
Fortunfortets forfald

Renoveringsprojektet for Fortunfortet 

Fortunfortets ødelagte facade

Den ødelagte støttemur

Fortunfortets tilgroede og  
utætte tag

Vandophobning i fortet

Grov revne i betonkonstruktionen 

2016: Start på renoveringsprojekt og fondsansøgninger
▪ Indgåelse af partnerskab mellem Fortunfortets Venner og Lyngby-Taarbæk kommune, der har til formål at ansøge om penge hos  private 

fonde til udførelse af renoveringsarbejder på Fortunfortet.
▪ Der udarbejdes en fælles projektbeskrivelse for de vigtigste grundsikrings- og renoveringsarbejder på Fortunfortet med et projektbudget 

på 10,6 mio. kr.
▪ De første tre ansøgninger til fonde blev sendt i november måned 2016.

2017:  Støttetilsagn fra fond og flere ansøgninger til fonde
▪ Den 28. juni 2017 modtages et støttestilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 3  mio. kr. Støttetilsagnet gælder for en 3 årig 

periode og er givet under forudsætning af, at projektet bliver fuldt finansieret.
▪ I perioden 2017 – 2019 sendes ansøgninger til ca. 20 fonde, uden at opnå yderligere støtte til projektet.

2020:  Bevillinger fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Kommunalbestyrelsen
▪ I foråret 2020 kontakter partnerskabet Aage og Johanne Louis-Hansens fond med henblik på drøftelse af mulighederne for at finde en 

løsning, så renoveringsprojektet helt eller delvist kan gennemføres.
▪ Den 9. september 2020 afholder kommunen og Fortunfortets Venner et møde på Fortunfortet med deltagelse af formanden og 

direktøren for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. I mødet deltager også borgmester Sofia Osmani.
▪ Den 25. september 2020 meddeler Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, at bevillingen til renoveringsarbejderne forhøjes med 1,7 mio. 

kr. til i alt 4,7 mio. kr.  Bevillingen er øremærket til borthugning af betonbelægning og støbning af armeret betondække, påsvejsning af 
to-lags tagpapmembran samt delvis kalkning/maling af minimum 100 m2 udvalgte indendørs rum.  Lyngby-Taarbæk Kommune skal 
afholde alle udgifter til nævnte arbejder ud over 4.700.000 kr. og skal påtage sig at renovere samtlige ventilationskanaler på fortet. 

▪ Kommunalbestyrelsen bevilger den 17. december 2020 herefter 1 mio. kr. til de arbejder, som kommunen skal udføre.

2021: Renoveringsprojektet går i gang
▪ Kommunen udbyder rådgivningsopgaven på renoveringsprojektet og det bliver COWI A/S som vinder opgaven.
▪ COWI A/S udarbejder i efteråret 2021 sammen med Fortunfortets Venner en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til at 

gennemføre renoveringsarbejderne. Tilladelsen modtages fra Slots- og Kulturstyrelsen den 28. december 2021.

2022: Renoveringsarbejderne udføres
▪ I foråret 2022 udarbejder COWI A/S  udbudsmaterialet til et begrænset udbud af  entreprenørydelsen. Det bliver 

Christiansen&Essenbæk A/S, der vinder opgaven. Smedearbejderne i form af støbejernsgitre til ventilationskanalerne og kupler af 
cortenstål til observations- og kanontårne skal leveres af Emil Nielsens Smedeværksted.

▪ Den 22. juni 2022 godkender Kommunalbestyrelsen at renoveringsprojektet igangsættes og giver en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til 
restfinansiering af renoveringsudgifterne.

▪ Renoveringsarbejderne udføres i perioden ultimo juni til  15. november 2022.

Utæt tag
Grov revne i konstruktionen
Vandindtrængning
Vandpåvirkning af murværk
Dårlig ventilation
Selvsåede træer på fortlegemet


