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Specifikation af anlægsprojekt ved Solbakken, Risskov 
Dette notat opgør bestanddelene af det samlede anlægsprojekt ved Sol-
bakken, Risskov i tilknytning til spørgsmål stillet ved Forberedelsesud-
valgets møde 20. januar 2007.  
 
Denne opgørelse tager udgangspunkt i Århus Amts indstilling til Forbe-
redelsesudvalget, ved udvalgets møde den 11. oktober 2006, punkt 5, 
anlægssag vedrørende nyindretning af Solbakken beliggende ved Psyki-
atrisk Hospital - bygning 30, Risskov. Specifikationen af bestanddelene 
af Solbakken-projektet er opgjort på ny for, at sikre overskuelighed i 
projektets bestanddele. 
 
De enkelte bestanddele af Solbakken-projektet fordeles mellem to finan-
sieringskredsløb, henholdsvis konto 1, sundhedsområdet hvor psykiatri-
en er placeret og konto 2, det sociale område. Omkostninger til lånefi-
nansiering på konto 2 – det sociale område, i form af renter og afdrag, 
dækkes af kommunerne over taksten for den enkelte plads eller ydelse. 
 
Hovedbestandelene af ombygningen og nyindretningen er (for samlet 
oversigt se tabel 1):  
 
Udvidelse til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital grundet 
fuld bygningsmæssig belægning ved hospitalet (Psykiatriområ-
det). 
Udvidelsen omhandler forøgelse af antal årlige behandlingsforløb i til-
knytning til dagsordenspunktet. 
Der er tale en samlet anlægsudgift hertil på 6,652 mio. kr., hvoraf Århus 
Amt i 2006 har afholdt 1,991 mio. kr. Manglende bevilling til færdiggø-
relse af projektet er på 4,661 mio. kr. 
 
Afdeling med 4 projektpladser (Socialområdet).  
Der er tale om 4 akutpladser, som for nuværede er placeret enkeltvis på 
Region Midtjyllands sociale tilbud. En samling af disse bedømmes at 
kunne give faglige og driftsøkonomiske fordele. Anlægsudgiften hertil er 
på 3,365 mio. kr. og godkendt af Forberedelsesudvalgets møde den 11. 
oktober 2006, punkt 11. 
 
 



Nye lokaler til Synscentralen (Socialområdet).  
De nye lokaler til Synscentralen afløser lejemål i Højbjerg (Michael Drewsens Vej 1, 8270 Høj-
bjerg) og forventes, at betyde lavere husleje. Anlægsudgiften hertil er på 4,845 mio. kr. og 
godkendt af Forberedelsesudvalgets møde den 11. oktober 2006, punkt 11. 
 
Tabel 1: Samlet opstilling af projekter ved Solbakken, Risskov 
 

Delprojekter ved Solbakken, Risskov - anlægsudgifter samt finansiering 
2006 2007 Tusinde kr. P/L 2006 I alt 

Projekt: Lokaler til aktivitetsudvidelse ved Bør-
ne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital       
Anlægsudgifter 1.991 4.661 6.652
Finansiering - afholdt Århus Amt -1.991 0 -1.991
Manglende finansiering 0 4.661 4.661
Projekt: Afdeling med 4 projektpladser       
Anlægsudgifter 0 3.365 3.365
Finansiering - Lånefinansiering 0 -3.365 -3.365
Manglende finansiering 0 0 0
Projekt: Nye lokaler til synscentralen       
Anlægsudgifter 0 4.845 4.845
Finansiering - Lånefinansiering 0 -4.845 -4.845
Manglende finansiering 0 0 0
        
Total - anlægsudgifter 1.991 12.871 14.862
Total - finansiering -1.991 -8.210 -10.201
Total - manglende finansiering 0 4.661 4.661
 
Der er i forslaget til indretningen af Solbakken indarbejdet stordriftsfordele, blandt andet ved-
rørende fælles brug af mødelokaler og køkken. Disse stordriftsfordele er medtaget i den udar-
bejdede anlægsøkonomi. Akut afdelingen med 4 projektpladser er dog beregnet som en selv-
stændig afdeling.  
 
Da der er adskillige daglige brugere, blandt andet synshandicappede, der skal besøge bygnin-
gens afsnit til Synscentralen, er der medregnet omlægning af hovedindgangen til en placering-
der er lettere tilgængelig end den nuværende i forhold til p-pladser til bygningen. 
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