Nyheder om byggeri af skoler og daginstitutioner
Uge 04-05 2019
Første spadestik til ny politiskole i Vejle
I torsdags tog justitsminister Søren Pape første spadestik til den nye politiskole i Vejle. I december
sidste år vandt Hoffmann hovedentreprisen på byggeriet, som får et samlet areal på 20.000 m2. Godt
halvdelen er nybyggeri, og den anden halvdel er renovering af eksisterende bygninger på området.
Projektet har et budget på 330 mio. kr. Erik Arkitekter er totalrådgiver, mens Norconsult er ingeniør.
Bygningsstyrelsen er bygherre med Rigspolitiet som kunde. Projektet skal efter planen være færdigt i
efteråret 2020.
Kilde: Building Supply.dk, d. 31. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen.
Forsker anmelder kollegaer for uredelighed – udarbejdede rapporter til belæg for
folkeskolereformen
Lektor Keld Skovmand har tidligere kritiseret først og fremmest målstyret undervisning, men også hele
folkeskolereformen. Han mener, at Undervisningsministeriets indførelse af læringsmålstyret
undervisning bygger på et tyndt grundlag - de rapporter og forskningsartikler, der blev brugt som
belæg for reform af læreruddannelsen i 2013 og skolereformen i 2014, er fyldt med fejl. Nu har han
anmeldt forskerne bag til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, og han anklager i en ny bog forskerne
for plagiat, citatfusk og fabrikation af data.
Kilde: Weekendavisen, d. 25. januar 2019, af Markus Bernsen.
Skolebørn bør være beskyttet af loven ligesom de voksnes arbejdsmiljølov
Skolebørn bør være beskyttet af en lov på samme måde som voksne i dag er beskyttet via arbejdsmiljøloven. Det
mener foreningen Skole og Forældre efter sagen om skimmelsvamp og dårligt indeklima på en skole i Haderslev.
Ifølge Dansk Byggeri gav arbejdstilsynet anmærkninger omkring indeklimaet i 25 pct. af tilfældene sidste år, hvor
de besøgte 264 folkeskoler.
Kilde: DR P4 Esbjerg, kl. 07.30, d. 29. januar 2019.

Ny entrepriseform til den nye Science & Innovation Hub på Aalborg Universitet
Bygningsstyrelsen har netop offentliggjort udbuddet af hovedentreprisen på AAU Science & Innovation Hub på
Aalborg Universitet. Det nye byggeri skal være et knudepunkt for tværvidenskabelig forskning, innovation og
entreprenørskab på Aalborg Universitet. Sammen med udbuddet lancerer Bygningsstyrelsen samarbejdsmodellen
New Partnering – Hovedentreprise. Modellen blev oprindeligt udviklet til totalentreprisen på Arkitektskolen
Aarhus, men nu er Bygningsstyrelen klar med modellen i en hovedentrepriseform med udgangspunkt i det nye ABsystem.
Kilde: Building Supply.dk, d. 28. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen.
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Egedal Kommune i Nordsjælland vælger bygherrerådgiver til skoleombygninger
Skolerne i Egedal Kommune skal have nye læringsfællesskaber og multifunktionelle arealer. Det bliver Arkitema
Architects, der skal være bygherrerådgiver på projektet. Arkitekterne skal nu gennem det næste år hjælpe
kommunen med at forme fundamentet for projektet, bl.a. etablering og forankring af et funktionsprogram, der
skal omfatte alle kommunens fire skoledistrikter. Som en del af opgaven indgår derudover udarbejdelse af
udbudsstrategi og gennemførelse af udbud, samt bistand til fondsansøgninger.
Kilde: Building Supply.dk, d. 28. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

KU lægger sag an mod Bygningsstyrelsen angående Mærsk Tårnet
Københavns Universitet har anlagt en voldgiftssag mod Bygningsstyrelsen angående fordyrelser på Mærsk Tårnet i
hovedstaden. Baggrunden for tvisten er, Københavns Universitet har udsigt til øget husleje, da prisen for det
43.000 m2 store byggeri er steget fra de oprindelige 1,5 mia. kr. Den samlede budgetoverskridelse er ikke kendt for
offentligheden.
Kilde: Licitationen.dk, d. 28. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Fire hold kæmper om totalentreprise ny skole i Sluseholmen i København
I Sluseholmen i Sydhavnen er der ny skole på vej, og Københavns Kommune har nu valgt de teams, der skal
deltage i totalentreprisekonkurrencen. De fire byggeteams er valgt ud fra en vurdering af, at de bedst kan indfri
kommunens ambitioner for en grøn byskole på Sluseholmen, hvor eleverne skal have let adgang til oplevelser og
aktiviteter ved vandet og i de grønne områder.
Kilde: Building Supply.dk, d. 22. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

(Nyhederne herunder leveres af Retriever Danmark)
Milliarder til forsvaret kan forsinke byggeri af veje og skoler
Milliardoprustningen af det danske forsvar hentes i kassen til offentlige investeringer, og det betyder, at politikerne
er tvunget til at skære ned på for eksempel byggeri af motorveje, eller renovering af skoler eller jernbaner må
udskydes eller aflyses. Det vurderer professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen.
Kilde: www.jyllands-posten.dk, d. 3. februar 2019, af Jesper Kongstad.

Byggeledelsen flytter ind i Niels Bohr-bygningen
Nu er dele af det skandaleramte universitetsbyggeri af Niels Bohr-bygningen ved Københavns Universitet klar til
brug. I første omgang er det kun byggeledelsen, der rykker ind i de færdige lokaler, men det er også en vigtig
milepæl. Det sender ifølge projektchef Jørn-Orla Bornhardt fra Bygningsstyrelsen et vigtigt signal til omverdenen.
"Nu er der noget af det, der er færdigt. Det er afgørende at vise både over for os selv og omgivelserne," siger han.
Byggeriet skal ifølge planen åbne for studerende og forskere i løbet af dette efterår.
Kilde: www.tv2lorry.dk, d. 31. januar 2019, af Jens Jacob Juulsager.

Ny skole i Viborg forsinkes yderligere
Den nye skole i Overlund i Viborg står ikke klar i slutningen af 2022 som egentlig planlagt. I runde tal lægges der
seks måneder oven i den nuværende tidplan, så indflytning og klipning af den røde snor sker nu efter
sommerferien 2023 - altså om fire og et halvt år. ”Vi skal bygge en skole, der måske skal stå i 100 år. Det er derfor
vigtigt, at det bliver gjort ordentligt,” siger formanden for kultur- og fritidsudvalget Mads Panny (S). Årsagen til
forsinkelsen er bl.a., at kommunens likviditet er presset, og at det tager længere tid end antaget at udforme
udbudsmaterialet.
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Kilde: Viborg Stifts Folkeblad, side 3, d, 30. januar 2019, af Ole Bjærge.

Nyopført børnehus i Rebild Kommune indviet
Fredag blev det nye børnehus ”Rådyret” i Støvring Ådale i Rebild Kommune indviet. Kommunen og
totalentrepriseteamet, som består af byggefirmaet HP Byg A/S i Aalborg og det rådgivende firma Rambøll
Arkitektur & Design i Aalborg, har netop haft en afleveringsforretning på den knap 900 bruttokvadratmeter store
børneinstitution. Byggeriet har overholdt budgettet på 15 millioner kroner, som kommunen havde afsat ved
byggestart for knap et år siden.
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Himmerland, side 12-13, d. 28. januar 2019, af Ole Jensen.

Tre skolebyggerier på vej i København
København Kommune vil opføre en ny skole på cirka 12.500 kvm på Sluseholmen i Københavns Sydhavn. Udover
skolen på Sluseholmen har Københavns Kommune yderligere to skolebyggerier på vej i udbud: Arenakvarterets
Skole i Ørestad og den nye skole i Kødbyen, der skal bygges som erstatning for den nuværende Gasværksvejens
Skole.
Kilde: Licitationen, side 3, d. 23. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Skole i Nordsjælland vil bygge ud på forurenet grund
Skolen ved Havet i Lynæs i Halsnæs Kommune ligger på en forurenet grund. Derfor vækker det bekymring hos
Danmarks Naturfredningsforening i Halsnæs, at man vil udbygge skolen og gøre plads til 125 elever. Skoleleder for
Skolen ved Havet, Charlotte Hertel Kristiansen fortæller, at hun er bekendt med forureningen, men at den skulle
være af mindre karakter, og der er lagt en membran ud. DN Halsnæs har gjort indsigelser, og hun ærgrer sig over
de forsinkelser, det giver byggeriet.
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 20, d. 18. januar 2019, af Niels Jørgen Larsen.
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