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Nyheder om byggeri af skoler og daginstitutioner 

 

Uge 20-21 2020 
 
 
Nye institutioner i Randers er et skridt nærmere realisering 
   
Den 18. maj besluttede Randers Byråd at nedsætte et nyt rådgivende udvalg, der skal udforme en fælles vision for 
projekterne i Dronningborg. Projekterne består af daginstitution til 20 millioner kroner, en idrætshal til 19 millioner 
og senest et nyt plejecenter med 60 lejligheder og servicearealer til 130 millioner kroner. Anlægssummen blev 
afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2020-23. Tidsrammen for projekterne er sat til midten af 2023.  
Kilde: Randers Amtsavis, side 9, 20. maj 2020, af Morten Lund. 
 
 
Var udbudsmateriale til skolebyggeri i Skærbæk konstrueret? 
 
Mogens Nielsen skriver i et læserbrev i Jydske Vestkysten Tønder om, at byggeriet af den nye skole i Skærbæk 
sprænger alle rammer. Det kostede oprindeligt 130 millioner at bygge nyt og 24 millioner kroner at renovere 
skolen. Disse tal er nu ændret til 90 millioner for at bygge nyt og 42 millioner for at renovere. I læserbrevet stiller 
Mogens Jensen spørgsmålet: "Eller var licitationsmaterialet konstrueret til at holde prisen på de 90 millioner for at 
gøre byggeriet mere spiseligt?"  
Kilde: Jydske Vestkysten Tønder, 18. maj 2020, læserbrev af Mogens Nielsen. 
 
 
Solrød Kommune skruer op for anlægsbudgettet 
 
I Solrød Kommune er der blevet skruet op for anlægsbudgettet for at hjælpe beskæftigelsen og det trængte 
erhvervsliv under coronakrisen. Nogle af de ting, der er sat i gang, er renovering af Uglegårdsskolen, ny cykelsti til 
skolebørn og tilslutning af fjernvarme for Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter. Byrådet har alt i alt valgt at 
fremrykke anlægsprojekter for mere end 26,7 millioner kroner.  
Kilde: Sn.dk, 17. maj 2020, af Redaktionen. 
 
 
Nyt møde- og samlingssted for idræt og kultur i Aarhus 
 
I vestbyen i Aarhus er byggestarten netop gået for byens nye Sports- og Kulturcampus. Campussen bygges af MT 
Højgaard og opføres med deltagelse af flere samarbejdspartnere. Projektet opføres som to bygninger, 
Samlingshuset og Bevægelseshuset, på i alt 7500 kvadratmeter. Derudover kommer der et udendørs samlingssted 
med navnet Verdenspladsen på 1500 kvadratmeter. Det forventes at projektet står færdigt om godt halvandet år.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 2, 11. maj 2020, af Hans Petersen. 
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Lemtorpskolen tager fat på renoveringen af den sidste skoledel 
  
Lemtorpskolen er nu et skridt nærmere den sidste del af en omfattende renovering af skolen, der har strakt sig 
over de senere år. Familie- og kulturudvalget har nemlig godkendt, at renovering af Blok D og F nu kan gå i gang. 
Renoveringen anslås at koste 20 millioner kroner. Det er planen, at renoveringen vil være færdig til november 
2021. "Vi er oppe at køre over, at vi nu kan komme i gang med renoveringen," siger skoleleder Hanne Odgaard.  
Kilde: Dagbladet Holstebro-Struer, side 19, 9. maj 2020, af Jesper Lundsgaard. 
 
   
Kriseramt skolebyggeri skal færdiggøres 
  
Kommunalbestyrelsen holdt krisemøde torsdag aften, og resultatet fra mødet er, at ansvaret for miseren skal 
undersøges, men i første omgang gælder det om at færdiggøre det kriseramte skolebyggeri i Skærbæk. Det kom 
også frem, at både Tønder Kommune og totalrådgiveren har kontaktet advokater forud for et muligt retsopgør. 
Det er 16 dage siden, at sagen omkring skolebyggeriet kom frem, da økonomiudvalget fra totalrådgiveren blev 
præsenteret for en budgetoverskridelse på antageligt 8,5 millioner kroner, samt en overskredet tidsplan.  
Kilde: Jydske Vestkysten Aabenraa, side 10, 8. maj 2020, af Uwe Iwersen. 
 
 
Skoleprojekter for op mod 400 millioner i Egedal Kommune 
  
I Egedal Kommune har man på baggrund af gode referencer fra lignende projekter, både hvad angår 
læringsmiljøer, multifunktionalitet på skoler samt renovering og nybyggeri, udvalgt tre hold, der kan byde ind på 
renovering og modernisering af kommunens skoler. ”Vi ser frem til at modtage tre gode tilbud fra de tre teams til 
august, og forventer, at der kan indgås kontrakt medio november 2020,” siger Sune Impgaard Schou, By- og 
Erhvervsdirektør i Egedal Kommune. Der er afsat 400 millioner kroner til projekterne.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 19. maj 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Skoleopgave i Aalborg vundet af C.F. Møller Architects og lokalt byggefirma 
 
Opgaven med at bygge en tilbygning på privatskolen Klostermarksskolen i Aalborg er blevet vundet af C.F. Møller 
Architects sammen med totalentreprenør Magnus Thomsens Eftf. og ingeniør Frandsen & Søndergaard. 
Tilbygningen på tre etager kommer til at indeholde tre funktioner, en multisal, en naturfagsetage og en 
billedkunstetage. Det har været visionen at skabe en bygning, der spiller sammen med og imod de 
omkringliggende bygninger, fortæller arkitekt og afdelingsleder af C.F. Møller Architects, Søren Tortzen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 15. maj 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Landets skoler får en renovering 
 
Omkring halvdelen af landets kommuner udnytter i disse dage, at regeringen har fjernet anlægsloftet for at holde 
gang i økonomien, og får tilført ekstra midler til bygge- og renoveringsprojekter. Derfor vil der i de kommende 
måneder komme gang i en masse bygge- og renoveringsprojekter for samlet omkring 600 millioner kroner på 
landets skoler. Der er dog en vis usikkerhed, da det kræver, at skolerne får lov til at låne pengene fra en særlig 
lånepulje under KL og regeringen.  
Kilde: Folkeskolen, side 10-11, 14. maj 2020, af SEBASTIAN BJERRIL. 
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Nordhavn skal have ny skole 
   
I Nordhavn vokser indbyggertallet. Derfor vil Københavns Kommune bygge en ny skole ved Lekantkaj i Nordhavn, 
som efter planen skal være klar til skolestart i 2027. Det er planen, at skolen på et senere tidspunkt skal udvides 
med en udskolingsafdeling længere ude i Nordhavn samt yderligere en basisafdeling i Ydre Nordhavn. "Den nye 
skolestruktur i Nordhavn skal være med til at give et løft til hele lokalområdet," udtaler børne- og 
ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).  
Kilde: Østerbro Avis, side 4, 13. maj 2020, af red. 
 
   
Skolebyggeri i Skærbæk skal kigges efter i sømmene 
  
Den 7. maj på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde gav flere medlemmer af kommunalbestyrelsen udtryk 
for utilfredshed med måden, hvorpå Tønder Kommunes forvaltning har håndteret byggeriet af den nye skole i 
Skærbæk. Derfor skal byggeriets hidtidige forløb ses grundigt efter i sømmene. Borgmester Henrik Frandsen 
mener, det blandt andet kan være relevant at kigge på rollefordelingen mellem totalrådgiver og Tønder Kommune, 
det løbende tilsyn med byggeriet samt den tidsmæssige og økonomiske udvikling på projektet.  
Kilde: Jydske Vestkysten Tønder, side 7, 13. maj 2020, af Mads Grinderslev. 
 


