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 3. 

OPGAVEN 

Dette forslag tager udgangspunkt i Holbæk kommunalbestyrelses beslutning på 

byrådsmødet afholdt 21.11.2018 vedr. Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og 

skoler. I forlængelse af denne beslutning blev der på byrådsmøde 23.01.2019 besluttet at 

frigive anlægsmidler til nye børnehuse og skoler. 

 

For Svinninge var der angivet følgende i beslutningen: 

 

Det foreslås, at de eksisterende to nedslidte børnehuse flyttes ind på skolen. Det kan gøres 

ved at renovere skolens nuværende bygninger samt bruge de eksisterende lokaler mere 

intensivt (fx SFO i klasselokaler, forudsat hensigtsmæssig indretning). Renoveringen vil 

samtidig løfte skolens fysiske rammer, som i dag fremstår slidte, betragteligt – og dermed 

også her bidrage til en modernisering af de pædagogiske læringsmiljøer. De gamle 

børnehuse foreslås nedrevet. Den samlede investering vil være ca. 19,5 mio. kr. 

. 

 

 
  



 4. 

BRUGERPROCES 

Med udgangspunkt i de rammer som er defineret af den politiske beslutning, er der jf. 

beslutningen igangsat en planlægningsfase i 2019 for at klarlægge det præcise 

byggeprogram for opgave. Udgangspunktet har været en bredt funderet brugerproces som 

har omfattet repræsentanter for medarbejdere, ledere, dagtilbudsbestyrelser og 

skolebestyrelser og lokalområdet. 

 

I forbindelse med de indledende planlægningsmøder mellem områdeledelse og ledelse for 

h.h.v. skole og dagtilbud samt projektledelsen fra Vækst og bæredygtighed blev det meget 

hurtigt afklaret, at skolen ikke selv vurderede at der var mulighed for at frigive de arealer til 

dagtilbud som der var lagt op til i det oprindelige forslag. Dette skyldes bl.a. et stort antal 

elever med særlige behov herunder særlige arealkrav. Herudover var der mange årgange 

hvor der var behov for opdeling i 2 klasser trods et relativt lavt samlet elevtal. Som 2 sporet 

skole, skal skolen som udgangspunkt kunne rumme 20 klasser med hver maksimalt 25-28 

elever svarende til et samlet elevtal på 500 – 560 elever. 

 

På den baggrund blev der i perioden marts – oktober 2019 holdt i alt 10 møder i 

planlægningsgruppen med deltagere fra områdeledelse og ledelse for h.h.v. skole og 

dagtilbud samt projektledelsen fra Vækst og bæredygtighed. På møderne blev alternative 

løsninger drøftet og skitseret og man blev enige om at arbejde videre med et grundlag hvor 

hovedparten af skolen ikke blev berørt af projektet, men at det alene var de eksist. 

bygninger ud mod hovedgaden som i dag rummer indskoling, SFO og specialtilbud. Denne 

del af skolen er i forvejen fysisk adskilt fra den øvrig del af skolen og løsningen ville også 

medføre et naturligt fremtidigt samarbejde mellem dagtilbud og indskoling herunder fælles 

anvendelse af en lang række funktioner. 

 

  



 5. 

Med baggrund i disse overordnede rammer for projektet, blev der i perioden november – 

december 2019 gennemført et særligt planlagt forløb for den bredt funderede brugergruppe 

med en heldags inspirationsdag til nye skoler og daginstitutioner i København, Hvalsø og 

Tølløse samt 2 efterfølgende workshops.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterfølgende er der i perioden januar – marts blevet arbejdet med afklaring af de sidste 

uafklarede forhold vedr. placering af SFO2 samt ønsker / byggeprogram for udearealer for 

hele skolen, herunder særligt friarealerne for mellemtrin og udskoling som trænger til en 

kraftig opdatering. 

 

Herudover er der med baggrund i ungdomsklubbens uhensigtsmæssige placering i 

kælderen under indskolingslokalerne i denne periode også afholdt 2 møder mellem skole og 

ungdomsklub med fokus på en løsning hvor klub og skole kan integreres bedre med 

mulighed for fælles anvendelse af lokaler og udearealer. På den baggrund er der i projektet 

indarbejdet en option hvis der ønskes at arbejde videre med denne løsning. 

 

Som resultat af processen er der blevet udarbejdet Planskitser S.08 for Svinninge skole & 

Børnehus som sammen med det øvrige input fra brugerprocessen danne grundlag for 

nærværende projektbeskrivelse og den politiske godkendelse af de videre forløb.  

 

Der planlægges med forsat brugerinddragelse i den videre proces bl.a. i forbindelse med 

udarbejdelse af udbudsmateriale samt i forbindelse med de efterfølgende projekterings- og 

udførelsesfaser.   



 6. 

MYNDIGHEDSFORHOLD 

Projektet er udarbejdet så det respektere det gældende plangrundlag for området. Projektet 

udføres indenfor rammerne af den eksist. Svinninge skole og i.h.t. Kommuneplan 2017 

 

På baggrund af planskitserne vil der efterfølgende blive udarbejdet dispositionforslag, 

projektforslag samt myndighedsprojekt som grundlag for ansøgning om byggetilladelse som 

dokumentere at alle øvrige myndighedskrav vedr. indretning, brand og energi m.v. opfyldes 

i projektet. 

 

 

 
 

 

 

  



 7. 

OVERORDNET BYGGEPROGRAM: 

 

I bilag til politisk beslutning: Svinninge Skole, Pilehytten / Elverbo er der oplyst følgende om 

aktuelle børnetal:  

 
Dagtilbud: I alt 111 børn fordelt på 0-2 årige: 26 børn & 3-5 årige: 85 børn 
Skolebørn: I alt 414 børn fordelt på 10 klassetrin (0-9).  
 
Prognose viser, at for de 0-5 årige er der et fald på ca. 9% frem mod 2025 og herefter stort 
set uændret børnetal.  
 
Antallet af skolebørn falder med ca. 8 % frem mod 2025 og yderligere 2 % frem mod 2031.  
 
Samlet set er der tale om et fald på ca. 9% i prognosens beregninger frem til 2031. 
 

For dagtilbud, vurdere områdeledelsen at der er behov for ekstra kapacitet, og på den 

baggrund er projektet dimensioneret til følgende: 

 

- 0-2 årige: 48 børn fordelt på 3 grupperum á 12 børn samt 1 grupperum med plads til 

12 børn som på skift anvendes af 5 dagplejere med hver 4 børn i alt 20 børn. 

 

- 3-5 årige: 96 børn fordelt på 4 grupperum á 24 børn. 

 

For indskoling og SFO er der regnet med følgende kapacitet: 

 

- Basislokaler for 6 klasser som dækker det aktuelle behov men med option for 

etablering af ekstra 2 klasselokaler hvis det maksimale elevantal skal kunne rummes 

ved en fuld 2 sporet skole 

 

- 2 basislokaler for SFO samt basislokaler for SFO2 sammen med specialtilbud som i 

dag. 

 

 

 

  



 8. 

HOVEDDISPOSITION 

Projektet er tænkt som et hus som på sigt fleksibelt kan rumme både dagtilbud og 

indskoling/SFO men er i sin hovedisponering grundlæggende opdelt i et område for 

dagtilbud i den sydlige og østlige del af de eksist skolebygninger (1914 og 1943 fløjene) 

samt indskoling og SFO i de eksist. vestlige skolebygninger (1962 fløjen) 

 

I forbindelse med dagtilbudsområdet, er de eksist. bygninger suppleret med ca. 345 m2 

opvarmet tilbygning mod nord og ca. 40 m2 opvarmet tilbygning mod syd samt ca. 95 m2 

uopvarmet tilbygning med liggehal mod øst. På samme måde er de eksist. skolebygninger 

mod vest suppleret med ca. 120 m2 tilbygning med SFO basislokaler og garderobe mod 

nord. 

 

 

Dagtilbud er disponeret med området for de 0-2 årige mod nord og øst samt et område for 

de 3-5 årige mod syd begge områder med grupperum ud mod fællesarealer. I overgangen 

mellem de to områder placeres produktionskøkken fællesrum til spisning og aktivitet/motorik 

som tænkes at kunne anvendes sammen med Indskoling/SFO som bygningens hjerte. 

 

Skolen bevare de eksist. klasselokaler på begge etager i den vestlige længe men der 

tilbygges et område til SFO basislokale samt garderobe.   

 

  



 9. 

ADGANG 

 

Adgangsforholdene disponeres overordnet, så adgang til børnehusområdet hovedsageligt 
sker fra øst med vejadgang fra Skolelodden mens indskoling og SFO hovedsageligt sker fra 
vest med vejadgang via vejen som også giver adgang til Svinningehallen. 
 
I forlængelse af dette anbefales det samtidig at kigge på trafiksikkerheden i forbindelse med 
de overordnede adgangsforhold så de eksist. forhold forbedres og tilpasses den nye 
løsning. 
 
Den eksist. parkeringsplads mod øst udvides med 35 – 40 pladser så den kan rumme det 
ekstra behov i forbindelse med det større børnehus samt afhjælpe nogle af de eksist. 
parkeringsproblemer i.f.m. skolen. 
 
Herfra er der via børnesikrede låger til legepladsområdet og herfra direkte adgang til 
børnegarderoberne som hver er fælles for 2 grupperum. Herudover er der en hovedindgang 
som er placeret mod adgangsområdet mod øst og i direkte kontakt og meget synligt 
dagtilbudsområdets kontor/ledelse. 
 
Adgangsforholdene til indskoling og SFO sker via en ny markant og overdækket 
hovedindgang som åbner sig mod den øvrige del af skolen samt giver direkte adgang til en 
ombygget garderobe med plads til ca. 160 garderobepladser. 
 
Adgangsforholdene direkte ind i de enkelte garderebeområder sikre muligheden for at lave 
en skofri løsning for alle de øvrige rum som minimere lydgener og rengøringsbehovet. 
  



 10. 

DAGTILBUD 

Dagtilbud indrettes med 2 område for h.h.v. 0-2 årige og 3-5 årige. Begge områder har 

direkte adgang mellem indgangsområde og børnegarderober samt mellem legeplads og 

børnegarderober så der kan udføres skofri løsning for resten af området.  

 

 

 

Basislokaler for 0-2 årige, har adgang via fællesrum som tænkes indrette med nicher m.v. 

så der er mulighed for ophold og leg i mindre grupper. Herudover er der fra dette område 

direkte adgang til nybygget liggehal mod øst hvor det eksist. opvarmede depotrum kan 

omdannes til madrasrum med god plads til at også barnevogne kan køres dirket ind i 

rummet som ønsket af brugergruppen.  

 

På samme måde, er basislokaler for 3-5 årige placeret med adgang via fællesrum hvor der 

også er mulighed for ophold og leg i mindre grupper. Basislokalerne tager udgangspunkt i 

den eksist. rumopdeling og er derfor meget rummelig hvilket også giver mulighed for 

fleksibel anvendelse f.eks. til mindre klasserum eller andre funktioner såfremt børnetallet for 

3-5 årige ændre sig. 

 

  



 11. 

Fra begge dagtilbudsområder, er der direkte forbindelse til det fælles område med 

produktionskøkken og spiseområde centralt i bygningen samt ligeledes let adgang til at 

benytte de fælles faciliteter som rummer aktivitets- og motorikrum i stueplan samt 

værksted/billedkunst til arbejdet med ler og maling m.v. på 1. sal 

 

Herudover vil nærheden til resten af skolen medføre mulighed for at dagtilbud også at 

anvende de øvrige faglokaler m.v.  

 

Til personalet i dagtilbud indrettes særskilt personalegarderobe med tilhørende bad og toilet 

placeret ved hovedindgangen mod øst. Herudover etableres også et personaletoilet i 

sydlængen så der let adgang til toiletter i hele området. 

 

  



 12. 

SKOLE 

Området som skal rumme indskoling bevares grundlæggende i de eksist. klasselokaler på 

begge etager i den vestlige længe og der sker ikke nogen bygningsmæssig arbejder i disse 

lokaler. 

 

På samme måde bevares de områder på 1. sal af sydlængen som i dag rummer 

Specialtilbud og SFO2, men her giver den nye trappe som etableres som følge af 

ombygningen til dagtilbud i østlængen mulighed for en mere direkte forbindelse til skole og 

SFO i stueplan. Samtidig inddrages en mindre del af det eksist. lokale til møderum til 

dagtilbudsområdet som erstattes af nyindrettede lokaler forbeholdt specialtilbud i PLC 

området i den eksist. skole. (Option)   

 

Til gengæld udføres der en ny tilbygning med basislokale for SFO som placeres i direkte 

tilknytning til fordelingsområdet for de 3 klasselokaler i underetagen. Herved kan disse 

lokaler enkelt indgå i SFO´s aktiviteter ligesom SFO´ens basislokale kan indgå som flexible 

holdrum for indskolingen. På samme måde kan det eksist. holdrum på 1. sal også fungere 

som basislokale for SFO´en. 

 

Herudover ombygges et eksist. toiletområde i stueetagen til 3 nye toiletter til indskolingen, 
så der i alt er 5 toiletter og et handicaptoilet i skolens område. 

 



 13. 

For både Skole og SFO er der herudover let adgang til de centralt placerede faciliteter 

som rummer aktivitets- og motorikrum i stueplan samt værksted/billedkunst på 1. sal, let 

adgang til produktionskøkken og spiseområde som ligger midt i dagtilbudsområdet.  



 14. 

FÆLLESFACILITTETER 

Grundlæggende tænkes hele huset udformet så der er mulighed for, at alle lokaler fleksibelt 

kan anvendes af alle brugere – herunder også fritidsbrugere. Men i hoveddisponeringen, er 

der som omtalt tidligere lagt vægt på, at der etableres en opdeling i lokaler som 

hovedsageligt anvendes af dagtilbud i den øst- og sydlige del af den eksist. skole samt 

lokaler hovedsageligt anvendes af indskoling og SFO i den vestlige del af den eksist. 

skolebygning samt på 1 salen af den sydlige længe. 

 

Som udgangspunkt er der derfor en grundlæggende opdeling mellem hovedfunktionerne, 

men der har været fokus på, at sikre centralt placerede fællesfunktioner og aktivitetsrum 

som er let tilgængelige for alle. 

 

Bygningens hjerte udgøres af det centralt 

placerede produktionskøkken med tilhørende 

fællesareal med plads til spisning samt med 

udvidelsesmulighed med foldevæg mod 

grupperum til dagplejen så der kan etableres 

et stort samlet område. 

 

Køkkenet skal som udgangspunkt producere 

mad til dagtilbud men tænkes samtidig at 

kunne være rammen om madlavning til fælles 

morgenåbning og lukning i fællesrummet ved 

køkkenet. Køkkenet og fællesrum tænkes 

ligeledes udformet så det også kan anvendes 

af fritidsbrugere hvis det er praktisk muligt i.f.t. 

fødevaremyndighedernes godkendelse af 

produktionskøkkenet til dagtilbud. 

 

Personalerum til pauser m.v. samt personalearbejdsrum indrettes til fælles anvendelse på 

1. salen centralt i bygningen. Disse rum skal ses som supplement til de eksist. 

personalerum i den øvrige del af skolen.  

 

På samme måde etableres 2 møderum på 1. sal som hovedsageligt er forbeholdt dagtilbud 

men som kan anvendes fleksibelt af alle. Disse rum indrettes med foldevæg så de kan 

sammenlægges til et større møderum. Herudover bliver disse møderum også suppleret af 

de eksist. møderum i den øvrige del af skolen. 

 

Endelig tænkes udearealer fleksibelt anvendt, dog med indhegnet legeareal til dagtilbud 

som sikre, at alle udgange fra dagtilbud sker ud til dette børnesikrede område.  

  



 15. 

UDEAREALER & PARKERING 

Generelt søges udgifterne til udearealerne minimeret for ikke at overstige den økonomiske 

ramme, men der etableres de nødvendige arbejder for at sikre et velfungerende projekt. 

Herudover er der i forbindelse med de særlige forhold vedr. udearealerne for mellemtrin og 

udskoling ønske om, at der afsættes et ekstra beløb til at en del af disse arealer også kan 

medtages i nærværende projekt (Option).  

 

Mod øst etableres ny parkeringsplads med 35 – 40 parkeringspladser som en udvidelse af 

den eksist. P-plads og primært tiltænkt dagtilbud. I den forbindelse flyttes den eksist. 

multibane som er placeret her, til en ny placering i det vestlige udeareal. 

 

I forbindelse med dagtilbud etableres ca. 4.000 m2 udeareal til dagtilbud som delvist 

omfatter den eksist. legeplads til pilehytten og den eksist. skolegård mod Hovedgaden samt 

det område som bliver til rådighed efter nedrivningen af Pilehytten. Herudover inddrages 

den eksist. legeplads til indskoling og SFO også delvist til nye udearealer for dagtilbud samt 

for at gøre plads til tilbygningerne mod nord. 

 

  



 16. 

Mod vest etableres ny legeplads for indskoling og SFO som erstatning for de områder 

som fremover som anvendes i forbindelse med dagtilbud. I den forbindelse udarbejdes der 

en samlet plan for alle friarealerne mod vest så det kan udvikles til et sammenhængende 

friareal for hele skolen.  

 

Området foreslås disponeret med aktiviteter primært rettet mod indskoling længst mod syd 

og tæt på indskolingsbygningen. På samme måde tænkes aktiviteter primært rettet mod 

mellemtrin, udskoling og ungdomsklub placeret i et forløb mod nord, med åbning af den 

eksist. overdækning så skovbrynet og skoven mod nord også inddrages i friarealerne og 

området naturligt kan integreres i det stisystem som også anvendes af lokalområdet 

(Option). 

 

I forbindelse med den detaljerede udformning af området tages der udgangspunkt i det 

materiale som skolen har udarbejdet i særskilt workshop med fokus på udearealerne. 

Samtidig søges der også indarbejdet et lokalt forankret projekt vedr. etablering af 

skaterbane.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 17. 

Mod ankomstvejen mod vest integreres ”kiss and ride” for biler, ny mindre cykelparkering 

tilpasset det nuværende behov samt område til affalds sortering/renovation. 

 

Herudover søges der i forbindelse med projektet udført trafiksikkerhedstiltag f.eks. 

lysregulering af kryds ved Halvej. Og såfremt der måtte være behov for ekstra parkering til 

skolen, kan dette også indgå og udføres i forbindelse med eksist. parkering ved hallens 

parkeringsplads. 

 

 

  



 18. 

TILGÆNGELIGHED 

Projektet opfylder gældende krav til etablering af tilgængelighed for alle som de fremgår af 

bl.a. i Bygningsreglementet.  

 

Det medfører bl.a. niveaufri adgang ved alle døre til terræn tilpasset kørestolsbrugere samt 

tilpasning af gulvniveauer i de områder som ombygges til dagtilbud, så antallet af 

niveauspring minimeres samtidig med at eksist. uisolerede krybekælderdæk erstattes af nye 

velisolerede terrændæk. Herudover etableres en lift centralt i dagtilbudsområdet, som sikre 

at også 1. salen er tilgængelige for bevægelseshæmmede.  

 

 

 

 

 

AREALER 

Arealerne er fordelt således: 

 

− Eksist. skolebygninger der genanvendes, udgør i alt ca. 1.960 m2 i stue- og 1. sals 

plan. 

− Tilbygning med opvarmet areal udgør i alt 525 m2 

− Tilbygning til uopvarmet liggehal på ca. 50 m2. 

 

Ved fuld anvendelse med i alt ca. 300 børn vil der således være et gennemsnitsareal pr. 

barn på ca. 8,3 m2 / barn. 

 

Alle arealer er angivet som brutto arealer. 

 

 

  



 19. 

MATERIALER OG KONSTRUKTIONER: 

Ved materialevalg og konstruktioner, vil der være fokus på optimering af de energimæssige 

forhold samt på et materialevalg der er robust og har slidstyrke og med fokus på, at 

reducere vedligeholdelse og rengøring til et minimum. 

 

Indvendigt vil der ligeledes være fokus på valg af materialer og overflader som er robuste 

og har slidstyrke så vedligeholdelse og rengøring kan reduceres til et minimum. 

 

De tekniske installationer vil i forbindelse med større ombygninger ligeledes blive 

opgraderet til et niveau svarende til gældende bygningsreglements krav med fokus på 

varmesystemer som er tilpasset en fremtidig ændring af varmekilden til f.eks. varmepumper. 

I forbindelse med kraftige ombygning af eksist. bygninger udføres også en opgradering af 

indeklima herunder udførelse af behovstyret mekanisk ventilation. 

 

I tilbygninger udføres tekniske installationer og indeklima på et højt niveau i henhold til 

gældende bygningsreglements krav. I forbindelse med ombygning af eksist. bygninger 

udføres opgradering af indeklima herunder udførelse af behovstyret mekanisk ventilation i 

alle eksist. rum. 

 

Endeligt valg af materialer forelægges til bygherrens godkendelse I forbindelse med 

projekteringen. 

  



 20. 

GENHUSNING 

Projektet har fokus på at sikre minimale omkostninger til genhusning ved i stort omfang at 

kunne bevare de eksist. bygninger som efterfølgende nedrives mens der bygges.  

 

For at sikre dette opdeles byggefasen i 3 etaper og dermed en forlænget byggetid.  

 

Genhusningsplanen er drøftet i forbindelse med udviklingen af projektet og omfatter: 

 

- I etape 1 bevares dagtilbud og skole i eksist. bygninger mens der udføres 

tilbygninger mod nord og øst samt ombygning af eksist. SFO (1943 fløjen) og der 

udføres arbejder i forbindelse med udearealer som naturligt kan udføres i forbindelse 

med denne etape. 

 

- I etape 2 flytter de funktioner som i dag er i sydlængen (dele af dagtilbud, 

specialtilbud og SFO) midlertidigt ind i de områder som er færdiggjort i etape 1 og 

resten af sydlængen (1914 fløjen) ombygges og renoveres og der udføres arbejder i 

forbindelse med udearealer som naturligt kan udføres i forbindelse med denne etape. 

 

- I etape 3 er alle flyttet ind i den nyrenoverede skole & børnehus og de eksist. 

bygninger som i dag rummer børnehuse nedrives og der udføres de afsluttende 

arbejder i forbindelse med udearealerne. 
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ENERGI & BÆREDYGTIGT BYGGERI 

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i.f.t. minimering af 

energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor de økonomiske rammer. 

 

Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et 

byggeri som har minimalt energiforbrug og som ligger i forlængelse af Holbæk Kommunes 

beslutning om at følge de nationale mål for reduktion af CO2. 

 

I forlængelse af dette vil der i forbindelse med nybygninger og ombygningsarbejderne blive 

udført nye varmesystem med lavtemperaturbaseret gulvvarme som er tilpasset den 

fremtidige varmeforsyning af hele skolen med varmepumper. Herudover vil der også være 

fokus på energirenovering af klimaskærmen bl.a. i form af nye højisolerede terrændæk med 

gulvvarme i alle tilbygninger samt stuetagen i de eksist. bygninger som ombygges til at 

rumme dagtilbudsområdet. 

 

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokus bygningen og udearealernes 

udformning i.f.t. alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB-

ordningen Green Building Council (DK-GBC). 

 

De kvaliteter, som vurderes gennem DGNB, har afsæt i de oprindelige tre 

bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social 

bæredygtighed), som i DGNB-ordningen suppleres med vurdering af tekniske kvaliteter, der 

dækker over de fysiske rammer, og af proceskvaliteter, som dækker over selve 

udviklingsprocessen. 

 

Projekt vil blive søgt 

certificeret til højest mulige 

certificering af projektet 

i.f.t. DGNB-certificering i 

henholdsvis en sølv-, guld- 

eller platincertificering. 

 

  



 22. 

OPTIONER 

I forbindelse med projektet, er der aftalt, at der arbejdes med en løsning som ligger indenfor 

den overordnede økonomiske ramme, men at der i forbindelse med den politiske 

godkendelsesproces gøres opmærksom på en række ønsker / optioner som evt. kunne 

være relevante at få medtaget i projektet og udbud. Det drejer sig om følgende: 

 

Tilbygning til indskolingsbygningen med 2 ekstra klasselokaler: 

Hvis Svinninge skole på et tidspunkt får behov at have 2 klasselokaler på alle årgang til en 

fuldt 2 sporet skole, er der i projektet disponeret for en tilbygning til indskolingsbygningen 

med 2 ekstra klasselokaler. Hvis disse lokaler ønskes etablere samtidig med de øvrige 

byggearbejder vurderes det, at kunne udføres for en samlet tillægsudgift på kr. excl. moms 

3.300.000,-   

 

 

Opgradering af udeareal til dagtilbud 

I forbindelse med projektet, er udgifterne til udearealerne minimeret men der udarbejdes en 

samlet plan for udearealer og legeplads så de løbende kan udvikles. Såfremt der ønskes et 

generelt løft på de berørte arealer herunder en fuldt færdigindrettet legeplads til dagtilbud, 

vurderes det at kunne udføres inden for en samlet tillægsudgift på kr. excl. moms 

2.400.000,- 

 

 

Ny indretning af udearealer for mellemtrin & udskoling 

I forbindelse med projektet, er udgifterne til udearealerne minimeret og omfatter kun 

arbejder i forbindelse med dagtilbud samt udgifter til retablering af øvrige udearealer 

herunder retablering af legeplads til SFO og indskoling. Såfremt der ønskes et generelt løft 

på de vestlige dele af udearealerne som udearealer med fokus på mellemtrin og udskoling, 

vurderes det at kunne udføres inden for en samlet tillægsudgift på kr. excl. moms 

4.200.000,- 

 

 

Specialtilbudslokale i.f.m. PLC 

I forbindelse med projektet inddrages en lille del af eksist. specialtilbud på 1. sal af 

sydlængen. I forlængelse af dette ønsker skolen, at en mindre del af det eksist. PLC 

indrettes til et lokale særligt til specialtilbud. Hvis dette lokaler ønskes etablere samtidig med 

de øvrige byggearbejder vurderes det, at kunne udføres for en samlet tillægsudgift på kr. 

excl. moms 350.000,-   
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Ungdomsklub:  

I forbindelse med udviklingen af projektet har der som omtalt været drøftet en løsning hvor 

klub og skole kan integreres bedre med mulighed for fælles anvendelse af lokaler og 

udearealer. Hvis dette arbejde udføres samtidig med de øvrige byggearbejder vurderes det, 

at kunne udføres for en samlet tillægsudgift på kr. excl. moms 1.100.000,-   

 

Endelige tillægspriser ved tilvalg af de 

enkelte optioner, vil fremkomme i 

forbindelse med tilbudsindhentningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDSPLAN 

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter: 

• Forår 2020:  Politisk godkendelse af Brugerproces & Projektbeskrivelse 

• Forår/sommer 2020: Rådgiver udbud 

• Sommer til vinter 2020: Projektering 

• Vinter 2020: Udbud i Hovedentreprise 

• Primo 2021: Licitation 

• Primo 2021: Byggestart, Etape 1, Nybyggeri + 1943 fløjen 

• Efterår 2021: Ibrugtagning, Etape 1, Nybyggeri + 1943 fløjen 

• Efterår 2021: Byggestart, Etape 2, Renovering 1914 fløjen 

• Sommer 2022: Ibrugtagning, Etape 2, Renovering 1914 fløjen 

• Sommer – Efterår 2022: Byggeperiode, nedrivning & udearealer. 
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UDBUD 

Med udgangspunkt i den politiske godkendelse af projekt og evt. optioner, udbydes 

rådgivningsydelsen for Arkitekt, Ingeniør og Landskabsarkitekt i henhold til Udbudslovens 

rammer for indgåelse af Totalrådgivningsaftale. 

 

Når der er indgået Totalrådgivningsaftale videreudvikles og projekteres på baggrund af det 

grundlag som er etableret i forbindelse med burgerprocessen samt beskrevet i nærværende 

projektbeskrivelse. Som tidligere oplyst, planlægges der med forsat brugerproces i.f.m. 

denne fase.  

 

Baggrunden for valg af udbudsform med totalrådgivning med efterfølgende udbud i 

Hovedentreprise, er den meget høje grad af kraftige ombygningsarbejder, hvor det vurderes 

at være fordelagtigt for Holbæk Kommune, at der udbydes på et projektgrundlag med høj 

grad af opmåling og registrering af de eksisterende forhold samt høj detaljeringsgrad. 

 

 

 

 

Projektbeskrivelse slut, Anders Køhler-Johansen 


