov. Her er plads til højtideligt 
og uhøjtideligt samvær både i og udenfor 
organiserede aktiviteter. 

den BlÅ trÅd

den Blå tråd består af et velkomstcenter i 
Porten til nakskov Fjord med butik, udstilling 
og information, et fjordeksperimentarium og et 
netværk af udposter.  
Udposterne består af levende lokale miljøer, 
udstillinger, seværdigheder og aktiviteter i det 
vestlollandske landskab. 

Porten til nakskov Fjord danner en terminal, 
hvor den besøgende finder information 
om destinationer, lejer kajakker eller spiser 
før turbåden afgår. I Velkomstcentret findes 
turistkontoret med udstillinger og inspiration 
til oplevelser. et Fjordlaboratorium skaber rum 
omkring den aktive historiefortælling og tilknyttes 
skoletjeneste og naturvejleder.  
det gør det let for turister, skoler, virksomheder og 
borgere at gøre brug af de mange tilbud og selv 
sammensætte sin personlige museumsoplevelse. 

Fra forretningsplanen "Porten til nakskov Fjord"

Porten til Nakskov Fjord - et rigt miljø på tværs af fjord og by

den Blå tråd:  
slotø og kong Hans’ 
orlogsværft Engelskborg

den Blå tråd:  
enehøje og historien om Peter Freuchen, 
Shelters, flora, badestrande og kunstden Blå tråd:  

lodshuset historisk overnatning

Holmene: flora og fauna

Fuglereservat

vejlø: skove og strande

albuen sandodde: Middelalder 
sildemarked, flora, badestrande

langø: Fiskersamfund og 
kulinariske oplevelser. 

Bogø vig: natur og 
Fugledestination
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vision fra forretningsplanen "Porten til nakskov Fjord”

Handikapvenlig 
adgang til vandet 

den Blå tråd:  
landgange til 
turbåde

Promenade og ophold

Cykelforbindelse til institutioner og
Hestehovedet langs gammelt smalspor.  

Handikapvenligt 
udsigtspunkt

Værkstedsplads 

Udekøkken

den Blå tråd: 
turistkontor m. info
Museumsbutik 

den Blå tråd: 
Fjordflora

den Blå tråd: 
velkomstcenter

Handikapvenligt
aktivitetspunkt
for alle generationer

aktivitetspunkt: 
Motion for alle aldre

Handikapvenligt 
udsigtspunkt

Wienercafé  

Madværksted  

Fleksibel terrasse

den Blå tråd:  
skibs og søfartsmuseet

kajakudlejning og 
opbevaring

vejlø: Fugle og ølejr 

Cykeludlejning Parkering

Havnesal:
scene
Værksted
atelierBar

den Blå tråd: 
Sæsonudstilling

Forbindelse ad stræder 
til axeltorv bycentrum. 

Markedshal:
Madmarked 
konference 
event

Madstade

den Blå tråd:
Fjordeksperimentarium
Værksted 
Foyer

PORTEN TIL NAKSKOV FJORD

 
Porten til nakskov fjord samler fjordrettede aktiviteter, 
borgerinitiativer, foreningskræfter og kommunale aktører 
indenfor kultur, historie, natur og fødevarer i en markant 
arkitektonisk helhed.

Området er organiseret som en bystruktur, der strækker sig over Honnørkajen 
som et forløb bestående af gader, pladser og huse. de historiske spor i havnen 
bruges som afsæt for en landskabelig bearbejdning, der favner den bymæssige 
og industrielle skala. På denne måde bindes havnefronten sammen til en helhed, 
der skaber nærhed og adgang til vandet og genintroducerer fjorden som en 
aktiv del af nakskov. 

Projektets programmer knytter sig direkte til den landskabelige bevægelse, hvor 
man promenerer ind og ud af bygninger, forbi stræder og pladser i et åbent og 
inviterende liv på havnen.
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Landskabsplan for Honnørkajen
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PrinCiP WayFindinG: skilt i 1:50

dette princip for skiltning langs kajen illustrerer, 
hvorledes Honnørkajen danner et samlet 
bylandskab, der over tid kan indtages af 
forskellige  aktører. Markante skilte gør det 
nemt at orientere sig og giver mulighed for 
programmer, funktioner og begivenheder 
at flytte sig organisk mellem de forskellige 
rumligheder efter ønske og behov. 

siGnatUrForklarinG 

originale Brosten, nordisk Granit
Asfaltbelægning
Armeret fortovsflise
slotsgrus
Nye Betonfliser / In-Situ Beton
Eksisterende gul betonflise
Granitfliser, Indisk Granit
Træbelægning, Jatoba

Belægningstyper:
Originale Brosten fra ca. 1915
Asfaltbelægning
Armerede fortovsfliser
Slotsgrus
Betonfliser/in-situ betonflader
Eksisterende gul flisebelægning
Granitfliser (indisk granit)
Træbelægning (Jatoba)

En arkitektonisk helhed

den landskabelige bearbejdelse af Honnørkajen 
tager udgangspunkt i et ønske om at etablere et 
samlet sted, en helhed på tværs af huse og kaj. 
landskabelige elementer og forskelligartede 
opholds og aktivitetsrum danner en samlet 
promenade langs havnen. 
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Oversigt: Plan af stueetage i Toldboden

den Blå tråd: nakskov skibs og søfartsmuseum
Udstillingsrum

depot / renovation

disponibelt møderum

den Blå tråd: Levende fortællinger:
Udstilling, arb.stationer, disk og 
mødested mellem gæster og frivillige

WienercaféenMadværkstedFoyer (plads) Idé - & Værkstedsplads
m. udstyrsopbevaring. 
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disponibelt møderum

Fjordeksperimentarium

Udstyrsdepot
og toiletter

rum til Fjordeksperimentariet
Forrum til sal / Foyer m. bar
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Havnesalen spise - og møderum turistinformation & Butik ophold  / information
Fleksible udstillingsvægge

Fleksibel, projekteret
 udstilling, opbevaring

Fleksibel scene
udstyrsophæng

toilet inkl. handikap 

Madstade inkl. lager

Bagsceneoplukkelig scene turistkontor turistkontor

MarkedsHallen
den Blå tråd: velkomstcenter, 
fleksibel udstilling, events

ovenlys i 
glasteglsten

Oversigt: Plan af stueetage i Havnebygningen

PORTEN TIL NAKSKOV FJORD
Toldbod Havnebygning

Plan stue
NOT TO SCALE / ikke-i-skala 
(Kun til digital visning)
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Oversigt: Plan af 1. sal i Toldboden

den Blå tråd: Udstillingsrum

lokalhistorisk arkiv: reception

lokalhistorisk arkiv: kontorer

den Blå tråd: arkivets offentlige bibliotek

lokalhistorisk arkiv - kontorerOffentlig læsesal lokalhistorisk arkiv - arkivalier
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Oversigt: Plan af 1. og 2. sal i Havnebygningen
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repos: Udstilling & FilmvisningForeningssal / event

Foreningsfacilliteter
bl.a. Marineforeningen

Fjordeksperimentarium: 
Balkon m. undervisningslokale

disp. WC daglig leder kontor
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lokalhistorisk arkiv - kontor lokalhistorisk arkiv - arkivalierOffentlig læsesalUdstilling & arkiv kontorer

skibs-og søfartmuseum toiletter indgang Wienercafé Værksteds- og caféplads

Oversigt: Udfoldet snit i Toldboden
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toilet m.m Fjordeksperimentarium
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ovenlyspartier i 
vingetegl i glas

rumdelere til markedshal: 
gardin i metal

Foreningsrum / Udleje Udstillingsrepos

Havnesalen scene turistkontor velkomstcenter info & Butik Fleksibel sceneFleksibel udstilling m. projektioner toiletter inkl. handikap

Fjordeksp. Balkon

Forrum / Bar

Oversigt: Længdesnit i Havnebygningen

PORTEN TIL NAKSKOV FJORD
Toldbod Havnebygning

Længdesnit
NOT TO SCALE / ikke-i-skala 
(Kun til digital visning)
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Markedshallen: Et atmosfærisk formidlings- og oplevelsesrum

HAVNEBYGNINGEN
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velkoMstCenter 

Velkomstcentret består af en række mobile 
og fleksible rumlige apteringer, der muliggør 
udstillinger og ophold. Delene kan foldes væk 
og hives op så hele rummet står frit tilgængeligt. 
Udstillingen dannes af projektioner, der 
iscenesætter rummet, mobile udstillingselementer 
og foldbare udstillingsvægge. Her fordyber man 
sig i egnens udbud af oplevelser, planlægger 
sin tur og samler sig inden turen. 

Madstade

Markedshallen afsluttes af et integreret madstade 
til tilberedning og anretning af fødevarer. stadet 
består af et åbent køkken med tilhørende depot. 
Madstadet tjener som scene for lokale fødevarer, 
fungerer som bar og disk ved arrangementer og 
understøtter det tilknyttede udendørs køkken ved 
events.

MarkedsHallen

Havnebygningens imponerende uopvarmede 
magasin danner en rustik og autentisk ramme 
om en samlet overdækket markedsplads. 

Markedshallen er et disponibelt rum, der er ideelt 
til madmarkeder for lokale fødevareproducenter, 
storskala atelierer for gæstekunstnere, 
sommerkoncerter og forestillinger under 
festivaler og arrangementer. de bevarede 
skydeporte skaber uhindret adgang mellem ude 
og inde og lader arrangementer i huset blive en 
del af livet på kajen.  
interiøret er smukt lyssat med store lysindtag i 
glastegl på nordsiden, der understreger rummet 
og den smukke tagkonstruktion.

Her findes fleksible indretninger, der kan danne  
rammen om den Blå tråds velkomstcenter, 
events og meget mere.  

reference: 
Bearbejdelse af 
overgange i gulv

Eksisterende åben tagkonstruktion istandsættes

t.v: rummets indretning imødekommer stedets eksisterende kvaliteter. indretningen er en serie funktionelle 
apteringer, der tillader fleksibel brug. Princip indretninger, eksempler ovenfra:
a. Koncert med loungeområde til brug f.eks under fjordfestival (anslået kapacitet ca. 500 stående gæster)
b. Temaaften med filmvisning og buffet med lokale fødevarer (ca. 80 gæster)
c. Særudstilling: Det smukt lyssatte rum kan indtages af større særudstillinger med varierende temaer. 
De rumlige apteringer giver mulighed for etablering af særlig lyssætning ifm. denne type events.

a. koncert / arrangement

b. temaaften / Film / spisning

c. Særudstilling
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Dynamiske udstillingselementer 

nedenunder: apteringens elementer: 
a. Balkon med ny adgang til forsamlingssal 
b. Fleksible udstillingsvægge 
c. Fleksibel scene med projektion 
d. ophold med lysespalier og inforeol
e. Fleksibelt udstillingsbord 
   med kort over den Blå tråd
f. Fleksibelt madstade 

FJO
RD

BA
R

FJORDBAR

Markedshallens dynamiske og rumlige 
installationer muliggør, at forskellige 
begivenheder kan finde sted - men også ryddes 
væk så det store rum kan indtages i sin fulde 
udstrækning.

a. b. c.

en levende udstilling: dele af udstillingen er digitale 
projektioner, der iscenesætter rummet 

et funktionelt og tektonisk sprog

ovenover: et hypermobilt niveau: 
Mobil bar, bænke og højtalere der også kan flytte 
ud på havnen, i gårdrummene eller i toldboden.

Isometri t.h: Den åbne eksisterende spærkonstruktion er 
både smuk og meget karakteristisk for rummet. Projektet 
føjer sig til disse kvaliteter og arbejder nænsomt med 
det eksisterende. lysindtag i markedshallen løses som 
vingetegl i glas, så tagfladen forbliver et samlet hele.

d. e. f.
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En serie forskelligartede rumligheder

reference tektonik: Hedmark - sverre Fehn / reference marked: Barcelona
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snit mod turistinformation  snit i Markedshal med Projektioner Markedshal mod Madstade

tUristinForMation oG ForeninGssal

Foruden de dynamiske elementer i forbindelse 
med markedshallen etableres der et turistkontor 
med butik og information i midterinteriøret, samt 
adgang til hovedhusets første sal via en åben 
balkon fra markedshallen. 
Balkonen tjener som forrum til et storslået 
gennemlyst interiør på 1. sal i havnebygningens 
midte, der med store palævinduer mod havnen 
er en smuk og værdig foreningssal. 
Salen er med sit fine interiør en åbenlys kontrast 
til de rå og rustikke magasinrum. 
Denne nye forbindelse gør salen tilgængelig for 
foreninger, private arrangementer og eksterne 
eventarrangører. 
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Havnesalen: Et multifunktionelt salinteriør

Havnesalen
Havnesalen er en genetablering af nakskov Havns 
gamle spisesal, “Havnestuen”, hvor der herskede 
et farverigt leben. dette liv genetableres via salens 
indretning som multifunktionelt opvarmet interiør:

sPillested (a)
indretningen er en fuldt udstyret spillestedsal, med 
tilhørende bagscene og bar. salens kapacitet er på 
150 siddende, og 350 stående gæster.

atelier oG vÆrksted (b)
en rumlig forbindelse via porte til fjordeksperimentariet 
giver mulighed for inddragelse af salens rum i 
det daglige, i forbindelse med undervisning fra 
naturvejlederen eller billedkunstskolen. i perioder kan 
salen indgå som atelier for gæstende kunstnere.

skiFtende UdstillinGer (c(
Med sit flotte lysindfald er salen et oplagt sted til 
skiftende udstillinger i regi af den Blå tråd.

referencer til programmer, Musikudøvelse, workshops etc. 

detalje fra de orginale tegninger 1915 
/ snit gennem spisesal

a. b. c.

trappe til 
balkon

scenen som indskudt volumen nyt rytterlys Mellemrum servicerer hhv. sal og 
eksperimentarium efter behov

salens gulv er den oprindelige 
rødlige terazzo
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Robust værkstedsrum med
Balkon til gruppeundervisning 

Storskala plantekasse med fjorden florakar til fjordens fauna

Fjordeksperimentarium: Et anderledes læringsrum
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FjordeksPeriMentariUM

eksperimentariet er et uklimatiseret rum i det 
forhenværende ‘Thors pakhus’ - opkaldt efter et 
af nakskovs mange skibe. rummet er forrum 
til fjorden: Her findes udstyr og grej til ture på 
fjorden og det er her viden skabes og deles. 
Ture med udgangspunkt i fugleliv, flora og 
fauna kan bruge eksperimentariet som base. 

elementer som kan indgå i undervisningen, 
som et vandkar til fisk og andre dyr, samt en 
divers samling af fjordens fauna i en maritim 
sansehave optræder som landskabelige 
elementer på Honnørkajen og kan glæde bl.a 
ældre medborgere med sanselige oplevelser. 

Fjordeksperimentariet er et robust rum med 
tilknyttet undervisningsbalkon, toiletter, lager og 
uhindret adgang til Havnesalen. 

Skala: Beplanting på industrihavnens præmis sansehaver brugt i 
terapi

sanslige oplevelser for 
unge og gamle

Interaktiv læring

Mobil opbevaring til turgrej
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PROMENADEN LANGS HONNØRKAJEN

Forskelligartede uderum og aktiviteter i en samlet promenade
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Markedsplads på tværs af inde og ude
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Besøgende kommercielle aktører kan understøtte større 
begivenheder

Stort madmarked: Lollandske fødevarer, regionale kunsthåndværk og tilrejsende aktører 
danner et miljø og opfordrer til lokal deltagelse. det liv, der udspiller sig her er uhøjtideligt, 
livsglad og imødekommende. 

sti af beton til madhallens indgang Rumlig struktur (lys,hængekøjer) Grill, ovn og ildsted

steder til midlertidige aktører robust udekøkken

Havneliv

Gaden og pladserne på havnen indbyder til 
aktivitet og ophold. Uderummenes programmer 
tænkes som en udvidelse af aktiviteterne i 
husene. ved enkle tiltag med stor rumlig effekt 
skabes simple løsninger til læ, overdækning, 
madlavning, forsamling og forsyninger, der 
muliggør en fri og spontan brug af udearelaerne. 

Midlertidig overdækning og ophold 
i struktur - når vejret tillader det.

de store portåbninger i husene bevirker, at 
grænsen mellem ude og inde udviskes. Det 
inspirerer til fri og uhindret bevægelse på tværs 
af huse og landskaber. 
Udemøblementet er af robust og enkel karakter, 
således at elementerne er skulpturelle og 
rumdannende selv når de ikke er i brug.
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Aktiviteter for borgere i alle aldre

Sag:  
Bygning: 
Emne:  
Mål:     

Af:
Dato:
Tegn.nr:

Studio Fountainhead
info@studiofountainhead.dk
www.studiofountainhead.dk
CVR: 35499504 Copyright 2016 ©

All rights reserved
Architectural Laboratory
STUDIO FOUNTAINHEAD

PORTEN TIL NAKSKOV FJORD
Landskab

Opstalt landskab
1:200

KLS,DH
15.12.2016

12_1

landskaBsrUM PÅ Havnens PrÆMis

det er essentielt for projektet, at de 
landskabelige indgreb er i tråd med nakskovs 
havns industrielle karaktér som aktiv og 
arbejdende havn. Forslaget imødekommer den 
store skala ved at placere enkelte elementer i 
en sammenhængende havnepromenade. 
Hensynet til stedets rå kvaliteter giver sig til 
kende i både materialevalg, bearbejdelse af 
overgange, samt i skalaen på de destribuerede 
elementer. 

lysPUnktHØjde PrinCiPskitse 
(se nederst på siden)

de enkelte aktivitetspunkter belyses lokalt med 
højtliggende lysinstallationer. i rum  og strukturer 
er lyset tilpasset det særlige sted. En variation 
i lyspunkthøjder er med til at underbygge 
fornemmelser af forskelle mellem by og havn, 
mellem transit og ophold. 
(se diagram nederst)

Historisk: Kajens sammenhængende rum skalasat af 
spor, skibe, rangerende toge og lysmaster.

lyspunkthøjde principskitse

Funktion & skala

Der plantes et samlet felt af træer over parkeringspladsen. Træerne udgør 
et samlet landskabeligt volumen, der er med til at definere det store 
havnerum og snakker sammen med de store huse i havnen. Træerne er 
ligesom husenes facader lyssat nedefra om aftenen.   

Koblingen med stræderne accentueres på 
belægnings- og belysningsnivaeu. 
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Aktivitets- og legeplads med særlig fokus på bevægelse og sansning
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“legestativer” der favner bredt Taktile overflader Rullestolstræningsbane

et inklUderende MiljØ

Porten til Nakskov Fjord lægger særlig vægt på 
at skabe et inkluderende miljø for borgere i alle 
aldre. En særlig vægt tillægges aktivitetspunkter, 
der i sin udformning i særlig grad appellerer 
til ældre, dårligt  gående og rullestolsbrugere. 
Projektet løfter denne målgruppes behov og 
fokuserer i særlig grad på bevægelse og 
sansning. apparater og installationer udformes 
således, at de appellerer til denne målgruppe. et 

Principskitse: Muligheder uafhængig af alder og fysik.

Projektet ønsker at inkludere såvel unge som ældre - hvor især sidstnævnte tit er en overset gruppe 
og ressource i indretningen af vores byrum. Aktivitetstilbudet spænder fra kendt byrumsinventar 
med nye muligheder, til fokus på sanselige oplevelser, der både kan bruges af skolebørn og 
plejeinstitutioner.

særligt fokus på sanselige og taktile oplevelser, 
der er nemt tilgængelige, også i rullestol, er 
gennemgående for projektet. overgange og 
belægninger udformes så de understøtter denne 
idé. 
Porten til nakskov Fjord søger herved at 
appellere til et uforpligtende samvær mellem 
forskellige  borgergrupper. 
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Værkstedspladsen: Et levende borgerrum med udsigt mod fjorden

TOLDBODEN
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Snit i Café og Værkstedsplads

side  33

WienerCaFéen
Caféen indrettes langs med den solbeskinnede 
facade tættest på havnen. Herfra har man et 
fantastisk syn mod fjordens landskaber, i et 
interiør der har en storslået skala. en indvendig 
facade mod værkstedspladsen giver intimitet til 
caféens interiør.

kØkkenvÆrksted
et fuldt udstyret produktionskøkken er rammen 
om borgernes og besøgendes møde omkring 
mad og oplevelser, samt inspirerer til udfoldelse 
af egnens kulinariske muligheder. 

inspiration: Wiener Café toldbodens jugend trapperum ca. 1930

idé - & vÆrkstedsPlads
Toldbodens søndre magasinlænge indrettes 
som et mulighedernes rum, der kan indtages af 
forskellige brugere og besøgende efter behov. 
et mobilt og dynamisk møblement opbevaret i 
umiddelbar nærhed, samt opbevaringssteder 
til enkelte foreninger gør det muligt at flytte 
aktiviteterne ud i det store rum i hverdagen. 
rummets karaktér er robust og indbyder til 
forskellige aktiviteter: Alt fra intime oplæsninger 
over workshops, fællesspisninger og udstilligner 
i regi af den Blå tråd kan foregå her.

Wienercafé

adgang og direkte
forbindelse til kajen 

Café + Produktionskøkken
Idé og Værkstedsplads

Gårdrum til udeservering 

snit i toldbodens caférum

t.v:
opbevaringsmøbel skaber et velproportioneret 
rum og opbevarer grej, der sætter rummet i scene 
forskelligt i løbet af ugen. 

Principskitse af Idé- og Værkstedsplads:

a. indtaget til workshop med åbent møbel 
b.   indtaget til udstilling med lukket møbel

a. b.



side 34

Udstillingsmiljø i nordre længe
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side  34

traditionel og levende formidling Princip: Modelstudier - let udstillingsinstalltation Mulighed for temporære udstillinger i gård

nakskov skiBs oG sØFartsMUseUM:  

levende FortÆllinGer soM en del aF 
den BlÅ trÅd
Museets udstilling finder sted i lette tilføjede 
konstruktioner i magasinets længe. 
Den tidligere aflæssingsport genetableres og 
udsynet mod fjorden danner en ramme om 
udstillingen.
Museets frivillige ildsjæle har sin arbejdsgang 
i museets rum: det giver mulighed for at en del 
af museet er et fortællingssted, hvor de frivillige 
kan møde den besøgende. Historien, der 
formidles er hermed personligt tilstedeværende.
 
GÅrden
toldbodens gård er solbeskinnet store dele 
af dagen og skærmet fra fjordens vinde: Her 
er Caféens faste udeservering og rummet 
kan inddrages til storskala udstillinger og 
arrangementer. 

arkiv MØder MUseUM
der etableres en ny rumlig forbindelse mellem 
magasinlængens stueetage og første sal. 
det smukt lyssatte rum på første sal er dér, 
hvor arkivet møder museet og offentligheden. 
arkivalierne tjener som rumligt element, men 
rummets funktion kan stadig reforhandles 
mellem aktøerne efter ønske og behov og bl.a. 
bruges til udstillinger. 

Gården belyses med et rumligt espalier af lys et nyt rytterlys og en ny rumlig forbindelse 
mellem arkiv og museum. 
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Toldbodens Facader - tro mod den originale idé

toldbodens originale portåbninger mod 
havnen genetableres og en yderligere åbning 
af samme karaktér giver Værkstedspladsen 
en direkte rumlig forbindelse til havnen. Fra 
interiøret vil man stå hævet over kajen med 
fabelagtig udsigt ud mod fjorden. 
Projektet genetablerer de store ubrudte tagflader 
ved at placerer arkivalierne under tagene. 

dette strammer husets udtryk op og tilbagefører 
dets monolitiske karakter. Den nordre længe 
tilføjes et diskret rytterlys, der kan iscenesætte 
udstillingsrummene og kaste himmellys helt ned 
i stueplan. 

Over: Historisk Foto fra ca. 1920.  Læg  mærke 
til magasinlængernes portåbninger, de ubrudte 
tagflader, samt sporskinnere i belægningen. 

a. Mod Havnebygningen
b. Mod Honnørkajen

c. Mod erlingsvej
d. Mod nørregade
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Et tilgængeligt maritimt landskab

FÆRGELEJET
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Toldboden forenes med fjorden 

Med bearbejdelsen af Honnørkajens 
landskaber vil toldboden for alvor blive en del 
af havnelivet. Caféen, udstillingerne og arkivet 
er funktioner åbne for borgere og bidrager til 
liv på kajen.
i toldbodens smukke rum på 1.sal etableres 
en offentlig læsesal, hvorfra man løftet over 
Honnørkajen har udsigt mod fjorden. 

lÆsesalen
toldbodens smukkeste rum inviterer 
offentligheden ind til ro og fordybelse, til 
lektielæsning eller studier af arkivalier. 
Læsesalen ligger i umiddelbar forlængelse 
af arkivet og vil kunne bruges af besøgende 
og frivillige på lige fod med gæstende 
gymnasielever eller skolebørn. dette giver 
mulighed for et møde på tværs af interesser og 
generationer.

Toldbodens majestætiske 
trappeopstigning til interiørene på 1. sal 
er en fortsættelse af landskabet. 

Bøsninger og uplights i belægningen til 
fleksible terrasse-løsninger foran Toldboden. 

nedstigning til vandet gennem 
gammelt færgeanløb. 

Flydeponton og kajaksliske 
tilgodeset handikappede og 
ældre 

Udsigtspunkt, der er løftet over vandet 
med lange kig mod fjorden og ned 
langs Honnørkajen 
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Træbelægning med bøsninger 
til parasoller og læskærme 

Træpromenade med lange solrige bænke 
afsluttet i en udsigtsplads, der udkraver let over 
vandet

Flydebrygge til anløb af 
småbåde og kajakker

Manuel lift til at løfte rullestols-
brugere over i mindre både 

Udsigtspunkt med ophold
landgange

sliske til landgang af kajakker 
for handikappede og alle andre 

anløbssliske

siddested

siddested under eksisterende lyspost

rampe m. adgang for rullestole

Det renoverede færgeleje etablerer et rekreativt rum på 
kanten af by og fjord og tilbyder borgerne nem adgang 
til vandet.
Det er fra færgelejet man stiger af og på bådene på vej 
til fjordens destinationer, og det er her lokale såvel som 
besøgende starter udforskningen af fjordlandskabet.  

nye promenader, opholdssteder og adgange løfter 
indtrykket af det rustikke anlæg og skaber spændende 
rumlige adgange til fjorden for alle uanset rørlighed. 

T.h Isometri af renoveringen af færgelejet, Skala 1.200

Tilgængelighed og ophold i færgelejet
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Adgang til fjorden for alle
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en Port til Fjorden 
- tilGÆnGeliG livskvalitet 

I arbejdet med istandsættelsen af anlægget 
er der lagt særlig vægt på nem adgang for 
rullestolsbrugere og handikappede. 
kano og kajakroning har en enestående position 
som sportsgren blandt ‘de knap så Førlige’ 
(dansk kano og kajakforbund) da kajak er af 
de få idrætsgrene, hvor fysisk handicappede 
kan begå sig på lige fod med andre. 

Principcollage: enkel renovering giver ny kvalitet. Manuel HandikapliftPostbåden vesta på vej på fjorden enkle tiltag giver stort: Handikap kajaksliske betyder 
adgang til vandet uden hjælper. 

Der findes en bred vifte af hjælpemidler til at 
imødekomme forskellige behov i forbindelse 
med sporten og i 2015 udgav dansk kano og 
kajakforbund piecen ´Handicappede i kano 
og kajak´.
nakskov har idag to aktive roklubber, der med 
Porten til nakskov Fjord får fornyede muligheder 
for at tiltrække medlemmer og arrangere events 
på kajen og ude på fjorden.  

Udsigtspunkter med opholdssteder

sliske til optagning af både Promanade ny brygge

ny brygge og Flydeponton med 
nedstigning til vandet ad trappe og 
rampe.
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honnørkajen er et samlet urbant 
landskab af muligheder. Temporære 
og mere blivende aktiviteter kan gå på 
tværs af de enkelte bygninger og byrum. 
nedenfor illustreres et par eksempler:

Projektets fleksible rum giver mulighed 
for, at den blå Tråd kan udfolde sig 
efter behov, ønske og sæson. 

FLEKSIBEL BRUG AF HELE PORTEN TIL NAKSKOV FJORD

Den Blå Tråd - et dynamisk udstillingskoncept Et muligheds-landskab

Minimal udbredelse af Den Blå Tråd:
Et hverdagsscenarie med udstilling hovedsagelig 
i velkomstcentret og i nordre Magasin i 
Toldboden. 

Maksimal udbredelse af Den Blå Tråd:
den blå Tråd kan indtage størstedelen af de løst 
programmerede rum. det kan være ifm. festivaler, 
kunstevents eller i industriferien. 

Fjordfestival:
hele Porten til nakskov fjord er indtaget 
af liv og aktiviteter: Man promenerer fra 
arrangement til udstilling, fra boder til 
serveringer, tager en tur på fjorden og 
nyder et samlet miljø. Her er flere scener 
samtidig. 

Hverdag i huset:
i værkstedet er det billedskole, i caféen 
læses aviser mens naturvejlederen 
underviser i fjordens fisk. I turistkontoret 
arbejder man med den kommende 
sæsons særudstilling.

Konference:
Porten til nakskov fjord danner rammen 
om en konference over flere dage. Om 
dagen er der forelæsninger i havnesalen 
og bespisning i Toldboden: en tur på 
kajak som teambuilding og afslutningsvis 
et socialt arrangement i markedshallen. 
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NAKSKOV BID - En levende middelalderby  

POTENTIALER PÅ SIGT

Den unikke situation med bykernen tæt på 
havnens liv, giver mulighed for at indtænke 
den gamle middelalderby som et Business 
improvment district, der i et ti-årigt perspektiv vil 
udvikle nakskov fra industriby til oplevelsesby. 
Enkle tiltag skaber forbindelser på tværs 
af stræderne og genintroducerer herved 
Middelalderbyens tætte netværk af gyder, 
pladser og baggårde som en attraktion for 
bydelen. det giver et fantastisk levende bymiljø 
med mange muligheder for kunsthåndværkere, 
attraktive boliger og restauranter. 

Eksisterende situation:
Stræderne er ubrudte korridorer med skjulte 
baggårde. 

t.v. kortudsnit af 10-års fremtidssenarie for et Buisness 
improvement districk i nakskov i kvarteret omkring 
Honnørkajen og stræderne. 1:1000

Fremtidsperspektiv:
Fornyet brug af baggårde og haver til 
etablering af et attraktivt kunst, turist- og 
erhvervsmiljø. Bevægelser som en netværksby 
ligesom den oprindelige middelalderstruktur. 
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ØKONOMISKE ESTIMATER 

BUDGETOPSTILLING TIL PORTEN TIL NAKSKOV FJORD
SAGSNR.:16-36
SAG: Nakskov, Porten til Nakskov Fjord 
DATO: 2017.01.30
REV.:
SIGN.: KLS, MW

Havnebygningen Estimeret byggebudget - Til brug for overordnet budgettering
Budgettet forudsætter, at projektets 
landskabsdel realiseres, eftersom en del 
arbejder på landskabet er en 
arkitektonisk og bygningsteknisk 
forudsætning for projektet. 

beskrivelse Ydelse enhed antal enhedpris sum note

Indledende arbejder 

Miljøscreening Undersøgelse af miljøforhold. Gennemgang af 
alle bygningsdele. 

sum 

1  kr.  80.000  kr.  80.000 

Miljøsanering Miljøsanering af alle berørte overflader. sum 1  kr.  1.000.000  kr.  1.000.000 

Tag
Lanterne med ur Udskiftning af af kobber, udbedring af skader 

på bagvedliggende konstruktion og 
eftergåelse af mekanisme. Inkl. eftersyn og 
renovering af pendulkasse og lign..  

sum 1  kr.  400.000  kr.  400.000 

Gennemgang af ur, urmager renovering og gennemgang af ur sum 1  kr.  10.000  kr.  10.000 
Ovenlysvinduer, små Nedrivning stk. 9  kr.  5.500  kr.  49.500 

Ovenlysvinduer, store Nedrivning stk. 7  kr.  7.500  kr.  52.500 
Nye Ovenlysvinduer med kobberinddækninger Mont. og lev. stk. 7  kr.  25.000  kr.  175.000 
Buet kviste i længe Nedrivning stk. 2  kr.  25.000  kr.  50.000 

Buede kviste i tårn (originale m. viftevinduer) Eftergang og renovering m. nyt kobbertag og 
kobberinddækninger

stk. 2  kr.  28.000  kr.  56.000 

Løskanter Udskiftning af eksisterende med nye i kobber lbm 25  kr.  6.000  kr.  150.000 
Tagrende af kobber Udskiftning af eksisterende med nye i kobber lbm 215  kr.  1.500  kr.  322.500 
Eksisterende tag Demontering af tagflade, rygninger, grater, 

skotrender og tagfod
kvm 1600  kr.  300  kr.  480.000 

Tagflade Montere nyt tegltag kvm 1525  kr.  800  kr.  1.220.000 

Tagflade i glastegl. Integreres i tagfladen kvm 95  kr.  1.500  kr.  142.500 

Spær konstruktion inkl bjælkelag Udbedring af skader i bjælkelag og 
spærfødder, inkl  opretning og forstærkning

kvm 1600  kr.  500  kr.  800.000 

Understrygning Understrygning af tegl og glastegl. Inkl. leje 
af lift. 

kvm 850  kr.  450  kr.  382.500 

Fast undertag Montering af fastundertag kvm 750  kr.  550  kr.  412.500 

Grater Nye gratopbygning lbm 125  kr.  1.650  kr.  206.250 

Skotrende Nye skotrender i kobber lbm 50  kr.  7.000  kr.  350.000 
Rygninger Nye rygningsopbygninger lbm 80  kr.  1.650  kr.  132.000 

Nedløbsrør af kobber Demontering og montering af nye i kobber lbm 75  kr.  1.500  kr.  112.500 
Rytterlys i den gml. spisesal Montering af rytterlys med 

kobberinddækninger iht. designidé
sum 1  kr.  90.000  kr.  90.000 

Facader

Gesims af mursten Delommuring af formsten og ny 
overfladebehandling

lbm 230  kr.  450  kr.  103.500 

1

Muret stik, bue Reparation af løse fuger lbm 110  kr.  175  kr.  19.250 
Vandret muret stik Reparation af løse fuger lbm 22  kr.  225  kr.  4.950 
Sålbænke Eftergåes m. udskiftning af beskadiget 

sålbænke
stk. 37  kr.  885  kr.  32.745 

Blankt murværk til og med 1,5 m over terræn Omfugning af alle fuger, 50% sten skiftes kvm 325  kr.  600  kr.  195.000 

Blankt murværk over 1,5 m over terræn Eftergåes. ca. 50% partiel omfugning og 10% 
sten skiftes. 

kvm 1100  kr.  400  kr.  440.000 

Facadeombygning mod Havnegade v. revleporte Demontering af trædesten. Nedhugning af 
murværk til terræn. Ilægning af trædesten i 
flugt med terræn. 

stk. 5  kr.  5.500  kr.  27.500 

Facadeombygning mod Kaj v. revleporte Etablering af niveaufri adgang til terræn. stk. 5  kr.  5.500  kr.  27.500 

Sylstens sokkel Udkrasning af fuger og montering af  nye lbm 40  kr.  155  kr.  6.200 

Sokkelpuds Pletvis pudsreparationer lbm 55  kr.  750  kr.  41.250 

Sokkelpuds hvor belægning fjernes Sokkel puds med 3 lag til 300 mm under 
terrænkote

lbm 110  kr.  890  kr.  97.900 

Sandstensindfatning ved indgangsparti Omfugning stk. 2  kr.  3.500  kr.  7.000 

Sandstensudsmykning over indgangsparti Omfugning stk. 2  kr.  3.500  kr.  7.000 
Granittrappe v. indgangspartier. Omfugning stk. 2  kr.  3.500  kr.  7.000 

Facadeombygning Opmuring til vinduesunderkant på nedtrukken 
vindue på gårdsiden af spisesalen. 

kvm 0,5  kr.  1.000  kr.  500 

Brandstige med faldsikring. Eftergang og vedligehold. sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 
Flagstang m. beslag i facade mod kaj eftergåes og renoveres. sum. 1  kr.  55.000  kr.  55.000 

Venedigskoder (Stormflodssikring) Etablering af venedigskodder ved indgange.  lbm. 12  kr.  5.500  kr.  66.000 
Neonskilte bygget efter tegning stk 2  kr.  25.000  kr.  50.000 

Vinduer og indgangsdøre, udvendigt

Tre-fags småsprosset vinduer, høje, 36 glas. Malerbehandling, udlusninger og kit stk. 6  kr.  5.800  kr.  34.800 
Tre-fags småsprosset vinduer, mellem, 30 glas. Malerbehandling, udlusninger og kit stk. 4  kr.  4.800  kr.  19.200 
Små buede vinduer i tårnets kviste, 12 glas Malerbehandling, udlusninger og kit stk. 2  kr.  4.800  kr.  9.600 

To-fags småsprossede buede vinduer, 12 glas Malerbehandling, udlusninger og kit stk. 22  kr.  4.800  kr.  105.600 
To-fags småsprossede buede vinduer, 14 glas Malerbehandling, udlusninger og kit stk. 4  kr.  4.800  kr.  19.200 

Buede døre Malerbehandling, udlusninger og kit stk. 8  kr.  3.600  kr.  28.800 
Revleporte Genopretning af hænglser, tildannelse til nyt 

terrændæk samt overfladebehandling, 
indvendigt og udvendigt, samt påforring i 
bund efter nivellering af gulv.

stk. 10  kr.  12.000  kr.  120.000 

Nyt dørparti med porte ml. koldt fjordlaboratorium 
og barrum. 

Opbygning af oplukkelige portpartier i stål 
med glasudfyldninger. 

kvm 15  kr.  4.000  kr.  60.000 

Nyt indgangsparti til turistinformationen. Nyt indgangsparti i stål og glas kvm 10  kr.  10.000  kr.  100.000 

Nye døre udtil kolde rum div. typer i stål og glas. stk. 2  kr.  15.000  kr.  30.000 

Indgangsdøre ud mod kaj og havnegade Pletvis genopretning og overfladebehandling stk 2  kr.  2.400  kr.  4.800 

Neonskilte, div. mont. og lev. efter tegninger stk. 2  kr.  2.500  kr.  5.000 

Vinduer og indgangsdøre, indvendigt
Tre-fags småsprosset vinduer, høje, 36 glas. Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 6  kr.  5.300  kr.  31.800 

Tre-fags småsprosset vinduer, mellem, 30 glas. Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 4  kr.  4.800  kr.  19.200 

Små buede vinduer i tårnets kviste, 12 glas Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 2  kr.  3.500  kr.  7.000 

To-fags småsprossede buede vinduer, 12 glas Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 22  kr.  3.500  kr.  77.000 

To-fags småsprossede buede vinduer, 14 glas Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 4  kr.  3.800  kr.  15.200 

Buede døre Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 8  kr.  3.600  kr.  28.800 

Revleporte Eftergang og renovering af indvendige 
ophæng og skærme. Inkl. stedsvis 
genopretning, udlusning og ny 
malerbehandling. 

stk. 10  kr.  8.500  kr.  85.000 

Indgangspartier ud mod kaj og Havnegade Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 2  kr.  3.500  kr.  7.000 

Ændring af døre, hvor sokkel geometri ændres. 
Herunder justeringer af dørtrin. Snedker udbedring og malerreparation

stk. 6  kr.  8.900  kr.  53.400 

Indvendige døre og vinduer 
Fyldningsdøre, eksisterende Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 20  kr.  2.800  kr.  56.000 

Karme og indfatninger Pletvis genopretning og overfladebehandling, stk. 20  kr.  3.500  kr.  70.000 

Nye døre til toiletter Døre med stålrammer og pladeudfyldning. stk. 14  kr.  7.500  kr.  105.000 

Nye interiørdøre, div. Døre med stålrammer og pladeudfyldning i 
træ eller glas. Inkl. karme og hængsler. 

stk. 4  kr.  7.500  kr.  30.000 

Nyt glasparti med døre på 1. sal (H29) Montering af oplukkeligt fire-fags parti i stål 
og glas inkl. finish på tilstødende flader. 

kvm 15  kr.  5.200  kr.  78.000 

Nye  skyddedøre div. størrelser Montering af skinner og døre i stål med 
træudfyldning. 

stk. 4  kr.  6.500  kr.  26.000 

2

Følgende budgetter beskriver estimater til brug for 
overordnet budgettering og sandsynliggør projektets 
realiserbarhed indenfor den beskrevne økonomi. 

Budgettlægning ifm. overordnet økonomi

HAVNEBYGNINGEN 1/5

HAVNEBYGNINGEN 2/5
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Snit gennem værkstedsrum mod café

Nyt parti med porte ml. sal og barrum. Opbygning af oplukkelige portpartier i stål 
med træudfyldninger. 

kvm. 32  kr.  5.200  kr.  166.400 

Lofter
Nedrivning af plane lofter stue (midterparti). nedstroppet lofter m. installationer fra 

tidligere funktioner nedrives og der laves 
finish på tilstødende konstruktioner og 
afslutninger på installationer. 

kvm 100  kr.  175  kr.  17.500 

Nedrivning af plane dæk Nedrivning og bortskaffelse kvm 225  kr.  175  kr.  39.375 
Nedrivning af simpelt bræddedæk Nedrivning og bortskaffelse kvm 220  kr.  175  kr.  38.500 

Akustiklofter Montering af nye akustiklofter (akustikpuds) kvm 70  kr.  3.200  kr.  224.000 

Plane lofter Pletvis genopretning og overfladebehandling kvm 505  kr.  250  kr.  126.250 
Skrå tagbeklædning i sal (H06) Demontering af eksisterende beklædning og 

montering af lamelbeklædning i træ inkl. 
akustisk regulering, isolering og finish. 

kvm 215  kr.  750  kr.  161.250 

Efterisolering af tag over scenerum Montering af ny isolering af taget til kip over 
scenerum og over repos m. tekøkken. 

kvm 100  kr.  650  kr.  65.000 

Efterisolering af koldt loft over 2. sal. i tårn. Bortskaffelse af gammel isolering og ny 
efterisolering af dæk inkl. gangbroer. 

kvm. 85  kr.  850  kr.  72.250 

Efterisolering af loft over barrum (H05) Montering af ny isolering over barrum i ifm. 
indretning af undervisningslokale. 

kvm 40  kr.  650  kr.  26.000 

Efterisolering af loft over turistforeningen. Etablering af ny isolering af loft ifm. 
opbygning af trappe til 1. sal.

kvm 35  kr.  650  kr.  22.750 

Efterisolering af loft over toiletter Gammel isolering nedrives og bortskaffes og 
der lægges ny isolering på loftet. 

kvm 60  kr.  650  kr.  39.000 

Vægge
Nye døråbninger Etablering af døråbning inkl. finish. stk. 3  kr.  5.500  kr.  16.500 
Nedrivning af lette skillevægge Nedrivning og bortskaffelse kvm 235  kr.  100  kr.  23.500 
Nedrivning af murede skillevægge Nedrivning og bortskaffelse kvm 215  kr.  100  kr.  21.500 

Muråbning ifm. foreningssal, 1. sal i tårnet. (H24) Ilægning af drager og nedrivning af murværk. 
Inkl. evt. søjle og finish på tilstødende flader. 

kvm 25  kr.  2.500  kr.  62.500 

Muråbninger ifm. ny Turistinformation.  
(H19)

Ilægning af drager og nye muråbninger. kvm 40  kr.  5.500  kr.  220.000 

Ydervægge, murede Pudsreparationer og malerbehandling kvm 960  kr.  650  kr.  624.000 
Efterisolering af murede ydervægge  celleglas Celleglas den nederste m over terræn. pga. 

rissiko for stormflod. 
kvm 150  kr.  1.800  kr.  270.000 

Efterisolering af murede ydervægge Efterisolering med gasbeton kvm 572  kr.  700  kr.  400.400 

Efterisolering og indvendig beklædning af 
ydervægge, 2. sal. 

Nedrivning af eksisterende beklædning, 
montering af Isolering mod undertag og 
opbygning af indre beklædning. 

kvm 140  kr.  850  kr.  119.000 

Ny Lamelbeklædning til skillevægge i kolde rum. Beklædning af lameller i træ. kvm 60  kr.  1.250  kr.  75.000 

Eksisterende Skillevægge Pletvis genopretning og malerbehandling kvm 1550  kr.  185  kr.  286.750 
Opbygning af nye interiør vægge. Div. Pudset Letbeton/ytong opbygning med 

stålkanter. Løftet på kantprofil. 
kvm 220  kr.  1.200  kr.  264.000 

Opbygning af lette vægge, isolerede ifm. sal. Opbygning af indvendige gavle til kip. 
Stålkontruktion med isolering og indvendig  
beklædning af træ

kvm 60  kr.  4.500  kr.  270.000 

Ny flisebeklædning i WC-rum. Opsætning af fliser kvm 330  kr.  650  kr.  214.500 
Flisebeklædning Køkken Opsætning af fliser kvm 45  kr.  650  kr.  29.250 

Gulve
Beton dæk Ophugning af eksisterende terrændæk og 

udstøbning af nyt terrændæk inkl. 
overfladebehandling og polering. div. 
overflader

kvm 550  kr.  1.850  kr.  1.017.500 

Nedlæggelse af stålkant 10mm ifm. gulvstøbning. lbm 75  kr.  900  kr.  67.500 

Terrazzo gulv Repareres og slibes v. fjernede vægge. Inkl 
kant mod mur.  

kvm 145  kr.  600  kr.  87.000 

Flisegulv, tern i foyer. Slibes og omfuges kvm 35  kr.  455  kr.  15.925 
Flisegulve, toiletter. nedlægning inkl. fuger og finish. lvm 20  kr.  650  kr.  13.000 
Tæppegulve på trægulv. Tæpper fjernes inkl. limrester, slibes og 

lakeres
kvm 325  kr.  320  kr.  104.000 

Aptering
Spær Pletvis overflade genopretning samt delv. 

malerbehandling. 
stk. 16  kr.  1.800  kr.  28.800 

Uoriginal Trætrappe til museets bibliotek Nedrivning og bortskaffelse sum 1  kr.  7.500  kr.  7.500 
Eksisterende tekøkken ifm. museet Nedrivning og bortskaffelse sum 1  kr.  5.500  kr.  5.500 
Reception i museum (HB18) Nedrivning og bortskaffelse sum 1  kr.  5.500  kr.  5.500 
Uoriginale konstruktioner, søndre længe H20 
(søjler, dragere og div. fastgjorte elementer. )

Nedrivning og bortskaffelse sum. 1  kr.  30.000  kr.  30.000 

nyt trappeelement til foreningslokale (H24), inkl. 
repos og forring i træ

Etablering af hul i dæk. Opbygning af ny 
trappe med reposrum (mezzanin) til 1. sal i 
uopvarmet område af havnebygningen. Inkl. 
forringer og gulve i træ og finish på 
loftsflader i turistinformationen (HB29) 

sum 1  kr.  235.000  kr.  235.000 

ny trappe til undervisningslokale (H32) ny trappe i stål efter tegninger (arkitekt) med 
trin i træ i uopvarmet område af havne 
bygningen

sum 1  kr.  220.000  kr.  220.000 

Eksisterende Trætrappe og rækværk Pletvis overflade genopretning samt 
malerbehandling. Ny overflade på trin. 

sum 1  kr.  65.000  kr.  65.000 
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Undervisningslokale Opbygning af niche i uopvarmet rum med gulv 
og forringer i træ. inkl. reol i træ / ask. 

kvm. 60  kr.  2.000  kr.  120.000 

Turistinformation (H19) Opbygning af fast reolvæg i træ til 
butiksfunktion. 

sum 1  kr.  80.000  kr.  80.000 

Indvendigt træværk: fodlister og lign. Pletvis genopretning og malerbehandling lbm 690  kr.  110  kr.  75.900 
Indvendigt træværk: paneler og lign.  Pletvis genopretning og malerbehandling kvm 100  kr.  325  kr.  32.500 
Eksisterende vindfang ved Hovedindgange Nedrivning og etablering af nye vindfang til 

loft i sål og glas. 
kvm 17  kr.  3.200  kr.  54.400 

Vindueslysninger Pletvis genopretning og malerbehandling lbm 60  kr.  250  kr.  15.000 
Vinduesplader Pletvis genopretning og malerbehandling lbm 25  kr.  350  kr.  8.750 
Vinduesindfatninger Pletvis genopretning og malerbehandling lbm 100  kr.  100  kr.  10.000 
Sceneelement Opbygning af scene som stålkonstruktion med 

træbeklædning.  Med oplukkelig frontparti. 
inkl. vægopbygning mod sal og finish. 

sum 1  kr.  500.000  kr.  500.000 

Bar (H05) Opbygning af bar inkl. fadølsanlæg og hårde 
hvidevarer. 

sum 1  kr.  125.000  kr.  125.000 

Eksisterende toiletter Nedrives stk. 12  kr.  1.000  kr.  12.000 
Nye toiletter og. alm. sanitetsinventar.  Monteres inkl. finish og fuger. stk. 18  kr.  3.200  kr.  57.600 
særlige håndvaske Støbt i beton efter tegninger stk. 2  kr.  12.000  kr.  24.000 

Bad Opbygning og indretning af brusebad inkl. 
vådrumsmembran. 

stk. 2  kr.  25.000  kr.  50.000 

Særlig indretning til handikaptoilet  Div. elementer inkl. hjælpemidler og alarm fj. 
SBI

stk. 2  kr.  42.000  kr.  84.000 

Eksisterende tekøkken på 1. sal (T30) Nedrives inkl. fliserede flader og der 
etableres et nyt køkken inkl. hårde 
hvidevarer. 

sum 1  kr.  120.000  kr.  120.000 

Eksisterende tekøkken på 2. sal (T36) Nedrives inkl. fliserede flader. og der 
opbygges et nyt køkken inkl. hårde 
hvidevarer. 

sum 1  kr.  95.000  kr.  95.000 

Indretning af tekøkken i rum midterparti H13 Opbygning af mindre tekøkken inkl. hårde 
hvidevarer. 

sum 1  kr.  95.000  kr.  95.000 

Køkkenstade i sydlige enderum (H21) Opbygning af køkkenbænk m. vask og hårde 
hvidevarer monteret med skodder som et skab 
i træ. Samt fritstående disk. 

sum 1  kr.  300.000  kr.  300.000 

Dynamisk Scenelement Opbygning af rumligt element i stål m. 
opklappeligt  scenegulv.  Inkl. finish og 
fastgørelse i gulv. 

sum 1  kr.  300.000  kr.  300.000 

Dynamisk Udstillingselement m. projektionsflade Opbygning af rumligt element i stål m. 
opklappelige, pinolhængte udstillingsvægge 
m. beklædning i kork og ophængt 
projektionsflade. Inkl. finish og fastgørelse i 
gulv. 

sum 1  kr.  200.000  kr.  200.000 

Dynamisk Opbevaringselement og nedhængt bord Opbygning af rumligt element i stål m. 
nedhængt projektionsbord i spil (kan trækkes 
op) og opbevaring til borde og stole m. 
projektionsskærm. Inkl. finish og fastgørelse i 
gulv. 

sum 1  kr.  250.000  kr.  240.000 

Reol / espalierelement Opbygning af rumligt element i stål m. 
ophængt reol i træ og lys-espalier inkl. 
amaturer

sum 1  kr.  200.000  kr.  180.000 

Etablering af gardin i værkstedsrum. Opbygning af brandhæmmende gardin inkl. 
skinne, ophæng og finish. 

lbm 60  kr.  1.000  kr.  60.000 

Lysbro til markedshal Opbygning og ophæng af specialdesignet 
lysbro i stål. 1  kr.  50.000 

 kr.  50.000 

Stativ til rumlig adskillse Holder til gardinstang i stål. stk. 2 1  kr.  50.000  kr.  50.000 

Inventar 
Bord og hårde sofaer til markedshal Snedkergjort m. skinsædde sum 1  kr.  80.000  kr.  80.000 
Projektionsflader, markedshal inkl. hus, dagslysgodkendte. stk. 3  kr.  30.000  kr.  90.000 

Projektor til velkomstcenteret udstillinger. stk 5  kr.  10.000  kr.  50.000 

A-P anlæg m. højtalere og mikrofon til 
udstillingsbrug

til velkomstcenteret udstillinger. stk. 1  kr.  12.000  kr.  12.000 

Borde til 8 mand Berlinersæt stk. 30  kr.  2.000  kr.  60.000 

stabelbare stole Debi stålramme sammenklap. stk. 250  kr.  500  kr.  125.000 

stole trolley 10 stole til Debi stålramme sammenklap. stk. 25  kr.  900  kr.  22.500 

skriveborde inkl. skab hæve - sænke borde stk. 10  kr.  3.000  kr.  30.000 

kontorstole stk 10  kr.  1.000  kr.  10.000 

kundedisk turistinfo Snedkergjort stk. 1  kr.  30.000  kr.  30.000 

Bænk til repos Snedkergjort m. skindsædde stk. 1  kr.  30.000  kr.  30.000 

Lounge backstage sum 1  kr.  45.000  kr.  45.000 
Lysbro til scene Lev. og mont af lysbro i spil. sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 
Garderober div. inventar til garderober sum 1  kr.  10.000  kr.  10.000 
Sækkestole m. fork. stk. 2  kr.  3.000  kr.  6.000 
Mobilbar Specialdesign iht. designidé stk. 1  kr.  60.000  kr.  60.000 
Mobil Bænk Specialdesign iht. designidé stk 2  kr.  20.000  kr.  40.000 
Mobilt højtalerstativ Specialdesign iht. designidé stk. 2  kr.  20.000  kr.  40.000 
Barinventar inkl. hårde hvidevarer og nondrip. inventar til stationær bar sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 
Løst inventar: Køkkenstade og udendørs køkken  (100 
pers.)

Alt service og løsdele
stk 100

 kr.  250  kr.  25.000 

Løst inventar:tekøkken 1. sal  (50 pers.) Alt service og løsdele stk 50  kr.  250  kr.  12.500 
Løst inventar: tekøkken 2. sal  (10 pers.) Alt service og løsdele stk 10  kr.  250  kr.  2.500 

Kloakanlæg
Nyt kloakanlæg fra toiletgrupper og køkkener sum 1  kr.  100.000  kr.  100.000 
Tv-undersøgelse sum 1  kr.  60.000  kr.  60.000 

Ventilationsanlæg
Ventilationsanlæg. Havnestuen/Koncertsal sum 1  kr.  1.100.000  kr.  1.100.000 
Øvrige ventilationsanlæg sum 1  kr.  490.000  kr.  490.000 
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Varmeblandearrangementer sum 1  kr.  105.000  kr.  105.000 

VVS-anlæg
Demontering af eksisterende vvs-installationer sum 1  kr.  40.000  kr.  40.000 
Afløb-, sanitet-, vand- og varmeinstallationer sum 1  kr.  530.000  kr.  530.000 

El-anlæg
Demontering og ændring af eksist.inst sum 1  kr.  55.000  kr.  55.000 
Ny stikledning for 160 A sum 1  kr.  25.000  kr.  25.000 
Føringsveje sum 1  kr.  164.500  kr.  164.500 
Hovedtavle sum 1  kr.  66.000  kr.  66.000 
Hovedledninger sum 1  kr.  49.500  kr.  49.500 
El installationer lys sum 1  kr.  383.500  kr.  383.500 
IT/Data installationer sum 1  kr.  41.500  kr.  41.500 
Belysningsarmaturer sum 1  kr.  361.500  kr.  361.500 
Nød og panikbelysning sum 1  kr.  42.000  kr.  42.000 
Øvrig el installation kraft/svagstrøm sum 1  kr.  107.500  kr.  107.500 
Gulvstikkontakter sum 1  kr.  24.000  kr.  24.000 
Varslingsanlæg sum 1  kr.  38.500  kr.  38.500 
AIA anlæg sum 1  kr.  25.000  kr.  25.000 
Byggestrøm sum 1  kr.  23.000  kr.  23.000 
Investeringsbiddrag forøgelse fra 63 AH til 160 AH sum 1  kr.  98.000  kr.  98.000 
Teleslyngeanlæg sum 1  kr.  20.000  kr.  20.000 

i alt  kr.  22.704.995 

Byggearbejder Øvrige arbejder

Byggeplads, 4%  kr.  908.200 
Uforudsete udgifter, 8%  kr.  1.816.400 

i alt Samlet entrepriseudgift  kr.  25.429.594 

Rådgiverhonorar 15 % Samlet rådgivning fra alle projektets parter 
(Arkitekt, ingeniører, bygherrerådgiver og 
projektleder samt div. tilknyttede rådgivere)

 kr.  3.814.439 

Alle priser er ekskl. moms

Sum Samlet entreprise og rådgiver udgifter ekskl. moms  kr.  29.244.034 

Sum Samlet entreprise og rådgiver udgifter inkl. moms  kr.  36.555.042 

Fonden arbejder på hel eller delvis momsfritagelse 
på baggrund af fondens almennyttige formål. 
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BUDGETOPSTILLING TIL PORTEN TIL NAKSKOV FJORD
SAGSNR.:16-36
SAG: Nakskov, Porten til Nakskov Fjord 
DATO: 2017.01.30
REV.:
SIGN.: KLS, MW

Toldboden Estimeret byggebudget - Til brug for overordnet budgettering
Budgettet forudsætter, at projektets 
landskabsdel realiseres, eftersom en del 
arbejder på landskabet er en 
arkitektonisk og bygningsteknisk 
forudsætning for projektet. 

beskrivelse Ydelse enhed antal enhedpris sum note

Indledende arbejder
Miljøscreening Undersøgelse af miljøforhold. Gennemgang 

af alle bygningsdele. 
1  kr.  80.000  kr.  80.000 

Miljøsanering Miljøsanering af alle berørte overflader. 1  kr.  1.500.000  kr.  1.500.000 

Belægning gårdhave
Eksisterende belægning i gårdhave Fjernes kvm 170  kr.  90  kr.  15.300 
Fliser (gårdhave + belæg. til ny rampe inkl. 
bundopbygning)

indisk granit (paradiso bash) kvm 195  kr.  600  kr.  117.000 

Eksisterende betondæk til beskyttelsesrum  
inkl. luftrør

Delv. afhugning af beskyttelsesrums kant 
ifm. nedlægning af rende og lukning af 
overfladebeton

lbm. 19  kr.  2.500  kr.  47.500 

Ny rende m. rist langs sokkel.  Etableres iht. SBI lmb. 45  kr.  800  kr.  36.000 
Rampe og trappe med værn Opbygning af underkonstruktion i stål, 

nedlægning af belægningssten (eksl. sten) 
og montering af to håndlister.  

lbm 15  kr.  6.500  kr.  97.500 

Udvendige bygningsdele
Eksisterende halvtag i gårdhave Nedrives kvm 40  kr.  200  kr.  8.000 
Vindfang i gård nedrives inkl. Finish på tilstødende 

konstruktioner og nedtagelse af 
installationer (sprinkler, 2xradiator, 
brandvarsling.)

kvm 7  kr.  800  kr.  5.600 

Nyt Espalier i gårdhave Opbygning af konstruktion i stål lbm 160  kr.  500  kr.  80.000 
Granittrappe foran hovedindgang,  
inklusiv rækværk

Trin demonteres, underliggende 
betonkonstruktion genoprettes, trin 
genmonteres og fuges

stk. 1  kr.  80.000  kr.  80.000 

Trappe mod kaj / terrasse fra café / værkstedsrum  
inkl. værn i stål og trin i træ

Ny trappe monteres foran portindgang fra 
kaj. 

sum 1  kr.  60.000  kr.  60.000 

Anneks/duetårn: Murværk murværk eftergås og renoveres. kvm 55  kr.  350  kr.  19.250 
Anneks / duetårn: Tag tag udskiftes og kobberinddækninger 

udskiftes med nye. 
kvm 45  kr.  2.200  kr.  99.000 

Anneks / Duetårn: Port og ovalt vindue Eftergåes og renoveres. sum 1  kr.  15.000  kr.  15.000 
Anneks / Duetårn: Interiør Pletvis genopretning og overfladebehandling 

af gulv, lofter og vægge. 
kvm 16  kr.  300  kr.  4.800 

Gårdhavens mur mod Havnebygningen 
(Eksl. granitsokkel)

Murværk nedrives til sokkeloverkant. Sokkel 
afsluttes med fald.  

kvm 20  kr.  500  kr.  10.000 

Gårdhavens Mur mod Erlingsvej  
inkl. profillerede søjler v. portåbning

Murværk, søjler og murafslutning med 
tegltagsten gennemgåes og renoveres. 

kvm 41  kr.  800  kr.  32.800 

Port mod Erlingsvej fra gårdhave. Port genoprettes med brug af de originale 
hængsler og metaldele, der restaureres. 

stk. 1  kr.  40.000  kr.  40.000 

Belysning gårdhave

Eksisterende lygtepæle Fjernes stk. 2  kr.  3.000  kr.  6.000 
Lysamaturer i espalier små LED amaturer inkl. montage. stk 90  kr.  500  kr.  45.000 

Tag
Skorstene  Omfuges og genmures fra recess og op. stk. 2  kr.  16.000  kr.  32.000 
Flagstang og platform Udskifting af kobber, udbedring af skader på 

bagvedliggende konstruktion, udskiftning af 
platforms belægning og reparation af 
flagstang

stk. 1  kr.  120.000  kr.  120.000 

Eftergang af trappe m. værn på spidsloft til 
platform og udbedring af svage punkter 

Eftergang og renovering efter behov. sum 1  kr.  15.000  kr.  15.000 

Ventilationshætter, små Eksisterende demonteres stk. 5  kr.  120  kr.  600 
Ventilationshætter, store Eksisterende demonteres stk. 3  kr.  180  kr.  540 
Ovenlysvinduer, små Nedrivning stk. 25  kr.  500  kr.  12.500 

Ovenlysvinduer, store Nedrivning stk. 11  kr.  750  kr.  8.250 
Ovenlysparti mod gården. Eksisterende udskiftes med nyt vinduesparti 

med inddækninger i kobber med forlæg i de 
originale tegninger. 

kvm 10  kr.  4.000  kr.  40.000 

Buet kviste Nedrivning stk. 2  kr.  3.000  kr.  6.000 
Løskanter Udskiftning af eksisterende med nye i 

kobber. 
lbm 25  kr.  600  kr.  15.000 

Tagrende af kobber Demontering og montering af nye lbm 155  kr.  1.250  kr.  193.750 
Nedløbsrør af kobber Demontering og montering af nye lbm 65  kr.  800  kr.  52.000 

Eksisterende tag Demontering af tagflade, rygninger, grater, 
skotrender, løskanter og tagfod 

kvm 1100  kr.  220  kr.  242.000 
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Tagflade Nyt tegltag kvm 1100  kr.  1.200  kr.  1.320.000 
Kobbertag v. tagfod over indgangsparti i gård. Nyt kobbertag inkl. inddækninger og 

afslutninger på tilstødende flader. 
kvm 5  kr.  4.000  kr.  20.000 

Grater Nye gratopbygning lbm 160  kr.  500  kr.  80.000 
Skotrende Nye skotrender i kobber lbm 25  kr.  1.500  kr.  37.500 

Rygninger Nye rygningsopbygninger lbm 30  kr.  500  kr.  15.000 
Spær Udbedring af skader, opretning og montering 

af fast undertag 
kvm 1100  kr.  350  kr.  385.000 

Rytterlys i nordre længe Montering af rytterlys med 
kobberinddækninger iht. designidé

sum 1  kr.  80.000  kr.  80.000 

Kolde lofter i midterparti Bortskaffelse af gammel isolering og ny 
efterisolering af dæk inkl. gangbroer. 

kvm 290  kr.  150  kr.  43.500 

Facader
Gesims af sandsten (Midterparti) Pletvis genopretning af løse sten og 

omfugning samt nænsom rensning af kraftigt 
tilsodede områder m. Nørrevold og 
Erlingsvej. 

lbm 55  kr.  1.000  kr.  55.000 

Gesims af sandsten (Midterparti) Udskiftning af sandsten. stk. 10  kr.  4.000  kr.  40.000 
Genopretning efter udskridning af facadedele ved 
hjørne mod kajen. 

Sikring af konstruktioner og facade mod 
fortsat udskridning og genopretning af 
skader ifm. udskridning. 

lbm 108  kr.  2.000  kr.  216.000 

Muret stik Reparation af løse fuger lbm 56  kr.  300  kr.  16.800 
Blankt murværk Generel udskiftning af ca. 15 % sten og 10 % 

fuger. 
kvm 425  kr.  375  kr.  159.375 

Murværksfremspring og murede pilastre. Generel udskiftning af ca. 15 % sten og 10 % 
fuger. 

kvm 152  kr.  425  kr.  64.600 

Sålbænke Eftergåes og renoveres. stk. 37  kr.  400  kr.  14.800 

Sokkel af granit Omfugning lbm. 165  kr.  175  kr.  28.875 
Sandstensindfatning ved indgangsparti Omfugning stk. 1  kr.  1.200  kr.  1.200 
Sandstensudsmykning over indgangsparti Omfugning stk. 1  kr.  1.000  kr.  1.000 

Ombygning af facade: Etablering af 4 portåbninger 
mod kaj og Nørrevold. 

Nedhugning af murværk og delkomponenter 
inkl. finish på tilstødende flader. 

kvm 24  kr.  2.000  kr.  48.000 

Facadeombygning i gårdhave. Nedrivning af brystningsplade og radiator 
samt klargøring af åbning til dørmontage. 

stk. 1  kr.  1.200  kr.  1.200 

Fastparti over vindfang i gårdhave Nedrivning af eksisterende fastparti, 
opmuring af hul til kvadratisk format iht. de 
originale tegninger.  Klargøring til 
vinduesmontage.  

stk 1  kr.  22.000  kr.  22.000 

Nænsom facaderensning Nænsom hedvandsspuling af tilsodede 
facadepartier mod Erlingsvej og Nørre Vold. 

kvm. 320  kr.  150  kr.  48.000 

Vinduesombytning i værkstedssal  T11 Uoriginalt vindue udskiftes med originalt 
vindue ifm. ombygningen. 

sum 1  kr.  15.000  kr.  15.000 

Facadeskilte, neon bøjet efter tegninger. Mont. og lev.  stk 2  kr.  25.000  kr.  50.000 

Vinduer og indgangsdøre, udvendigt
To-fags småsprosset vinduer, høje (24 glas) Malerbehandling, udlusninger og kit stk. 8  kr.  5.800  kr.  46.400 
To-fags småsprosset vinduer, mellem (20 glas) Malerbehandling, udlusninger og kit stk. 15  kr.  4.800  kr.  72.000 
to-fags småsprosset vinduer, små i gavl (16 glas) Malerbehandling, udlusninger og kit stk. 7  kr.  4.800  kr.  33.600 

et-fags småsprosset vindue 1. sal (4 glas) Malerbehandling, udlusninger og kit stk. 3  kr.  2.800  kr.  8.400 
et-fags småsprosset vindue 1. sal (4 glas) Nyt vindue mont. og lev. stk. 1  kr.  2.800  kr.  2.800 

Indgangsparti ud mod kaj på hjørne (Hovedankomst) Malerbehandling, udlusninger og kit stk. 1  kr.  15.000  kr.  15.000 

Indgangsparti mod gårdhave i hjørnet. Demontering af eksisterende og montering 
af nyt indgangsparti, inklusiv fuger og finish 
arbejder indvendigt og udvendigt.

stk. 1  kr.  28.000  kr.  28.000 

Særlig snedkereftergang af vinduer og  
udvendige døre

udskiftning af bundstykker og rammer mv. sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 

Ramper i forbindelse med niveaufrie ankomster Nyetablering af ramper. stk. 2  kr.  25.000  kr.  50.000 
Ny Indgangsdør mod gården fra søndre længe. Etablering af dør inkl. fuger og finish 

indvendigt og udvendigt.
sum 1  kr.  25.000  kr.  25.000 

Nye glaspartier i portåbninger mod kaj og Nørrevold. Etablering af parti I bruneret stål og glas. 
Inklusiv fuger og finish indvendigt og 
udvendigt: 3 stk. 

kvm 18  kr.  6.000  kr.  108.000 

Ny indgangsdør i portåbning mod kaj Etablering af dobbeltdør I stål og glas. 
Inklusiv fuger og finish indvendigt og 
udvendigt

kvm 6  kr.  5.000  kr.  30.000 

Vindue mod gård på 1. sal  
(over ekisterende vindfang)

Etablering af nyt småsprosset vindue i træ 
(2 fløjs, 16 glas) iht. de originale tegninger. 
Inkl. fuger og finish indvendigt og udvendigt. 

sum 1  kr.  12.000  kr.  12.000 

Vinduer og indgangsdøre, indvendigt
To-fags småsprosset vinduer, høje (24 glas) Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 8  kr.  2.600  kr.  20.800 

To-fags småsprosset vinduer, mellem (20 glas) Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 15  kr.  2.400  kr.  36.000 

to-fags småsprosset vinduer, små i gavl (16 glas) Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 7  kr.  2.200  kr.  15.400 

et-fags småsprosset vindue 1. sal (4 glas) Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 3  kr.  2.000  kr.  6.000 

Indgangsparti ud mod kaj (Hovedankomst) Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 1  kr.  4.000  kr.  4.000 

Særlig snedkereftergang af vinduer og  
udvendige døre. inkl. koblinger og forsatsvinduer.

udskiftning af bundstykker og rammer mv. sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 

Indvendige døre og vinduer
Dørparti og glasoverdækning i ifm. nyt vindfang fra 
gård til søndre længe. 

Etablering af nyt indvendigt glasparti med 
dobbeltdøre i stål og glas. 

kvm 20  kr.  4.000  kr.  80.000 

2

Buet ovenlysparti i trapperummet (fra spidsloftet) Nedtagning af forsatsrude af plexiplader. 
Pletvis genopretning og overfladebehandling 
af glasparti. Etablering af lukket brandsikker 
lyskasse mellem tagvindue og ovenlysparti. 

stk. 1  kr.  25.000  kr.  25.000 

Indvendige ovale vinduer mod entrerum. Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 2  kr.  1.800  kr.  3.600 

Fyldningsdøre Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 13  kr.  2.200  kr.  28.600 

Pladedøre Pletvis genopretning og overfladebehandling stk. 1  kr.  950  kr.  950 

Nye døre til toiletter Døre med stålrammer og pladeudfyldning. 
Inkl. karme og hængsler. 

stk. 10  kr.  4.500  kr.  45.000 

Nye døre, div. Døre med stålrammer og pladeudfyldning. 
Inkl. karme og hængsler. 

stk. 6  kr.  4.500  kr.  27.000 

Karme og indfatninger Pletvis genopretning og 
overfladebehandling,

stk. 19  kr.  1.500  kr.  28.500 

Udskiftning af dørparti ved entre Udskiftning af eksisterende parti med nyt 
parti i stål og glas. 

stk. 2  kr.  15.000  kr.  30.000 

Gitterdør Etablering af gitterdøre i foyerrum i stål 
foran trappe til 1. sal

stk. 1  kr.  30.000  kr.  30.000 

Nye branddøre til arkiv og udstillingsrum på 1. sal Lev og mont. i stål og glas inkl karme og 
hængsler. 

stk. 4  kr.  6.000  kr.  24.000 

Tilføjelse af glasdør ifm læsesalen T23 Dobbeltdør i stål og glas på ydersiden af 
eksisterende fyldningsdør. 

stk. 1  kr.  18.000  kr.  18.000 

Glas/dørparti mellem Café og Værksted. (T13) Firefags parti med oplukkelig dobbeltdør i 
stål og glas. 

kvm. 14  kr.  6.000  kr.  84.000 

Parti m. oplukkelig lem i ny køkkenvæg mod 
værkstedssal. 

Montering af ny ramme i stål med oplukkelig 
tophængt lem som stålkonstruktion med 
træbeklædning. 

kvm 7  kr.  3.000  kr.  21.000 

Lofter
Nedrivning af lofter, stueetage. nedstroppet lofter med installationer fra 

tidligere funktioner nedrives og der laves 
finish på tilstødende konstruktioner samt 
afsluttes installationer. 

kvm 520  kr.  225  kr.  117.000 

Nedrivning af plane lofter 1. sal (midterparti). nedstroppet lofter m. installationer fra 
tidligere funktioner nedrives og der laves 
finish på tilstødende konstruktioner og 
afslutninger på installationer. 

kvm 195  kr.  175  kr.  34.125 

Nedrivning af plane lofter 1. sal ( længer) Fast loftopbygning over bjælkelag nedrives. kvm 235  kr.  250  kr.  58.750 

Akustiklofter Montering af nye akustiklofter med Troldtekt 
i længerne i stueplan. 

kvm 480  kr.  500  kr.  240.000 

Plane lofter Pletvis genopretning og overfladebehandling kvm 860  kr.  130  kr.  111.800 
Kassettelofter, entrerum. Pletvis genopretning og overfladebehandling kvm 26  kr.  175  kr.  4.550 
Kuppelloft m. ovenlys Pletvis genopretning og overfladebehandling kvm 50  kr.  210  kr.  10.500 
Nedrivning af etagedæk nedrivning af dæk ved dobbelt højt rum i 

nordre længe, samt ved elevator
kvm 17  kr.  700  kr.  11.900 

Vægge
Eksisterende efterisolering Nedrivning af eksisterende efterisolering i 

stueetage. 
kvm 520  kr.  125  kr.  65.000 

Ny efterisolering af ydervægge Ny efterisolering med Gasbeton inkl. 
overflader

kvm 730  kr.  700  kr.  511.000 

Alle vægflader (interiør- og eksteriørvægge) Pletvis genopretning, pudsreperation og 
malerbehandling

kvm 1990  kr.  150  kr.  298.500 

Skrå Ydervægge, på 1 sal i længerne. Nedtagelse af eksisterende beklædning på 
skrå vægge. 

kvm 280  kr.  230  kr.  64.400 

Skrå Ydervægge, på 1 sal i længerne. Ny indvendig beklædning til kip m. isolering 
inkl. malerbehandling. 

kvm 450  kr.  700  kr.  315.000 

Skillevægge stue, nedrives div. Lette væge fra tidligere funktioner 
nedrives og der laves finish på tilstødende 
konstruktioner

kvm 85  kr.  180  kr.  15.300 

Skillevægge 1 sal, nedrives div. Lette væge fra tidligere funktioner 
nedrives og der laves finish på tilstødende 
konstruktioner

kvm 330  kr.  180  kr.  59.400 

Bærende væg i stuen, nedrives Muren nedrives og der opbygges en 
stålkonstruktion inkl. brandbeskyttelse og  
finish på tilstødende konstruktioner iht. 
designidé

sum 1  kr.  80.000  kr.  80.000 

Døråbninger Etablering af døråbning i muret væg. inkl. 
finish på tilstødende flader og  klargøring til 
dørmontage. 

stk. 2  kr.  12.000  kr.  24.000 

Kældervægge Pudsreparationer og overfladebehandling kvm 195  kr.  350  kr.  68.250 

Ny flisebeklædning i WC-rum. Nedtagelse af fliser og etablering af ny 
flisebeklædning inkl. finish og opretning. 

kvm 230  kr.  950  kr.  218.500 

Nye Spejlflader Spejlflader inkl. opsætning, fugning og 
opretning. 

kvm 15  kr.  1.000  kr.  15.000 

Flisebeklædning køkken Etablering af ny flisebeklædning kvm 120  kr.  800  kr.  96.000 

Opbygning af nye interiør vægge. Pudset Letbeton/ytong opbygning med 
stålkanter. Løftet på kantprofil. 

kvm. 295  kr.  850  kr.  250.750 

Gulve
Built up gulv, 1. sal nordre længe (T26) Optagning af påbygget trægulv, Eftergåelse 

of stedsvise reparationer. Udstøbning af 
klaplag i beton inkl. polering og færdig 
overfladebehandling. 

kvm 145  kr.  1.200  kr.  174.000 

Forstærkning af etagedæk, arkiv (T27) forstærkning af bjælkelag ift. 
opmagasinering af arkivalier i arkiv-system-
reol. 

sum 1  kr.  70.000  kr.  70.000 

Gulv arkiv (T27), linolium Etablering af nyt gulv i arkiv. kvm 145  kr.  500  kr.  72.500 
Linoliumsgulve, eksisterende . Nedtagning, bortskaffelse og klargøring til 

ny overflade.
kvm. 450  kr.  200  kr.  90.000 

Tæppegulve, eksisterende Bortskaffelse og klargøring til slibning.  kvm 300  kr.  80  kr.  24.000 
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Betongulve, stueetage. Eftergåelse og stedsvise reparationer. 
Udstøbning af klaplag inkl. færdig 
overfladebehandling / polering.  

kvm 470  kr.  650  kr.  305.500 

Terrazzo gulv, hovedtrappes repos og afsats Efterses, småreparationer udføres og gulvet 
slibes inkl. overfladebehandling. 

kvm 40  kr.  600  kr.  24.000 

Granitgulv, hovedtrappe Slibes inkl. overfladebehandling. kvm 15  kr.  400  kr.  6.000 
Ølandsfliser, eksisterende, entre. (T01) Udskiftning af beskadiget fliser. Slibning 

inkl. overfladebehandling.  
kvm 26  kr.  1.000  kr.  26.000 

Ølandsfliser, nyetablering (T14) Etablering af nye ølandsfliser i café inkl. 
overfladebehandling. 

kvm 41  kr.  1.500  kr.  61.500 

Trægulve (midterparti, 1. sal) Slibes og lakeres kvm 180  kr.  225  kr.  40.500 

Eksisterende Flisegulve i WC-rum Optagning af eksisterende fliser og ny 
betonoverflade inkl. afslutninger.   

kvm 50  kr.  700  kr.  35.000 

Nye klinkegulve i WC-båse. Lægning af klinkegulve. kvm 40  kr.  700  kr.  28.000 

Kældergulv behandling. Diffusionsåben behandling af gulv. kvm 125  kr.  300  kr.  37.500 

Aptering
Ny trappe til fremtidig fordeling, Nordre længe lev. og mont. af ståltrappe efter tegninger 

(arkitekt) til fremtidig fordeling i bygningen
sum 1  kr.  120.000  kr.  120.000 

Etablering af niveaufrie adgange mellem rum Nye ramper / trinudligning stk. 2  kr.  30.000  kr.  60.000 
Servicetrappe til koldt spidsloft fra 1. sal (T19) Nedtagelse af eksisterende trappe og 

etablering af ny servicetrappe i træ 
(tømmer) 

sum 1  kr.  20.000  kr.  20.000 

Bjælker Renses for filt, Pletvis overflade 
genopretning samt malerbehandling

lbm. 155  kr.  250  kr.  38.750 

Søjler Renses for plader og filt, Pletvis overflade 
genopretning samt malerbehandling

kvm 72  kr.  350  kr.  25.200 

Granittrappe med terrazzorepos og træhåndliste Pletvis overflade genopretning samt 
malerbehandling af rækværk og træarbejde.

sum 1  kr.  12.000  kr.  12.000 

Særlig snedkereftergang af trapperummets  
træarbejder. 

Eftersyn og renovering af søjler, lister, 
indlagte bjælker og afslutninger i træ inkl. 
malerarb., genopretninger, udlusninger og 
finish. 

sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 

Uoriginale lofts og vægvinduer på 1. sal (T17) Nedrives. Murhul opmures og loft 
genetableres i dækåbning. 

kvm. 1  kr.  20.000  kr.  20.000 

Ombygning af bærende konstruktioner (T26) I området omrking ovenlys pyramide - 
retableres bjælkelaget vha træsamlinger. 
Inkl. nedrivning af uoriginale konstruktioner. 

sum 1  kr.  20.000  kr.  20.000 

Vindueslysninger Pletvis genopretning og malerbehandling lbm. 180  kr.  120  kr.  21.600 
Vinduesplader Pletvis genopretning og malerbehandling lbm 45  kr.  120  kr.  5.400 
Vinduesindfatninger Pletvis genopretning og malerbehandling lbm 55  kr.  50  kr.  2.750 

Fodlister eksisterende Pletvis genopretning og malerbehandling lbm 64  kr.  70  kr.  4.480 
Fodlister nye Nyetablering af fodliste ifm.trægulve lbm 70  kr.  150  kr.  10.500 
Høje paneler m. udfyldninger Pletvis genopretning og malerbehandling lbm 35  kr.  300  kr.  10.500 
Elevator / Lift Handikapvenlig elevator m. to døre lev. og 

mont. 
stk. 1  kr.  500.000  kr.  500.000 

Eksisterende toiletter Demonteres  stk. 8  kr.  300  kr.  2.400 
Nye toiletter inkl. alm. sanitetsinventar.  Monteres inkl. finish og fuger. stk. 8  kr.  6.000  kr.  48.000 

Nye håndvaske Div. store modeller.  stk. 4  kr.  5.000  kr.  20.000 

Særlig indretning til handikaptoilet  Div. elementer inkl. hjælpemidler og alarm 
jf. SBI

stk. 1  kr.  15.000  kr.  15.000 

Eksisterende køkkenindretning Demonteres sum 1  kr.  10.000  kr.  10.000 
Indretning af køkken og opvaskestation inklusiv hårde 
hvidevarer  
og inventar. (T13 og T06))

Køkken og opvaskestation opbygges som et 
lille produktionskøkken med professionelle -
hårde hvidevarer inkl. udsugning. 

sum 1  kr.  1.000.000  kr.  1.000.000 

Opbygning og Indretning af tekøkken på 1. sal (T18) opbygning og Indretning af tekøkken inkl. 
opvaskemaskine og vask og fliserede 
overflader 

sum 1  kr.  95.000  kr.  95.000 

Opbygning af barindretning i café (T14) Bardisk og barbagvæg i stålopbygning med 
træbeklædning.

sum
1

 kr.  80.000  kr.  80.000 

Opbygning af let reolvæg i nordre længes 1. sal (T26) Opbygning og finish af reolmøbel i træ til 
offentlige arkivalier. 

sum 1  kr.  130.000  kr.  130.000 

Opbygning af værn med siddepladser ifm. 
gennembrud af dæk i nordre længe. (T26)

Opbygning af værn i stål med siddepladser 
m. elementer i træ.   

sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 

Caféindretning fast Siddekupeer opbygges efter designidé stk. 5  kr.  20.000  kr.  100.000 

Opbygning af rumdeler med opbevaring i værksted 
(T11)

Stålkonstruktion med udfyldninger og døre/
lemme i træ og letbeton. 

sum 1  kr.  95.000  kr.  95.000 

Etablering af gardin i værkstedsrum. Opbygning af brandhæmmende gardin inkl. 
skinne, ophæng og finish. 

lbm 33  kr.  1.500  kr.  49.500 

Opbygning af reolelement i forb. med udstilling (T09) Reolelement i stål med dele i træ og 
letbeton. 

sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 

Opbygning af arbejdsstation i forb. med udstilling 
(T09)

Rumlig skærm med to arbejdsstationer. 
Opbygning i stål og letbeton med elementer 
og bordplade i træ. 

sum 1  kr.  30.000  kr.  30.000 

Opbygning af Receptionsdisk Opbygning i stål med udfyldninger i letbeton 
og bordplade af træ. 

sum 

1

 kr.  40.000  kr.  40.000 

Eksisterende bænke i foyer Pletvis genopretning og malerbehandling stk. 2  kr.  2.500  kr.  5.000 

Indretning til Brandsikre skabe Etablering af let parti m. skydedør foran 
brandsikre skabe på 1. sal. 

sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 

Indretning Arkivalier Systemreoler til arkivalier sum 1  kr.  500.000  kr.  500.000 

Receptionsdisk til T17 (1. sal.) Snedkergjort stk. 1  kr.  20.000  kr.  20.000 

Ventemøbel (Hård sofa i træ) til T17 (1.sal) Snedkergjort stk. 1  kr.  30.000  kr.  30.000 

Indvendig skiltning Div. skiltning inkl. opsætning. sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 
Indretning udstillingsrum (museum) Stålprofiler i loft til montage af lamper og 

nedhængte elementer: løbende 
udstillingsbrug. 

sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 

Garderobeindretning 1. sal sum 1  kr.  5.000  kr.  5.000 

4

Inventar

Løst cafémøblement: Stole Løst ude og indemøblement. stk. 70  kr.  1.000  kr.  70.000 

Løst cafémøblement: Borde Løst ude og indemøblement. stk. 30  kr.  1.500  kr.  45.000 

Vogn til 10 borde Løst ude og indemøblement. stk 3  kr.  3.500  kr.  10.500 

Vogn til 15 stole Løst ude og indemøblement. stk 6  kr.  3.500  kr.  21.000 

Langbord Snedkergjort stk. 3  kr.  25.000  kr.  75.000 

Bænk til langbord Snedkergjort stk. 2  kr.  15.000  kr.  30.000 

Rundbord Snedkergjort stk. 1  kr.  35.000  kr.  35.000 

Studieborde Snedkergjort / indkøbt stk. 8  kr.  2.500  kr.  20.000 

Skriveborde inkl skab. Hæve sænke skriveborde. stk. 7  kr.  4.000  kr.  28.000 

Kontorstole stk. 10  kr.  1.000  kr.  10.000 
Indretning Værksted flytbare reoler. Projektor, lærred, stafellier,  

højtalere, symaskine. 
sum 1  kr.  80.000  kr.  80.000 

Keramikovn sum 1  kr.  25.000  kr.  25.000 
Indretning udstillingsrum (museum) Lette opbygninger i stål, træ og letbeton til sum 1  kr.  100.000  kr.  100.000 

Løst inventar: tekøkken (15 pers.) Alt service og løsdele til tekøkken. stk. 15  kr.  250  kr.  3.750 
Løst inventar: produktionskøkken  (100 pers.) Alt service og løsdele til produktionskøkken. stk 150  kr.  250  kr.  37.500 

Container 1200x800 til renovation. indkøb og levering stk 8  kr.  3.250  kr.  26.000 
Garderober div inventar til garderober sum 1  kr.  5.000  kr.  5.000 

Belysning 
Nye belysningsfelter: Amaturer ca. Ø200mm pendel (værkstedslampe) inkl. 

beslag, der kan køre i skinne.
stk. 35  kr.  2.000  kr.  70.000 

Nye belysningsfelter: Ophæng Stålskinner/kabel under loft til montering af 
flytbare pendel (værkstedslamper.)

lbm 100  kr.  500  kr.  50.000 

Nye pendeller, særlige  steder. Lev. og mont. af ca. Ø350 pendel. 
Udemærket kvalitet pendel. 

stk. 15  kr.  5.000  kr.  75.000 

Nye pendeller, div. Lev. og mont. af standard Ø300 pendel.  stk. 17  kr.  3.000  kr.  51.000 

Div. mindre lyskilder Lev. og mont. af mindre standard armatur stk. 65  kr.  1.000  kr.  65.000 

Belysning: Eksisterende Lysekrone, trapperum Gennemgang og geninstallation stk. 1  kr.  10.000  kr.  10.000 

Belysning kontor - specifik Arbejdslamper borde stk. 15  kr.  1.500  kr.  22.500 

Kloakanlæg
Nyt kloakanlæg fra toiletgruppe og cafekøkken. sum 1  kr.  100.000  kr.  100.000 
Tv-undersøgelse sum 1  kr.  60.000  kr.  60.000 

Ventilationsanlæg
Demontering af eksisterende vent. anlæg sum 1  kr.  80.000  kr.  80.000 
Ventilationsanlæg. To anlæg.  Stue/1.sal sum 1  kr.  1.850.000  kr.  1.850.000 
Varmeblandearrangementer sum 1  kr.  70.000  kr.  70.000 

VVS-anlæg
Demontering af eksisterende vvs-installationer sum 1  kr.  70.000  kr.  70.000 
Afløb-, sanitet-, vand- og varmeinstallationer sum 1  kr.  970.000  kr.  970.000 
Sprinkling: Arkivrum TB26 Normal risikoklasse:     sum 1  kr.  64.000  kr.  64.000 
Sprinkling: Udstilling / Bibliotek TB26 Normal risikoklasse:     sum 1  kr.  64.000  kr.  64.000 

El-anlæg
Demontering og ændring af eksist.inst sum 1  kr.  56.500  kr.  56.500 
Føringsveje sum 1  kr.  154.000  kr.  154.000 
Hovedtavle sum 1  kr.  61.500  kr.  61.500 
Hovedledninger sum 1  kr.  46.000  kr.  46.000 
El installationer lys sum 1  kr.  364.000  kr.  364.000 
IT/Data installationer sum 1  kr.  51.000  kr.  51.000 
Øvrig el installation kraft/svagstrøm sum 1  kr.  113.500  kr.  113.500 
ABA anlæg sum 1  kr.  150.000  kr.  150.000 
AIA anlæg sum 1  kr.  25.000  kr.  25.000 
Byggestrøm sum 1  kr.  23.000  kr.  23.000 

i alt  kr.  19.406.345 

Byggearbejder Øvrige arbejder
Byggeplads 4 %  kr.  776.254 
Uforudsete udgifter 8 %  kr.  1.552.508 

i alt Samlet entrepriseudgift  kr.  21.735.106 

Rådgiverhonorar 15 % Samlet rådgivning fra alle projektets parter 
(Arkitekt, ingeniører, bygherrerådgiver og 
projektleder samt div. tilknyttede rådgivere)

 kr.  3.260.266 

Alle priser er ekskl. moms

Sum Samlet entreprise og rådgiver udgifter ekskl. moms  kr.  24.995.372 

Sum Samlet entreprise og rådgiver udgifter inkl. moms  kr.  31.244.215 

Fonden arbejder på hel eller delvis momsfritagelse 
på baggrund af fondens almennyttige formål. 
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Snit gennem værkstedsrum mod café

Inventar

Løst cafémøblement: Stole Løst ude og indemøblement. stk. 70  kr.  1.000  kr.  70.000 

Løst cafémøblement: Borde Løst ude og indemøblement. stk. 30  kr.  1.500  kr.  45.000 

Vogn til 10 borde Løst ude og indemøblement. stk 3  kr.  3.500  kr.  10.500 

Vogn til 15 stole Løst ude og indemøblement. stk 6  kr.  3.500  kr.  21.000 

Langbord Snedkergjort stk. 3  kr.  25.000  kr.  75.000 

Bænk til langbord Snedkergjort stk. 2  kr.  15.000  kr.  30.000 

Rundbord Snedkergjort stk. 1  kr.  35.000  kr.  35.000 

Studieborde Snedkergjort / indkøbt stk. 8  kr.  2.500  kr.  20.000 

Skriveborde inkl skab. Hæve sænke skriveborde. stk. 7  kr.  4.000  kr.  28.000 

Kontorstole stk. 10  kr.  1.000  kr.  10.000 
Indretning Værksted flytbare reoler. Projektor, lærred, stafellier,  

højtalere, symaskine. 
sum 1  kr.  80.000  kr.  80.000 

Keramikovn sum 1  kr.  25.000  kr.  25.000 
Indretning udstillingsrum (museum) Lette opbygninger i stål, træ og letbeton til sum 1  kr.  100.000  kr.  100.000 

Løst inventar: tekøkken (15 pers.) Alt service og løsdele til tekøkken. stk. 15  kr.  250  kr.  3.750 
Løst inventar: produktionskøkken  (100 pers.) Alt service og løsdele til produktionskøkken. stk 150  kr.  250  kr.  37.500 

Container 1200x800 til renovation. indkøb og levering stk 8  kr.  3.250  kr.  26.000 
Garderober div inventar til garderober sum 1  kr.  5.000  kr.  5.000 

Belysning 
Nye belysningsfelter: Amaturer ca. Ø200mm pendel (værkstedslampe) inkl. 

beslag, der kan køre i skinne.
stk. 35  kr.  2.000  kr.  70.000 

Nye belysningsfelter: Ophæng Stålskinner/kabel under loft til montering af 
flytbare pendel (værkstedslamper.)

lbm 100  kr.  500  kr.  50.000 

Nye pendeller, særlige  steder. Lev. og mont. af ca. Ø350 pendel. 
Udemærket kvalitet pendel. 

stk. 15  kr.  5.000  kr.  75.000 

Nye pendeller, div. Lev. og mont. af standard Ø300 pendel.  stk. 17  kr.  3.000  kr.  51.000 

Div. mindre lyskilder Lev. og mont. af mindre standard armatur stk. 65  kr.  1.000  kr.  65.000 

Belysning: Eksisterende Lysekrone, trapperum Gennemgang og geninstallation stk. 1  kr.  10.000  kr.  10.000 

Belysning kontor - specifik Arbejdslamper borde stk. 15  kr.  1.500  kr.  22.500 

Kloakanlæg
Nyt kloakanlæg fra toiletgruppe og cafekøkken. sum 1  kr.  100.000  kr.  100.000 
Tv-undersøgelse sum 1  kr.  60.000  kr.  60.000 

Ventilationsanlæg
Demontering af eksisterende vent. anlæg sum 1  kr.  80.000  kr.  80.000 
Ventilationsanlæg. To anlæg.  Stue/1.sal sum 1  kr.  1.850.000  kr.  1.850.000 
Varmeblandearrangementer sum 1  kr.  70.000  kr.  70.000 

VVS-anlæg
Demontering af eksisterende vvs-installationer sum 1  kr.  70.000  kr.  70.000 
Afløb-, sanitet-, vand- og varmeinstallationer sum 1  kr.  970.000  kr.  970.000 
Sprinkling: Arkivrum TB26 Normal risikoklasse:     sum 1  kr.  64.000  kr.  64.000 
Sprinkling: Udstilling / Bibliotek TB26 Normal risikoklasse:     sum 1  kr.  64.000  kr.  64.000 

El-anlæg
Demontering og ændring af eksist.inst sum 1  kr.  56.500  kr.  56.500 
Føringsveje sum 1  kr.  154.000  kr.  154.000 
Hovedtavle sum 1  kr.  61.500  kr.  61.500 
Hovedledninger sum 1  kr.  46.000  kr.  46.000 
El installationer lys sum 1  kr.  364.000  kr.  364.000 
IT/Data installationer sum 1  kr.  51.000  kr.  51.000 
Øvrig el installation kraft/svagstrøm sum 1  kr.  113.500  kr.  113.500 
ABA anlæg sum 1  kr.  150.000  kr.  150.000 
AIA anlæg sum 1  kr.  25.000  kr.  25.000 
Byggestrøm sum 1  kr.  23.000  kr.  23.000 

i alt  kr.  19.406.345 

Byggearbejder Øvrige arbejder
Byggeplads 4 %  kr.  776.254 
Uforudsete udgifter 8 %  kr.  1.552.508 

i alt Samlet entrepriseudgift  kr.  21.735.106 

Rådgiverhonorar 15 % Samlet rådgivning fra alle projektets parter 
(Arkitekt, ingeniører, bygherrerådgiver og 
projektleder samt div. tilknyttede rådgivere)

 kr.  3.260.266 

Alle priser er ekskl. moms

Sum Samlet entreprise og rådgiver udgifter ekskl. moms  kr.  24.995.372 

Sum Samlet entreprise og rådgiver udgifter inkl. moms  kr.  31.244.215 

Fonden arbejder på hel eller delvis momsfritagelse 
på baggrund af fondens almennyttige formål. 
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BUDGETOPSTILLING TIL PORTEN TIL NAKSKOV FJORD
SAGSNR.:16-36
SAG: Nakskov, Porten til Nakskov Fjord 
DATO: 2017.01.30
REV.:
SIGN.: KLS

Landskab Estimeret byggebudget - Til brug for overordnet budgettering

Budgettet forudsætter, at der ikke tages 
højde for stærkt forurenet jord. Der påregnes 
klasse 2 forurenet jord. 

beskrivelse Ydelse enhed antal enhedpris sum note

Indledende arbejder
Dykkerundersøgelse af færgelejet Inspektion af kajen og færgelejets stand 

under vand. 
sum 1  kr.  30.000  kr.  30.000 

Rydning 
Chaussésten  Optagelse og salg kvm 290  kr.  -    kr.  -   
Brosten Optagelse og opbevaring til genbrug i 

projektet. 
kvm 720  kr.  90  kr.  64.800 

Asfaltbelægning Optagelse og bortskaffelse m3 185  kr.  350  kr.  64.750 
Asfaltbelægning ml. spor Optagelse og bortskaffelse ml. spor m3 50  kr.  450  kr.  22.500 
Hæk inkl. bedopbygning og kantsten Nedrivning og bortskaffelse. sum 1  kr.  10.000  kr.  10.000 

Vogntogsvægt inkl. betonkasse. Nedrivning, bortskaffelse og opfyldning. sum 1  kr.  100.000  kr.  100.000 

Plantekasser i cortein inkl. planter og jord. 
Nedrivning og bortskaffelse inkl. opretning af 
underlag og tilstødende belægninger. sum 1

 kr.  5.000  kr.  5.000 

Sanering af færgelejet Nedtagning og bortskaffelse af stålplader, 
stålbjælke, forfaldent bolværk og div. mindre 
installationer. Inkl. nedrivning af 10 m værn 
og 4 m. betonkant.  

sum 1  kr.  200.000  kr.  200.000 

Nedrivning af eksisterende lygtepæle Nedrivning og bortskaffelse inkl. opretning af 
underlag og tilstødende belægninger. 

stk 7  kr.  3.000  kr.  21.000 

Belægninger 
In-situ beton til sporsti m. skel i træ Støbning af betonfliser inkl. underlag og finish 

på tilstødende flader. 
lbm. 350  kr.  1.400  kr.  490.000 

Betonfliser mod Erlingsvej  Lev. og nedlægning af fliser inkl. underlag. kvm 80  kr.  650  kr.  52.000 

Nye in-situ flader i beton (glat) Etablering af nye flader i beton inkl. underlag 
og kant i stål. 

kvm 360  kr.  1.000  kr.  360.000 

Nye flader i beton (ru) Etablering af nye flader i beton inkl. underlag 
og kant i stål. 

kvm 120  kr.  1.000  kr.  120.000 

Ny asfalt Etablering af ny asfalt inkl. underlag kvm 580  kr.  350  kr.  203.000 
kantsten Etablering af kantsten lbm. 480  kr.  400  kr.  192.000 
Ny belægning i felt v. TB mod Erlingsvej. Nedlægning af fortovsfliser inkl. underlag og 

grusning. 
kvm 110  kr.  550  kr.  60.500 

Brosten Brosten fra depot til genlægning. kvm 640  kr.  450  kr.  288.000 

Faldunderlag (sort granulat) ifm. legeplads. Optagning af asfalt og nedlægning af 
faldunderlag inkl. underlag og finish på 
tilstødende belægninger. 

kvm 25  kr.  1.100  kr.  27.500 

aluskinne lbm 60  kr.  350  kr.  21.000 

Termoplast ifm. legeplads Anlæg af termoplast felter iht. designidé sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 

Grusbelægning HB gård Etablering af grusbelægning (slotsgrus) inkl. 
underlag

kvm 620  kr.  280  kr.  173.600 

Træplatform m. indrefjorden Opbygning af træplatform (jatoba træ)inkl. 
værn mod kaj. 

kvm 50  kr.  1.200  kr.  60.000 

Træsveller lev og nedlægning af sveller i massivt træ. lbm. 25  kr.  1.800  kr.  45.000 
Ny træbelægning (kajen) nedlægning af ny belægning i skridsikkert træ 

inkl. underlag og oprettelse af tilstødende 
belægninger. 

kvm 145  kr.  1.300  kr.  188.500 

Bordurbånd i granit (samme tone som org. brosten) Nedlægning af dobbeltspor til tilgængelighed 
i brostensflade. Inkl. underlag og opretning af 
tilstødende belægninger. 

lbm. 20  kr.  1.500  kr.  30.000 

Markeringer v. parkering (stålsøm)) stk. 140  kr.  50  kr.  7.000 

Beplantning
Nye lindetræer Optagelse af eksisterende belægning, 

udskiftning af jordlag, udplantning inkl 
afsluttende belægning, krave i stål og 
vandingsteknik. 

stk. 18  kr.  8.000  kr.  144.000 

Beplantning af plantekasse (græsser) Udplantning af Hjælme, siv og græsser. Inkl. 
jord, underlag og dræn.  

kvm 90  kr.  500  kr.  45.000 

Aptering 
Genetablering af vogntogsvægt andetsteds på havnen. Levering og installation inkl. opretning af 

eksisterende belægning. 
sum 1  kr.  750.000  kr.  750.000 

Nye træpronemader på moler (færgeleje) Opbygning af skridsikker træbelægning i 
færgelejet inkl. opbygning af bærende 
konstruktioner ifm. udkravninger v. afslutning 
af begge moler. 

kvm 200  kr.  1.200  kr.  240.000 

træpromenader, udsigtsplatforme / udkragning trækonstruktion m. belægn. i jatoba træ kvm 20  kr.  5.000  kr.  100.000 
Løftet udsigtsplatform m. trapp  ifm. nordre 
promenade

trækonstruktion med belægning i jatoba træ stk. 1  kr.  30.000  kr.  30.000 

1

Nedsænket fast platform/træelement (færgeleje) Opbygning af fast trappe, handikaprampe og 
platform i træ inkl. underliggende 
konstruktion og fastgørelse til pilotering. 

kvm 215  kr.  1.800  kr.  387.000 

pilotering Etablering af pilotering til fastgørelse af 
nedsænket platform i fbm. færgelejet. 

stk 15  kr.  10.000  kr.  150.000 

pilotering, opstart 
sum

1  kr.  30.000  kr.  30.000 

Flydeponton Flydeponton i træ inkl. rampestykke og led til 
dynamisk tilkobling på fast bro. 

kvm 40  kr.  2.800  kr.  112.000 

kajaksliske Opbygning af kajaksliske i træ m. 
påmonterede specialruller. Inkl. lavt værn / 
håndtag til op og nedtagning. Samt flydende 
afslutning med led til fast del. 

lbm. 30  kr.  6.500  kr.  195.000 

Sliske til søsætning af både fra trailer. Opbygning af sliske i nordre færgeløb inkl. 
opbygning af konstruktion og speciel 
køreflade i galv. stålrist. Inkl. montage og 
tilretning af eksisterende flader. 

sum 1  kr.  100.000  kr.  100.000 

analog lift m. spil til løft af handikappede. Lev. og mont. af lift iht. designidé. sum 1  kr.  25.000  kr.  25.000 

Kajakskur Skur i stål m. galv. gitterbeklædning. sum 1  kr.  120.000  kr.  120.000 

Kajakvogne til 8 stk. Lev. af mobile vogen stk. 2  kr.  14.000  kr.  28.000 
Terrasse foran Toldboden eksl. trappe Opbygning af terrasse-flade inkl. 

belægningsarb i brosten og bøsninger til 
multibrug.   

sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 

Ny plantekasse Opbygning af plantekasse i i corteinstål inkl. 
klargøring til beplantning iht. designidé.  

sum 1  kr.  120.000  kr.  120.000 

Eksisterende værn, færgelejet Pletvis genoprettelse og ny malerbehandling sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 

Nyt værn, færgelejet Lev og montering af nyt værn i stål lbm. 70  kr.  1.600  kr.  112.000 
maling af udvalgte flader, færgeleje Malerarbejde med vejrbestandig maling. sum 1  kr.  25.000  kr.  25.000 
Markedspladskonstruktioner Lev og montering af konstruktioner inkl. 

fundering og opretning af underlag. 
stk. 14  kr.  14.000  kr.  196.000 

Sejl, hæmgekøjer og lyskæder til markedsplads sum 1  kr.  50.000  kr.  50.000 
Parkbænke Lev og montering af bænk m. ryglæn i træ stk. 7  kr.  7.500  kr.  52.500 
Bænke / elementer i massiv træ lev og montering af bænk u. ryglæn i beton stk. 3  kr.  9.000  kr.  27.000 

Særlige siddemøbler
lev og montering af specialdesignet 
siddemøbel i stål og træ. 

stk. 3  kr.  30.000  kr.  90.000 

Udekøkken møblement inkl. vask. 

lev og montering af støbte elementer efter 
tegninger (arkitekt) iht. designidé inkl. 
tilslutning af vand og afløb og armaturer.  

stk. 1  kr.  90.000  kr.  90.000 

Vandpost v. færgelejet

lev og montering af støbt element efter 
tegninger (arkitekt) iht. designidé. Inkl. 
tilslutning af vand. 

sum 1  kr.  15.000  kr.  15.000 

kar v. fjordlaboratoriet 

lev og montering af støbt element efter 
tegninger (arkitekt) iht. designidé. Inkl. 
tilslutning af vand. 

sum 1  kr.  40.000  kr.  40.000 

Fittness, lege og undervisningsobjekter
lev og montering af specialdesignede møbler i 
stål m. trædele. 

stk. 15  kr.  15.000  kr.  225.000 

Gangtræning inkl. ny belægning

Optagelse af asfalt, nedlægning af ny 
belægning i småsten inkl. underlag og 
montering af gelænderelement. 

sum 1  kr.  30.000  kr.  30.000 

Cykelstation m. pumpe. lev og montering af element stk. 1  kr.  20.000  kr.  20.000 

Cykelstativ lev og montering af element stk. 66  kr.  800  kr.  52.800 

Skiltning v. indgange 
Lev og montering af fritstående skilt m. 
lysarmatur og flytbare tavler iht. designidé. 

stk. 11  kr.  30.000  kr.  330.000 

Bord/Bænke sæt Lev. stk. 3  kr.  5.000  kr.  15.000 
Skraldespande lev og montering stk. 15  kr.  5.000  kr.  75.000 

Terrasse, fleksibel indretning.  (parasol, læskærm)  Til brug foran Toldboden. sum 1  kr.  120.000  kr.  120.000 
Vejskilte Div. vejskilte ifm. parkering og lign. stk 15  kr.  2.500  kr.  37.500 

Afvandingsarbejder 
Brønde (vandtætte) stk 10  kr.  4.000  kr.  40.000 
afløb under trædæk sum 1  kr.  10.000  kr.  10.000 
Vandforsyning til udemøbler. Forsyning til køkkensted, vandpost, kar sum 1  kr.  30.000  kr.  30.000 

Elarbejder
Terrasse, uplight ifm. parasol stk 17  kr.  6.500  kr.  110.500 
Brønde (vandtætte) pr. 30 m stk. 10  kr.  4.500  kr.  45.000 
Aptering af eksisterende lygtepæle 

Montering af nyt armatur m. keglelys. 
stk. 3  kr.  10.000  kr.  30.000 

Nye lysmaster med 6 armaturer til “pladser” Lev. og montering inkl. tilslutning. stk. 2  kr.  50.000  kr.  100.000 

Facadebelysning i LED 
Lev og montering af lyskilder nedlagt i 
belægningen. Undervandsamatur

stk. 29  kr.  6.500  kr.  188.500 

Nye lyskilder til belysning under elementer, 
Undervandsspots 

Lev og montering af lyskilder monteret på div. 
konstruktioner. 

stk. 10  kr.  12.000  kr.  120.000 

Nye lyskilder: LED strenge nedlagt i belægning.IP66 
Lev og montering af lyskilder nedlagt i 
belægningen ifb. anlæg af sti. B:1200

stk. 90  kr.  2.500  kr.  225.000 

Lysmøbel v. Tolderensstræde. 
Lysmøbel efter tegning (arkitekt) iht. 
designidé

sum 1  kr.  15.000  kr.  15.000 

Udendørs musikanlæg sum 1  kr.  30.000  kr.  30.000 
Eludtag til koncert eller lign. stk 2  kr.  50.000  kr.  100.000 
Tilslutningsbiddrag 60 AH sum 1  kr.  60.000  kr.  60.000 
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i alt  kr.  8.268.950 

Byggearbejder Øvrige arbejder
Byggeplads 4%  kr.  330.758 
Uforudsete udgifter, 8%  kr.  661.516 

i alt Samlet entrepriseudgift  kr.  9.261.224 

Rådgiverhonorar 

Rådgiverhonorar 15% Samlet rådgivning fra alle projektets parter 
(Arkitekt, ingeniører, bygherrerådgiver og 
projektleder samt div. tilknyttede rådgivere)

 kr.  1.389.184 

landmåler  kr.  60.000 
administrationsbidrag  kr.  50.000 

Alle priser er ekskl. moms

Sum Samlet entreprise og rådgiver udgifter ekskl. moms  kr.  10.760.408 

Sum Samlet entreprise og rådgiver udgifter inkl. moms  kr.  13.450.510 

Fonden arbejder på hel eller delvis momsfritagelse på 
baggrund af fondens almennyttige formål. 
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 Toldboden samlet entreprise og rådgiver udgifter, ekskl. moms  kr.  24.995.372 
Havnebygningen samlet entreprise og rådgiver udgifter, ekskl. moms  kr.  29.244.034 
Landskab samlet entreprise og rådgiver udgifter, ekskl. moms  kr.  10.760.408 

Sum Samlet entreprise og rådgiver udgifter ekskl. moms  kr.  64.999.814 

Sum Samlet entreprise og rådgiver udgifter inkl. moms  kr.  81.249.767 

Fonden arbejder på hel eller delvis momsfritagelse på baggrund af 
fondens almennyttige formål. 
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BUDGETOPSTILLING TIL PORTEN TIL NAKSKOV FJORD
SAGSNR.: 16-36
SAG: Nakskov, Porten til Nakskov Fjord 
DATO: 2017.01.30
REV.:
SIGN.: KLS 

Den Blå Tråd, Formidlingsnetværk på Vestlolland

Estimeret etableringsbudget for Den Blå 
Tråd - Til brug for overordnet 
budgettering

beskrivelse Ydelse enhed antal enhedpris sum note

Den Blå Tråd 

Forarbejde Kortlægning, indsamling, koordinering sum 1 250000  kr.  250.000 

Etablering af nye udposter/seværdigheder. Mindre konstruktion og anlæg opgaver.  sum 1 750000  kr.  750.000 

Formalisering af eksisterende udposter/seværdigheder. Mindre renoverings og transformations 
opgaver.  

sum 1 1600000  kr.  1.600.000 

Etablering af netværk, organisation og samarbejder.  sum 1 300000  kr.  300.000 
Tilrettelæggelse af ruter sum 1 100000  kr.  100.000 
Grafisk identitet sum 1 100000  kr.  100.000 
Wayfinding produktion fysisk og digital sum 1 400000  kr.  400.000 
App: En samlet formidlingsportal sum 1 300000  kr.  300.000 
Udstillinger i Porten til Nakskov Fjord Kuratering og produktion af udstillinger. sum 1 2000000  kr.  2.000.000 

Flytteomkostninger sum 1 120000  kr.  120.000 

Alle priser er ekskl. moms

Sum Samlet entreprise og rådgiver udgifter, ekskl. moms  kr.  5.920.000 

Sum Samlet entreprise og rådgiver udgifter inkl. moms  kr.  7.400.000 

Fonden arbejder på hel eller delvis momsfritagelse på 
baggrund af fondens almennyttige formål. 

1

LANDSKAB 3/3

SUM AF DE SAMLEDE ENTREPRISE- OG RÅDGIVER UDGIFTER:

Følgende budget beskriver det økonomiske estimat for 
etableringen af den Blå tråd. 

Økonomisk estimat for etablering af Den Blå Tråd 
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rumnr. navn. størrelse i m2.  (Netto) Størrelse i m3 (netto)

Havnebygningen stue

Nordlige Længe

H01 Wc 42 138,6

H02 Depot 14 46,2

H03 Handikap Wc 3,8 12,54

H04 Fjordlaboratorium (uopvarmet) 67 381,9

H05 Fjordlaboratorium / Foyer 40 132

H06 Havnestuen (SAL) 140 826,5

H07 Scenerum (lukbart) 30 144

Midterinteriør

H08 Bagscene 12 51,6

H09 Wc og bad (bagscene) 3,5 15,05

H10 Gang 3,4 14,62

H11 Bagscene / garderobe 13 55,9

H12 Spiserum: personale og bagscene 16 68,8

H13 Tekøkken 4,4 18,92

H14 WC personale 3 12,9

H15 Turistkontor 16 68,8

H16 Gang 35 150,5

H17 Turistkontor 16 68,8

H18 Turistkontor 11 47,3

H19 Turistinformation m. butik 40 172

Sydlige længe

H20 Disponibel hal m. velkomstcenter 
og udstillingsmøbler.

320 1938

H21 Køkkenstade 16 52,8

H22 Handikap wc 3,8 12,54

H23 wc 13 42,9

Havnebygningen 1. sal

H24 Forsamlingslokale / Udstilling 67 247,9

H25 Trappe repos 3,6 13,32

H26 Kontor 16 59,2

H28 Repos 20 74

H29 Ankomst og garderobe 16,5 61,05

H30 gang og tekøkken 8 29,6

H31 wc 4,8 17,76

H32 Balkon Fjordlaboratoriet 30 130

Havnebygningen 2. sal

H33 Marineforeningen Lokaler 64 160

H34 Repos 3,6 9

H35 Marineforeningen Lokaler 25 62,5

H36 Tekøkken 6 15

H37 Toilet og rum m. vask 4 10

H38 Mellemgang 5 12,5

HAVNEBYGNINGEN TOTAL: 1136,4 5375

Arealopgørelse for Porten til Nakskov Fjord (Havnebygningen)
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rumnr. navn. størrelse i m2.  (Netto) Størrelse i m3 (netto)

Toldboden stue     

Midterinteriør 

T01 Entre 26 99,58

T02 Depot 3 11,49

T03 Handikap-wc 8,7 33,321

T04 Gang 6 22,98

T05 WC 16 61,28

T06 Opvask / Rengøring 17 65,11

T07 Personale Wc 1,3 4,979

T08 Kældernedgang 4 15,32

Magasin Nord

T09 Udstillingsmiljø m. møbler 200 776

T10 Mellemgang 16,5 64,02

Magasin Syd

T11 Værksteds og Caféplads m. møbel 165 640,2

T12 Køkken 30 116,4

T13 Elevator inkl. “hus” 5 19,4

T14 Café m. invendig facade 50 194

Hjørnehus (T15) Renovation / Opbevaring 16,5 42,9

Toldboden 1.sal

Midterinteriør

T16 Arkiv: Kontor 34 112,2

T17 Arkiv: Reception m. Salon 26 85,8

T18 Personale wc og tekøkken 13 42,9

T19 Elevator ankomstrum 17,5 57,75

T20 Gang 6,8 22,44

T21 Arkiv: Kontor 17 56,1

T22 Arkiv: Kontor 17,5 57,75

T23 Offentlig Læsesal 63 207,9

T24 Repos 28 200

T25 Trappe + repos 23 75,9

Magasin Nord

T26 (Til Kip) Udstilling, læsepladser, Arkiv 80 483

Magasin Syd

TB27 (Til Kip) Arkiv m. arkivreoler 135 483

Toldboden total 1025,8 4051,72

Arealopgørelse for Porten til Nakskov Fjord (Toldboden)
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BILAG - NEDRIVNINGSPLANER TOLDBODEN

For de samlede originale tegninger og oversigter over renoveringer 
gennem tiden refereres til bygnings- og landskabsbeskrivelsen. 
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BILAG - NEDRIVNINGSPLANER HAVNEBYGNING



studio Fountainhead er en arkitektonisk praksis grundlagt af arkitekterne 
dominique Hauderowicz og kristian ly serena i 2013. 

vores praksis udvikler rumlige løsninger i en åbenhjertig og personlig 
dialog med vores klienter. Vi beskæftiger os med klassisk bygningskunst, 
rumlige eksperimenter og akademisk arbejde i et synergisk forhold, hvor 
hvert felt beriger det andet. vi tilbyder herved en dyb forståelse for den 
lokale problemstilling samtidig med, at vi trækker på en mangefacetteret 
international erfaring.  

Studio Fountainhead er bl.a blevet præmieret i konkurrencen om et nyt 
Guggenheim museum i Helsinki for projektet “Guggenheim City”.

For projekter og mere info se 
www.studiofountainhead.dk

STUDIO FOUNTAINHEAD

Copyright 2017

arkitektonisk laboratorium

stUdio FoUntainHead 
FrederiksBorGvej 64, 2400 kBH 

Cvr: 35499504
tlF. 60802087 / 20979923
inFo@stUdioFoUntainHead.dk

arkitektonisk laBoratoriUM
WWW.stUdioFoUntainHead.dk

doMiniqUe HaUderoWiCz 
kristian ly serena 
arkitekter Maa


