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Anlægsforslag 
 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:   Økonomiudvalget 

Afdeling/Område:   Ejendomscenter  

Udfærdiget den:   22.04.2021 

Initialer:   OJTH  

 

Projektnavn:  Installation af elektronisk adgangskontrol  Funktion: 002510 

Bedes afkrydset: 

 ________ Omflytning af eksisterende forslag _____X____ Nyt forslag 

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK 

ejendomme. 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Ejendomscentret har et stort ønske om at opdatere eksisterende utidssvarende låsesystemer på alle 

kommunale bygninger i Ringkøbing Skjern kommune.  

Ved traditionelle låsesystemer er der en stor administrativ udfordring med holde styr på nøgler. 

Bortkommer en nøgle skal alle bygningens låsecylindre stilles om, hvilket er en bekostelige affære.  

Denne udgift resultere ofte i at omstillingen bliver fravalgt, på trods af, at dette er en væsentlig 

svækkelse af bygningssikring. 

Elektronisk adgangskontrol – ADK – administreres via PC, hvilket betyder, at daglig administration er 

nemt og tæt på omkostningsfrit.  

Ved ADK kan man detailstyre adgangsforholdende for hver enkelt bruger helt ned på den enkelt dørs 

niveau, og hermed højne bygningens sikringsniveau. Bortkommer en nøglebrik, kan denne hurtig 

lukkes og erstattes. 

ADK giver mulighed for forbrugsstyring af f.eks. ventilation og belysning. 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

 

Fordele ved adgangskontrol 

 Fri for nøgler. 

 Det er nemt at erstatte bortkommende kort eller brik. 

 Fleksibel kontrol over brugeres adgangsrettigheder.  

 Låse skal ikke udskiftes.  

 Få historisk oversigt over brugerens færden i bygningen hvis der konstateres 

uregelmæssigheder. 

 Mulighed for opsætning af mange parameter i forhold til driftsstyring af forbrug, samt hurtig 

nedlukning ved f.eks. terroralarm.  
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3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

I Ringkøbing Skjern kommune har vi estimeret 117 primære bygninger, hvor vi har installeret ADK i 

de 17, og estimeret ca.183 sekundære bygninger, som toiletbygninger mv.  

Bygningerne kan opdeles i følgende kategorier 

1. Administration – Er installeret ADK på stort set alle bygninger -   

2. Skoler 

3. Plejehjem / Døgninstitution  

4. Daginstitution  

5. Øvrige bygninger, som Aktivitetscenter, Ungdomsskole, Botilbud, Bibliotek  

6. Sekundære bygninger, som toiletbygninger, lager, materialegård mv 

Vi påtænker som udgangspunkt at installere fortrådet ADK for alle yderdør, for at sikre skallen, samt 

trådløs system på alle teknikrum, for at sikre alle de teknisk installationer.  

Samlet vil det forventelige koste ca. 15.000.000 kr. at installere elektronisk adgangskontrol på 

samtlige primære bygninger, og ca. 8.000.000 kr. på de sekundære bygninger  

Yderligere skal det forventes, hvad der samlet svarer til 1 projektstilling, til implementeringen af 

projektet. Herefter skal der tages stilling til en varig løsning af driften af systemet. 

De 600.000 kr. dækker løn til projektmedarbejdere samt udgifter til serviceaftalen, der hænger 

sammen med systemet. 

Ejendomscentret forestiller sig at kunne installere ADK´en på alle bygninger over den 3 årige periode, 

med 5.000.000 kr. pr. år. på de primære bygninger, og de resterende sekundære bygninger 

efterfølgende over en 2 årig periode med ca. kr. 4.000.000 pr. år 

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Frem mod budgetkonferencen vil eventuelle effektiviseringseffekter ved forslaget blive afdækket. 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

Anlægsudgifter 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 (år 2026) 

Anlægsindtægter      

Afledte driftsudgifter 600 600 600 600 600 

 


