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Nyheder om byggeri af skoler og daginstitutioner 

 

Uge 40 - 43 2020 
 
 
MT Højgaard vinder totalentreprisen af Vandkulturhuset Papirøen 
   
Entreprenørvirksomheden MT Højgaard har netop vundet totalentreprisen på Vandkulturhuset Papirøen. 
Vandkulturhuset, der er tegnet af arkitektteamet Kengo Kuma & Associates i samarbejde med de danske partnere 
Cornelius Vöge Architects og rådgivende ingeniører Søren Jensen, vil udgøre 5600 kvadratmeter med henholdsvis 
2300 kvadratmeter kælder og 700 kvadratmeter havnebad. Projektet skyldes i gang efter, at ejendomsfonden 
Vandkulturhuset Papirøen har lånt 200 millioner af Københavns Kommune, for at undgå yderligere forsinkelse. Det 
forventes hermed, at dørene åbner ultimo 2023.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 21. oktober 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Tre kandidater i finalen om Bygherreprisen 
   
Danmarks Tekniske Universitet for Bygning 310, byudvikler Rune Kilden fra udviklingsselskabet Kilden og 
Mortensen og Byggeri København er de tre finalister til årets Bygherrepris, som Bygherreforeningen og 
Boligfonden Kuben står bag. Prisen gives til en bygherre, der har vist særdeles god og professionel 
bygherreindsats, blandt andet gennem bæredygtigt byggeri med miljømæssige gevinster. Jurymedlem Fangel 
Poulsen fra rådgivervirksomheden Bauherr siger, at prisen er en anerkendelse til bygherren og er med til at 
synliggøre det efterstræbelsesværdige.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 17, 13. oktober 2020, af Christian Brahe-Pedersen. 
 
 
Daginstitution skal bygges emissionsfrit 
    
Overborgmester Frank Jensen (S) tog tirsdag den 29. september det første spadestik til Børnehuset Mundi i 
Vanløse. Der er tale om en nybygget daginstitution med 136 daginstitutionspladser fordelt på 48 vuggestuepladser 
og 88 børnehavepladser. Byggeriet bliver på i alt 1563 m2 og forventes at stå klar til indflytning i december 2021. 
Som noget nyt har Københavns Kommune afsat 200.000 kroner til at prioritere nye, CO2-besparende tiltag på 
byggepladsen.  
Kilde: Vanløse Bladet, side 8, 7. oktober 2020, af Chili Djurhuus. 
   
 
Realdania giver 1,4 millioner til skolebyggeri 
   
Realdania har givet 1,4 millioner til skolebyggeri i Vesthimmerlands Kommune, hvoraf 250.000 skal gå til rådgivning 
og lidt over 1 millioner til realisering af landsbyskolen Toppedalskolen syd for Løgstør. Pengene er øremærket 
grønne og bæredygtige projekter i skolebyggeriet, såsom træ i stedet for beton og genanvendelse af materialer, og 
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Realdania kræver dokumentation for anvendelse af pengene. Realdania støtter i alt 11 projekter i 11 kommuner og 
er en del af indsatsen ”Sammen om bæredygtigt byggeri”.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Himmerland, side 4-5, 6. oktober 2020, af Lasse Damsgaard og Bente Poder. 
   
 
Omstridt skolebyggeri kan måske tages i brug i starten af det nye år 
  
Der har været mange problemer med den nye skole i Skærbæk, men hvis alt går efter planen, så vil skolen kunne 
tages i brug i starten af det nye år. Det var meningen, at skolen skulle koste 90 millioner kroner, men 
licitationsresultatet viste ekstraudgifter på 15 millioner kroner, hvorefter man var inde at finde besparelser for en 
del af beløbet. Derudover har vejret drillet, og der blev fundet mangler i udbudsmaterialet.  
Kilde: Jydske Vestkysten Tønder, side 4, 5. oktober 2020, af Mads Grinderslev. 
 
 
Kommuner øger deres anlægsbudgetter i 2021 
   
Næste år vil syv ud af landets ti største kommuner fortsætte med at øge deres anlægsbudgetter. Det viser en 
gennemgang af budgetforlig for 2021 fra landets kommuner, som Licitationen - Byggeriets Dagblad har foretaget. 
Københavns Kommune bruger i forvejen det største beløb på byggeri og anlæg, og til næste år er budgettet skruet 
i vejret med 20 procent til 21,6 milliarder kroner. For landets ti største kommuner løber anlægsudgifterne op i 9,2 
milliarder kroner.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 5. oktober 2020, af Sebastian Stave Sjöberg. 
   
 
340 millioner skal gøre folkeskolen mere attraktiv 
   
I Fredericia er det blevet vedtaget at afsætte 340 millioner over de næste fem år til forbedringer af kommunens 
folkeskoler. Dermed bliver der investeret massivt i bedre indemiljø og rammer. Det diskuteres samtidigt om man 
skal bruge nogle af pengene på at bygge en ny skole. Blandt andet Enhedslisten ønsker, at der bygges en ny skole i 
midtbyen og den tanke følges op af Socialdemokraterne, mens specielt de borgelige partier ikke er begejstrede for 
idéen.  
Kilde: Fredericia Dagblad, side 8-9, 4. oktober 2020, af Nana Hanghøj. 
 
 
VIA skal flytte ind i Sydhavnen i Aarhus 
 
Entreprenør- og udviklingsfirmaet A. Enggaard står for udviklingen af skolebyggeriet VIA University College i 
Sydhavnen i Aarhus. Der kommer værksteder og gallerier i stueetagen, en etage med animationseksperter og to 
etager med omkring 1200 kvadratmeter til VIAs studerende og uddannelser, fortæller salgs- og udviklingschef 
Peter Thorsgaard, A. Enggaard. Det er planen at første spadestik skal tages omkring marts 2021.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 30. september 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
   
 
Byggeri på Osted Skole et skridt videre 
   
Det store ombygnings- og tilbygningsprojekt for Osted Skole sættes nu i gang, efter der er blevet givet grønt lys til 
en plan for projektet fra kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune. Projektet omfatter ombygning af skolen med ny 
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længe til et bibliotek, nedrivning af Osted Børnehave og byggeri af et nyt børnehus i tilslutning til skolen. Den 
økonomiske ramme på projektet er på 66 millioner kroner.  
Kilde: Sn.dk (Sjællandske), 28. september 2020, af Agnete Vistar. 
   
 
Byggeri af nyt uddannelsescenter i gang 
  
Helsingør Kommunes Byråd godkendte tidligere i år lokalplanen for området på hjørnet af Gl. Banegårdsvej og 
Kongevejen, som tidligere husede Skolen ved Kongevejen. Den 1. september begyndte arbejdet med nedrivning af 
bygningerne. Når nedrivningen er færdig, skal arbejdet med at etablere et helt nyt uddannelsescenter i Helsingør i 
gang. Planen er, at den nye skole for HF & VUC skal stå klar til brug i begyndelsen af 2022.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 6, 28. september 2020, af Red. 
 
 
Krav om anvendelse af CLT stilles af Københavns Kommune 
  
Københavns Kommune er på vej med sit første udbud, hvor der stilles krav om anvendelse af CLT (Cross 
Laminated Timber) i de bærende konstruktioner. Det drejer sig om udvidelsen af Heerupskolen i Vanløse. 
Byggechef i Københavns Kommune, Kasper Graa Wulff, fortæller, at kommunen mener, at træbyggeri kommer til 
at fylde mere i fremtiden, og dette projekt egner sig godt som pilotprojekt i kommunen. Der er tale om et 
totalrådgiverudbud med forhandling og forudgående prækvalifikation, hvortil udbuddet på Heerupskolen 
forventes udsendt i ”allernærmeste fremtid”.  
Kilde: Mestertidende, side 18, 19. oktober 2020, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Hård kritik til skolerenovering 
  
Et stilladsfirma har gentagende gange overtrådt arbejdsmiljøloven i forbindelse med et renoveringsarbejde på 
Ølsted Skole, hvor både skolebørn, lærere og arbejdere har været udsat for fare. Det skyldes, at et stort stillads har 
været opstillet så dårligt, at der har været forbundet med store risici for alle, der har været i nærheden, viser nye 
tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet og Stilladsarbejdernes Landsklub. Stilladsvirksomheden har i alt modtaget syv 
påbud, hvortil totalentreprenøren T.T. Tømrer- og Snedkerfirma har modtaget ét enkelt påbud.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 17, 16. oktober 2020, af kdd. 
   
 
Birkehuset i Ry udvidet med 400 kvadratmeter 
   
I Ry er daginstitutionen Birkehuset blevet udvidet med 400 kvadratmeter nye lokaler. Byggeriet er opført med 
fokus på effektiv fugthåndtering. Det er gjort på grund af voksende nedbørsmængder, som er et problem for både 
processen på byggepladsen samt indeklima. Arkitekt Steen Hassager Petersen, som har tegnet projektet, fortæller, 
at de har haft fokus på at lave et så grønt og indeklimavenligt byggeri som muligt. ”Derfor er der udelukkende 
anvendt lette konstruktioner," siger han.  
Kilde: BygTek, side 18, 15. oktober 2020, af kj. 
 
 
Vestdanmarks nye politiskole er næsten klar til at slå dørene op 
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Den nye politiskole i Vejle forventes at stå klar til modtagelse af nye politiaspiranter i slutningen af november 2020. 
Erik Arkitekter, der har ydet totalrådgivning på skoleprojektet, fortæller, at de har taget udgangspunkt i 
arkitekturen fra det gamle bankdomicil og har forsøgt at skabe et samlet byggeri, der er nemt at navigere i. Skolen 
breder sig over 20.000 kvadratmeter og er inddelt i tre områder i forlængelse af hinanden med plads til 
klasseundervisning, idrætsfaciliteter, skydemiljø og bymiljø med plads til patruljevogne.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 50-56, 11. oktober 2020, af Peter Lilja. 
 
 
Ny bæredygtig børnehave til Slagelse Kommune 
  
Slagelse Kommune har fået støtte på 1,4 millioner af Realdania til byggeriet af den nye, bæredygtige 
dagsinstitution Skovbakkesøen. Det bliver første gang, at kommunen igangsætter så stort et velfærdsbyggeri, der 
også har til formål at indfri klimamålene med et bæredygtigt byggefokus. Kommunen har tidligere 
eksperimenteret med bæredygtigt byggeri i forbindelse med EU-projektet Grøn Vækst, men aldrig i så stor skala. 
Den nye 1800 kvadratmeter daginstitutionen skal med byggeriet opnå en såkaldt DGNB-certificering.  
Kilde: Sjællandske - Slagelse, Sorø, Kalundborg, side 7, 9. oktober 2020, af Kim. 
 


