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Nyheder om byggeri af skoler og daginstitutioner 

 
Uge 02-03 2019 

 
Totalrenovering af RUC’s Bygning 3 er færdig 
Roskilde Universitets Bygning 3 har været gennem en omfattende renovering, som nu er færdig, og 
Bygningsstyrelsen har fået overdraget nøglerne. Bygningen på 8.000 kvm. er blevet omdannet til nu at være RUC’s 
hjerte og hovedbygning og rummer reception, undervisningslokaler og kontorer. Ombygningen har givet brugerne 
mere plads og en mere overskuelig indretning. Projektet har haft et budget på 77 mio. kr. Bygningen lever nu op til 
nutidige energikrav, hvor der blandt andet er etableret ny ventilation, solafskærmning og køling. 
Kilde: Building-Supply.dk, d. 17. januar 2018, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 

 
Ny journalisthøjskole i Aarhus fejrer rejsegilde 
Tirsdag den 8. januar kunne Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) holde rejsegilde på sin nye bygning på 
Katrinebjerg i Aarhus. Byggeriet bliver cirka 8.600 kvadratmeter med mulighed for senere udvidelse og har en 
økonomisk ramme på 130 millioner kroner.  Det skal efter planen være færdigt i april 2020. Til rejsegildet deltog 
bl.a. totalentreprenøren JFP og bygherren Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS). Arkitema Architects har 
tegnet bygningen. 
Kilde: Building-Supply.dk, d. 10. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 

 
Skole i Haderslev ramt af skimmelsvamp igen efter renovering 
Sønder Otting Skole i Haderslev har været under en gennemgribende renovering for 18 mio. kr., men 
det har tilsyneladende ikke hjulpet på det dårlige indeklima. Der er nemlig igen fundet skimmelsvamp 
og tegn på dårligt indeklima på skolen. Kommunen afventer nye målinger, der kan vise, hvor stort 
omfanget af skimmelsvamp er denne gang, lyder det fra børn- og ungechef Rasmus Andreasen i 
Haderslev Kommune. 
Kilde: Building-Supply.dk, d. 8. januar 2019, af redaktionen. 
 
Ny skole og hal i Viborg 
I Viborg-bydelen Overlund skal opføres en ny skole – den første i Viborg i mere end 40 år. Samtidig skal Overlund 
Hallen renoveres, og Viborg byråd har besluttet at tænke de to store anlæg samme i et projekt til 211 millioner 
kroner. Nu går arkitektkonkurrencen i gang. Det bærende princip er, at skolen og hallen bliver tænkt så åbent, at 
andre borgere også har lyst til at komme der. Løsningen kan enten være en ny skole og en renovering af hallen 
som to adskilte projekter, eller også kan skole og hal tænkes sammen, så hallen bliver integreret i den samlede 
bygning. Skolen skal rumme 750 elever, og projektet forventes færdigt i løbet af 2022. 
Kilde: Building Supply.dk, d. 4. Januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
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12 kommuner skal arbejde strategisk med indeklima i skolerne 
Realdania har udvalgt 12 kommuner, der får økonomisk støtte til at arbejde strategisk med at forbedre indeklimaet 
i skolerne. Formålet er at få tænkt indeklimaet ind og få prioriteret de rigtige tiltag helt fra starten, når skoler skal 
renoveres, ombygges eller opgraderes. Erfaringerne fra de støttede pilotkommuner skal resultere i en 
metodesamling og en række værktøjer, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer 
for skolernes løbende vedligeholdelse, renovering og udvikling på indeklimaområdet. 
Kilde: www.realdania.dk, d. 3. januar 2019. 

 
(Nyhederne herunder leveres af Retriever) 
 
Entreprenør fundet til udvidelsen af Syddansk Universitet i Esbjerg 
NCC-selskabet Jakobsen & Blindkilde har vundet opgaven med at udvide Syddansk Universitet (SDU) i Esbjerg med 
en ny bygning til 120 millioner kroner. Bygningen er på 7.750 kvm fordelt på to etager. Der er tale om selskabets 
tiende skolebyggeri på fem år. “Vi har rigtig god erfaring i at bygge uddannelsessteder og har igennem årene 
opnået en dyb forståelse for de behov, der er i læringsmiljøer,” siger projektdirektør Henrik Eriksen, Jakobsen & 
Blindkilde.  
Kilde: Licitationen, side 9, d. 17. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 

Skolebyggeri i Tønder Kommune bliver 15 millioner kroner dyrere 
Det nye skolebyggeri i Skærbæk vil komme til at koste 15 millioner kroner mere end beregnet. Skolen havde 
oprindeligt et budget på 90 millioner kroner inkl. moms. Ved offentliggørelsen af licitationen for byggeriet viste det 
sig dog, at det ikke var nok. Borgmester Henrik Frandsen (V) var umiddelbart overrasket over den store afvigelse.  
Kilde: Jydske Vestkysten Tønder, side 1, d. 16. januar 2019, af Karin L. Kjærgaard. 
 

Rejsegilde på skolebyggeri i Helsingør 
Byggeriet af ”Skolen i Bymidten” i Helsingør skrider planmæssigt frem, og i mandags var håndværkere, elever, 
lærere og repræsentanter fra Helsingør kommune og hovedentreprenøren Elindco samlet til rejsegilde. Helsingør 
byråd har bevilget 330 millioner kroner til den nye skole, og det er Elindcos største byggesag til dato. De første 
elever er flyttet ind, da den nye skole består af nybyggeri suppleret med nogle af de gamle bygninger, som er 
blevet renoveret. Hele skole forventes at stå færdig i november 2019.  
Kilde: Licitationen, side 4, d. 15. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 

Ny daginstitution i Ringkøbing-Skjern Kommune får ingen indsigelser 
Den nye planlagte daginstitution i Tim i Ringkøbing-Skjern har været til høring, og der har ikke været nogen 
indsigelser. ”Vi har ikke hørt noget fra nogen, og det er egentlig ikke så usædvanligt, fordi vi har oplevet stor, lokal 
opbakning. Der er heller ikke nogen naboer, der kan blive generet af den støj, som et nyt børnehus fører med sig, 
siger Nanna Fredslund Jensen,” der er planlægger i Ringkøbing-Skjern Kommunes planafdeling.  
Kilde: Dagbladet Ringkøbing-Skjern, side 4, d. 12. januar 2019, af Cecilie Bisgaard. 
 

Skolebygning i Køge renoveres efter påbud fra Arbejdstilsynet 
I øjeblikket gennemgår bygning H på Hotherskolen i Køge en gennemgribende renovering fra kælder til kvist, da 
Arbejdstilsynet har nedlagt påbud om at forbedre indeklimaet. "Vi har påpeget problemet med dårligt indeklima i 
årevis, ja faktisk helt siden 2010, så vidt jeg erindrer, da eleverne har haft svært ved at koncentrere sig efter at have 
opholdt sig der et stykke tid," siger Per Hansen, der er lærernes arbejdsmiljørepræsentant på Hotherskolen. 
Kilde: Dagbladet Køge, side 10-11, d. 11. januar 2019, af Erik Nielsen. 
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Planer om nyt campusbyggeri i Helsingør 
Der er enighed mellem Helsingør Kommune og HF & VUC Nordsjælland om en helhedsplan for den ny campus på 
Skolen ved Kongevejen. Efter planen skal byggeriet snart sendes i EU-udbud, og i 2022 åbnes dørene for den nye 
campus. Byggeriet har et samlet budget på 60 mio. kr. inkl. køb af grund. En lokalplan for byggeriet skal laves 
sideløbende med udbudsprocessen. 
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, 2. sektion, side 5, d. 11.januar 2019, af Andreas Norrie. 
 

Københavns folkeskoles succes koster kommunen dyrt 
Det koster kommunen millioner, at over 700 flere børn end beregnet vælter ind i den københavnske folkeskole, 
mens færre går i friskole. Kommunen findes ved at skære i udgiften per elev. Ifølge Socialdemokratiets politiske 
ordfører, Jonas Bjørn Jensen, skyldes folkeskolens fremgang i København blandt andet en milliardsatsning på 
renovering af skoler og investering i moderne skolebyggerier i byens nybyggerområder.  
Kilde: Politiken, side 1, mandag den 31. december 2018, af Jacob Fuglsang og Flemming Christiansen. 


