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Nyheder om byggeri af skoler og daginstitutioner 

 
Uge 02-03 2020 

 

 
Igen er Niels Bohr Bygningen forsinket 
Åbningen af Københavns Universitets prestigeprojekt, Niels Bohr Bygningen med et totalbudget på 
over 3 milliarder kroner, er endnu en gang forsinket. Åbningen skubbes nu til sommeren 2020. En ny 
statusrapportfortæller, at ”den samlede overdragelse til kunden bliver udskudt”. Ifølge Vejdirektoratet, 
der overtog bygherreansvaret fra Bygningsstyrelsen i januar 2018, er årsagen eftervirkninger af, at der 
har været uoverensstemmelser med to entreprenører på ventilationsentreprisen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, den 16. januar 2020 af Morten Munk Andersen. 
 

 
Lokale politikeres vigtigste byggesager i 2020 
Overborgmester Frank Jensen fortæller til Bryggebladet, at i 2020 er børnene på Bryggen fortsat 
topprioritet. Dialogen fortsætter om den nye mikronaturby på Artillerivej med daginstitution, plejehjem 
og skolehave. Frank Jensen siger også, at han vil følge udbygningen af daginstitutionspladser tæt, 
blandt andet de to nye daginstitutioner på henholdsvis Faste Batteri og Weidekampsgade, som efter 
planen skal åbne i 2022 og 2024.  
Kilde: Bryggebladet, side 12-13, den 16. januar 2020 af Kenneth Dürr. 

 
 
Rejsegilde på den nye folkeskole i Skærbæk 
Sidst i februar holdes der rejsegilde på byggeriet af den nye folkeskole i Oksens Mark i Skærbæk. 
Skolen er primært bygget op af store, rå betonelementer. Byggeriet har været plaget af de store 
mængder regnvand, hvilket har betydet at ingen af bygningerne endnu er lukket af og det indvendige 
arbejde endnu ikke er påbegyndt. Indvendigt skal skolen forsynes med tre store siddetrapper, hvor 
skolens elever kan sidde ved arrangementer.  
Kilde: Jydske Vestkysten Tønder, s. 6-7, 15. januar 2020 af Mads Grinderslev. 
 
 

Nyt unikt campusmiljø i Sorgenfri klar i 2021 
Byggeriet BaseCamp står til september næste år klar med 639 studieboliger på Skovbrynet i Sorgenfri. 
Der er tale om et bæredygtigt byggeri hovedsageligt bygget i bæredygtige materialer og med 750 
kvadratmeter solceller på taget. Herudover byder omgivelserne på 13.500 kvadratmeter grønne arealer 
samt et 700 meter stiforløb på toppen af byggeriet med urban gardening og udsigt over byen. Partner 
og administrerende direktør Jesper Dam kalder byggeriet for et unikt campusmiljø med respekt for den 
enkeltes behov.  
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Kilde: www.sn.dk, 13. januar 2020 af Jakob Lindmark Frier. 
 

 
Østerbros skole i Nykøbing skal bygges af Lokale arkitekter 
Guldborgsund Kommune har valgt det lokale arkitektfirma Friis Andersen Arkitekter A/S som 
totalrådgiver for ombygningen af den nye fælles skole på Østerbro. Og når medarbejderne og eleverne 
fra Lindeskovskolen og Østre Skole efter sommerferien mødes på den nye, fælles skole, er lys, luft, 
farver og akustik i fokus. Man forventer at tegningerne og den endelige form for ombygningen er klar i 
slutningen af marts.  
Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, s. 12, 11. januar 2020 af Martin S. Poulsen. 
 

 
Første spadestik til ny skolebygning i Horsens 
Onsdag formiddag tages første spadestik til den nye bygning, Kilden, ved Sct. Ibs Skole, som skal 
erstatte den nedbrændte bygning. Den nye bygning får cirka den samme størrelse på 4000 
kvadratmeter og opføres i rødlige mursten. Det er Casa, Linjen Arkitekter og Ginneruparkitekter og det 
rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen, der står bag bygningen. Den forventes klar til brug i 
sommeren 2021. 
 Kilde: www.hsfo.dk, 8. januar 2020 af Dorthea Dittmer. 
 
 
HF & VUC Nordsjælland kan nu flytte 
Et enigt byråd valgte på det sidste møde før årsskiftet at vedtage at sende ”uddannelsescenter ved 
Skolen ved Kongevejen” i fire ugers offentlig høring, og dermed tyder alt på, at lokalplanen for et nyt 
byggeri på hjørnet af Kongevejen og Gl. Banegårdsvej, der skal huse HF & VUC Nordsjællands afdeling 
Helsingør, kan vedtages på næste byrådsmøde. Beslutningen betyder ikke blot, at uddannelsen får lov 
til at købe kommunalt ejet areal, men også at byrådet nu satser på at placere eksisterende og nye 
uddannelsesinstitutioner omkring indre by.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, s. 7, d. 6. januar 2020 af Norrie. 


