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1 Indledning 
 

1.1 Baggrund for opgaven 

 

Hedensted Kommune har i maj 2017 indhentet tilbud på udarbejdelse på af en helheds-

plan for Stenderup Skole samt – forudsat at helhedsplanen godkendes politisk – udarbej-

delse af byggeprogram og udbud af totalrådgivningsydelsen for helhedsplanens gennem-

førelse. 

Opgaven blev tildelt RUM i samarbejde med Ingeniør´ne efter tilbudsindhentning fra tre 

indbudte rådgivere.  

 

1.2 Hvad er en helhedsplan? 

 

En helhedsplan er et (politisk) beslutningsgrundlag 

En helhedsplan er et overordnet styringsværktøj som beskriver: 

 

- Et ”tegnet program” for ombygning af skolen 

- En mulig etapedeling for helhedsplanens gennemførelse 

- En tekstlig redegørelse for helhedsplanens intentioner 

- Et økonomisk overslag over de samlede anlægsudgifter  

 

1.3 Forudsætninger for helhedsplan 
 

 Forudsætninger for helhedsplanen 

Stenderup Skole oplever omfattende udfordringer med pladsproblemer og dårligt inde-

klima i undervisnings- og forberedelsesrum. 

 

Hedensted Kommune har på baggrund heraf udarbejdet en bygningsrapport over skolens 

behov og udfordringer som danner baggrund for nærværende helhedsplan. (se bilag xx) 

 

Sideløbende med udviklingen af helhedsplanen har Hedensted Kommune indledt et sam-

arbejde Hornsyld Idrætscenter med henblik på etablering af ny idrætshal ved Stenderup 

Skole. Nærværende helhedsplan forudsætter at en ny idrætshal realiseres og at skolen 

derfor kan inddrage eksisterende gymnastik og omklædningsfaciliteter, samt musiklokale 

til andre undervisningsformål. Undervisning i musik og idræt vil fremadrettet foregå i den 

nye idrætshal. 

 

I processen har byggeudvalget ligeledes taget beslutning om at eksisterende SFO byg-

ning nedrives og at kælderetagen under hovedbygningen fremtidigt ikke benyttes til under-

visning eller fritidstilbud. Beslutningerne beror på en vurdering af SFO bygningens stand 

sammenholdt med udgifter forbundet med at udbedre samt almene krav til arbejdsplad-

sens indretning.  

 

 Elev- og klassetals prognose 

Det forudsættes at Stenderup Skole også fremadrettet er en 1 sporet skole fra 0.-6. klasse 

med en enkelt dobbelt årgang. Der skal altså skabes plads til 8 klasser samt indtænkes 

mulig placering af førskolebørn.  
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SFO og indskoling skal fremadrettet fuldt integreres. Det skal tilstræbes at SFO forsat kan 

tilbyde et fritidstilbud opdelt på 0.-1. og 2.-4. årgang. 

 

1.4 Samarbejdsproces 

 

 Byggeudvalget 

Hedensted Kommune har nedsat et byggeudvalg, som har været gennemgående samar-

bejdsforum omkring udvikling af helhedsplanen. 

Byggeudvalget er sammensat med følgende deltagere: 

 

Lars Poulsen  Politiker, Fmd. for byggeudvalget  

Peter Hüttel  Chef for læring, HK 

Søren Vig  Pædagogisk konsulent, HK 

Else Fuglsang Brouer  Skoleleder, SS 

Thomas Westermann Høj SFO leder, SS 

Vinnie Albrecthsen  Lærer repræsentant, SS  

Bodil Bodholdt  Medarbejder repræsentant, SS  

Christian Schwartz  Skolebestyrelsen, SS 

Michael Edlefsen   Projektleder, Kommunale Bygninger, HK 

 

Repræsentanter for RUM: 

Karin Elbek (projektleder) og Lærke Munk Elsgart 

 

 

 Udviklingsprocessen 

Helhedsplanen er udviklet i perioden juni – november 2017. 

 

RUM har indledningsvist gennemført en registrering og digital 3D-optegning af eksiste-

rende forhold på hvilket grundlag helhedsplanen er tegningsmæssigt udarbejdet. 

 

Der er i perioden afholdt 5 byggeudvalgsmøder. Der er udarbejdet referat af alle byggeud-

valgsmøder. 

 

Helhedsplanen i oplæg med tilhørende økonomisk overslag er godkendt på byggeudval-

gets afsluttende møde ultimo oktober 2017. 
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2 Funktionsbeskrivelse 
 

2.1 Vision for Stenderup Skole 

 

Renovering, om- og/eller tilbygning skal sikre at Stenderup Skole fremstår som en tidssva-

rende skole der tilbyder spændende rammer for leg og læring.  

 

Helhedsplanen skal sikre følgende: 

 

 tidssvarende basisarealer med muligheder for holddeling og gruppearbejde 

 indtænke placering af førskolebørn. 

 en hensigtsmæssig integrering af SFO og indskoling. SFO ønskes forsat opdelt i fri-

tidstilbud for 0.-1. og 2.-4. årgang.  

 gøre det pædagogiske læringscenter (PLC) mere synligt i skolen – gerne med en 

central placering og et åbent miljø der inviterer til fordybelse. 

 skabe større fokus på de kreative fag og understøtte en ’hands-on’ tilgang i undervis-

ningen. 

 lærerforberedelse 1:1 for alle undervisere 

 godt indeklima i klasselokaler og forberedelsesrum 

 toiletfaciliteter med bedre sanitære forhold 

 indtænke etablering af HC toilet og have fokus på tilgængelighed 

 en generel opdatering (let renovering) af skolens bygninger. Det forudsættes at eksi-

sterende SFO bygning nedrives samt at kælderetage ikke benyttes til undervisning. 

 

Helhedsplanen forudsætter at undervisning i musik og idræt fremadrettet vil foregå i ny 

idrætshal. Der er i helhedsplanen indtænkt et ’bevægelsesbånd’ der binder ny idrætshal 

og skole sammen. 

 

2.2 Skolens fremtidige disponering 
 

 Skolens overordnede disponering 

Stenderup Skole vil fremtidigt være organiseret med administration og personalerum i tæt 

tilknytning til hovedindgangen.  

Centralt i skolen – som skolens hjerte – ligger et åbent PLC miljø.  

0.-2. årgang / SFO placeres ligeledes i stueetagen i tæt tilknytning til PLC og de nye krea-

tive værksteder, der etableres ’med højt til loftet’ i den tidligere gymnastiksal. 

3.-6. årgang har et samlet miljø på 1.salen i tæt tilknytning til madkundskab og N&T. De 

store årgange har let adgang til de kreative værksteder og PLC via trappe eller elevator 

der forbinder etagerne.  

Lærerforberedelse etableres som et samlet område på 1.salen med tilhørende pædago-

gisk værksted og mødelokale. 

 

Helhedsplanens elementer, der beskrives nedenfor, suppleres med tegningsmateriale og 

inspirationsbilleder, der fungerer som oplæg til indretningsløsning. Se bilag. 

 

 

 

 



 

 
 

Side 6 / 15 

 PLC – skolens hjerte 

To tidligere klasselokaler i stueetagen inddrages til PLC. Dele af den bærende væg mod 

gangarealet fjernes for at skabe et åbent miljø, der ’flyder ud’ i gangen og gør PLC mere 

tilgængeligt i hverdagen.  

PLC indrettes med løst inventar, der skaber forskellige zoner til ophold og fordybelse, så-

som fx ’læsetræ’, lounge og ’læsebjerg’. 

Der skal sikres et afskærmet område for ordblinde undervisning ’Vaks’ med reolopstilling. 

Fast eller mobil samlingstrappe giver mulighed for at samles til fx undervisning af flere 

klasser eller fællessang. 

Gangareal udnyttes til skiftende udstillinger af elevernes egne værker. 

 

 Indskoling og førskole 

Basisområder for 0.-2. årgang etableres i stueetagen. Basis områder etableres ud fra prin-

cippet om 1 fællesareal pr. 2 klasser.  

 

I hovedbygningens østfløj bevares to eksisterende klasselokaler. Lokalet mellem de to 

klasselokaler omdannes til grupperum som en åben ’lomme’ ud til gangarealet og to min-

dre flexrum. Flexrummene etableres som ’glasbokse’ med transparente vægge og indret-

tes med borde til gruppearbejde. ’Lommen’ indrettes med smartboard og mobile lounge-

møbler som understøtter en fleksibel indretning. 

Eksisterende grupperum i enden af fløjen bevares. 

 

I vest fløjen bevares eksisterende klasselokale, mens eksisterende musiklokale ombygges 

til nyt klasselokale. Klasselokalet får direkte adgang gennem dobbeltdøre til fællesareal, 

som i perioden op til skolestart rummer førskolebørn. Fællesarealet indrettes fleksibelt 

med et ’fritidsorienteret præg’ såsom legehus, bløde møbler og cafémiljø.  

 

 SFO 

I direkte forbindelse med fællesarealet råder SFO over lokale indrettet med køkken. Køk-

kenet er hjertet i SFO’en hvorfra al aktivitet udspringer. Det er her dagen begynder og slut-

ter og hvorfra aktiviteterne spredes ud i de omkringværende lokaler.  

 

Efter skoletid ’vokser’ SFO’en og breder sig over de undervisningslokaler der ligger i for-

længelse af hinanden. Samtidig ligger SFO’en centralt placeret ift. kreative værksteder og 

PLC som naturligt kan indgå i fritidsaktiviteterne.  

 

Selve fællesrummet kan indrettes i zoner, der sammen med en fleksibel møblering skaber 

plads til aktivitet. Tilsammen danner fællesrummet og SFO lokalet et spændende SFO-

miljø med plads til aktivitet og leg til undervisningsbrug såvel i fritidstidsrummet. 

 

Lokalerne etableres ved en gennemgribende ombygning af eksisterende omklædningsrum 

og depotfaciliteter. Herunder isættes nye vinduer, hvor et parti kan udføres som terrasse-

døre med direkte udgang til en hævet terrasse.  

 

Via elevator og trappe er der let adgang til madkundskab, N&T og klasselokaler på 1.salen 

(beskrevet i afsnit om mellemtrin, madkundskab og N&T). Madkundskab udgør et ekstra 

’hjerte’ i SFO’en og kan blive udgangspunkt for SFOklub tilbuddet for 2.-4. årgang. 

 

Der etableres nyt SFO-leder kontor i tilknytning til det nye fritidsmiljø.  
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 Det kreative værksted 

Den eksisterende gymnastiksal ombygges til et kreativt værkstedsmiljø med ’højt til loftet’ 

som understøtter fagene billedkunst og Håndværk & Design (H&D).  

Lokalet indrettes som et sammenhængende værkstedsmiljø med zoner der ’glider over i 

hinanden’ adskilt af depotbokse. Zonerne er organiseret fra ’fin’ til ’grov’ således at man i 

den første zone arbejder med fx tekstiler, i den anden zone med maling mv og i den tredje 

saver og hamrer. Bagerst er indrettet et aflukket maskinrum. 

 

For at understrege et sammenhængende miljø etableres depotboksene som ’frie elemen-

ter’ i rummet, der ikke går til loftet. De er åbne fra begge sider så man frit kan bevæge sig 

ind og finde de materialer man har brug for. Mod ’vådzonen’ indbygges køkken i den ene 

depotboks. Langs den anden depotboks etableres mindre samlingstrappe. Depotboksene 

bruges samtidig som ’projektorvægge’. 

Det er muligt at trække sig tilbage til de små hemse ovenpå depotboksene, som både fun-

gerer som mindre grupperum i undervisningen og legerum i fritiden. 

 

Enkelte af de eksisterende vinduer føres til gulv og der etableres udgange til det fri fra 

hver zone. 
 

 Mellemtrin, madkundskab og N&T 

Basisområder for 3.-6. årgang etableres i eksisterende klasselokaler på 1.salen, samt ved 

at ombygge eksisterende kreative værksteder samt madskundskab. Klasselokalerne sup-

pleres af mindre grupperum indrettet i tidligere lærerforberedelseslokale og borde til grup-

pearbejde i madkundskab samt N&T lokale. 

 

N&T lokale indtænkes i højere grad som holddelings- og gruppeareal. Nuværende møble-

ring bevares. Hvis skolen beslutter at N&T skal overgå til at være et fag der afvikles i de 

enkelte klasser kan lokalet let konverteres med ny møblering. 

 

Eksisterende madkundskabslokale bevares, men reduceres i størrelse. 

 

 Lærerforberedelse 

Eksisterende PLC på 1.salen ombygges til lærerforberedelseslokale suppleret af pædago-

gisk værksted, nyt mødelokale og kontor – eksempelvis til IT. Herved sikres et samlet 

miljø med forberedelsesplads til alle undervisere som understøtter kollegialt fællesskab og 

mulighed for faglig sparring. 

Der må forventes at skulle etableres ny flugtvejstrappe i enden af hovedbygningen. 

 

 Indesko-ordning 

Ved hovedindgangen samt indgangen til vestfløjen kan lægges en måtte, som markerer 

den zone hvor skoene tages af eller ’blå futter’ tages på. Der etableres reoler til opbeva-

ring af skoene i umiddelbar nærhed. 
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 Musik og idræt i ny idrætshal 

Helhedsplanen forudsætter at undervisning i musik og idræt fremadrettet vil foregå i ny 

idrætshal.  

 

Idrætsfaciliteterne vil omfatte omklædning og hal-arealer. Der er ønskeligt, at der etable-

res særskilt redskabsdepot til skolen.  

 

Musiklokale kan etableres som ét regulært undervisningslokale på ca. 80 m2 samt tillig-

gende depot og lille øverum. Musiklokalet skal etableres som undervisningslokale med 

deraf følgende krav til indeklima og lydforhold.  

Det er oplagt en oplagt mulighed at placeres musiklokalet i forhold til halrummet på en 

måde, sådan at man ved arrangementer kan åbne og bruge musiklokalet som 

scene/bagscene ift. koncerter og anden optræden. 

 

Det er intentionen at skolen og SFO’en vil benytte faciliteterne i den nye idrætshal både i 

undervisnings- og fritidssammenhæng. Idrætshallens cafémiljø bliver et naturligt udgangs-

punkt for fritidsaktiviteter og gruppearbejde, mens hallen sikrer fysisk udfoldelse. 

 

 Bevægelsesbåndet 

’Bevægelsesbåndet’ er en idé til et udendørs lærings- og legemiljø: Et fysisk bånd, der ak-

tivt forbinder skole og hal og tillægger transportvejen en betydning. Bevægelsesbåndet 

har været drøftet i helhedsplanen, men er som udgangspunkt ikke indeholdt i det økono-

miske budget. 

 

En 100 m løbebane kan udgøre en rød tråd fra A til B, som opfordrer til høj fysisk aktivitet. 

Parallelle zoner med tilgængelige faciliteter skaber forskellige adfærdsmønstre som en al-

ternativ rute mellem skole og hal. 

 

Bevægelsesbåndet er et bindeled, en motivation til bevægelse, men også et samlings-

punkt for mødet mellem elever, ansatte og borgere. Bevægelsesbåndet kan understøtte 

varierede former for bevægelse til både undervisnings-, fritids- og træningsformål: Med 

kravet om daglig bevægelse kan eleverne i undervisningstiden udfolde sig aktivt i forhold 

til læringsopgaver, leg og idræt.  

 

Markerede felter i belægningen kan fungere som læringsværktøjer. For at skabe ophold i 

båndet kan runde bænke med overdækning opfordre til udendørs undervisning eller rum 

for digital interaktion. Til aktiviteter i fritiden skabes plads til at fantasien kan slippes løs i 

multifunktionelle miljøer såsom legen “jorden er giftig”. 

 

I træningsbrug skaber det udfordrende terræn plads til styrke- og smidighedsøvelser samt 

opvarming til fodboldtræning. Balancestolper, fendere og stativer til parkour udfordrer bør-

nenes motoriske færdigheder i frie rammer og øger elevernes samvær. 
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2.3 Oversigt over ombygning og istandsættelse 

Nedenstående arealoversigt er anvendt som grundlag for vurdering af ombygningens om-

fang. 
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Ombygninger      

Kreativt værksted (billedkunst og H&D) 175 m² 
SFO og fælles-/førskoleareal 110 m² 
Klasselokale (0.a) 50 m² 
SFO leder kontor 10 m² 
PLC 140 m² 
Grupperum 45 m² 
      
Klasselokaler (3.a og 4.a)  135 m² 
Madkundskab 75 m² 
Lærerforberedelse, pæd.værk., møde og IT kontor 100 m² 
Grupperum 30 m² 
      
Gang (stue & 1.sal) med nyt HC, toilet, skakt, rengøring og elevator 115 m² 
Renovering af eksisterende toiletter - 6 stk. 30 m² 
    
Ombygget areal i alt 1.015 m² 
    
Derudover:     
Let istandsættelse + reparationer ifm. ventilation   
Nedbrydning af eksisterende SFO/indskoling   

 

2.4 Ombygningsarbejder jf. helhedsplan 
 

 Generelt 

Ombygningsarbejderne er på helhedsplanniveau vurderet på overordnet niveau og vil 

skulle specificeres i et byggeprogram og dispositionsforslag forud for den egentlige projek-

tering. Herunder skal udføres nærmere forundersøgelser af forudsætningerne for de fore-

slåede konstruktive indgreb, dimensionering og kapacitet for føringsveje.  

 

 Ombygningsarbejdernes omfang 

Vurdering af arbejdernes omfang er baseret på en helhedsvurdering suppleret med en 

række specifikke vurderinger. Ved ombygning af et område til en ny funktion er omfanget 

vurderet ud fra følgende forudsætninger: 

 

 Ny el-installation  

 Ny LED-belysning 

 Nødvendig tilpasning af eksist. varmekilder og fremføringer 

 Hultagning, ændring eller nye skillevægge iht. viste geometri  

 Klimaskærm er som eksisterende¹ 

 Opdatering af overflader: Gulve, lofter og vægge² 

 Akustisk regulering ved lydabsorbenter som loft og på vægge  

 Mekanisk ventilation³ 

 

¹ Der isættes helt eller delvist nye vinduer ifm. ombygning af omklædning og sal 

² Hvor eksempelvis gulvbelægningen er ny foretages alene nødvendige reparationer. 

³ Mekanisk ventilation udføres også i områder, der ikke i øvrigt ombygges.  
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 Områder, der ikke ombygges til ny funktion 

Hvor der ikke udføres ombygninger er forudsat en en let renovering af overfladerne som i 

omfang omfatter maling af eksisterende vægge + evt. lofter, partiel udskiftning af loft som 

eksempelvis følgearbejder ifm. ventilation samt lokale udskiftninger af gulvet, hvor det er 

særligt slidt. 

Det betyder at der ikke er tale om en komplet istandsættelse. Det skal påregnes, at det er 

visuelt synligt, hvor et ombygget område ’møder’ et let istandsat område. 

 

2.5 Installationsarbejdet 

 

 Kloak 

Der foretages ingen ændringer af kloaksystem, herunder ikke separering af regnvand og 

spildevand.  

Regn-, og spildevand er for hovedparten af kloaksystemet separeret iht. ”Undersøgelse af 

kloak i kælder” 2012, Ejvind Laursen, KS Dokumentation. 

Eksisterende spildevandspumpe i kælder bibeholdes.  

I forbindelse med renovering af toiletter udføres gulvafløb aht. rengøring.  

 

I forbindelse med nedrivning af SFO foretages nødvendig afpropning af regn-, og spilde-

vands ledninger. Elevator forudsat udført som lift uden grube, hvorved at det ikke bør 

være nødvendigt at omlægge kloak.   

 

 Brugsvandinstallation 

Eksisterende vandinstallation er generelt i dårlig stand, og der foretages løbende udskift-

ning af rør. Særligt den varme brugsvandsinstallation - herunder cirkulationsledningen -

bør væsentlige hovedledninger udskiftes. Omfanget er for nuværende ikke nærmere vur-

deret.  

Varme-, og cirkulationsledninger i installationsskakt (krybekælder) er udskiftet i hovedbyg-

ning. Rør fra kælderteknikrum til tværbygning (mod ny SFO) ønskes udskiftes. Der afsæt-

tes tkr.100 i budgettet til udskiftning af rør. 

 

 Varmeinstallation  

Bygningen er generelt opvarmet med radiatorer fra samme tid som bygningens opførelse. 

Radiatorer er placeret i nicher som giver et stor varmetab. I de renoverede områder på 

1.sal er radiatorer dog udskiftet.  

 

Varmehovedforsyning sker via gaskedel placeret i eksisterende teknikrum i kælder, hvor-

fra varmen fordeles via renoverede blandesløjfer.  

Samlet oplyst kedelkapacitet 170 kW. Kedel er målt og overfyres i perioder med på til 183 

kW. Denne overfyring forringer virkningsgraden på gaskedlen.  

 

Ved etablering af nye ventilationsanlæg er det nødvendigt at udvide varmeforsyningen 

med ny gaskedel.  

I helhedsplanen er medregnet ny gaskedel på ca. 80 kW. Tilkobles som kaskade med ek-

sisterende gaskedel. Ny gaskedel tilkobles eksisterende vandbehandlingsanlæg. Der 

etableres ny skorsten umiddelbart ved siden af eksist. skorsten.   
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I forbindelse med renoveringen bibeholdes den eksisterende installation - herunder radia-

torer som beskrevet i pkt. 3.2.2. Der monteres Danfoss ECL styringer på eksisterende 

blandesløjfer, som opkobles på Hedensteds ECL portal. Energimåler er opkoblet på andet 

energiopsamlingssystem.  

 

I kreativt værksted (tidligere gymnastiksal) samt SFO-område (tidligere omklædning) udfø-

res dog ny varmeinstallation med radiator opvarmning. Eksisterende strålevarmepaneler 

sætte i depot. 

 

Der fremføres ny varmeforsyning til nyt ventilationsanlæg.  

  

 El og svagstrøm 

El installationerne er i stort omfang af ældre dato. Eksisterende belysning er generelt æl-

dre belysning med T8-rør som ikke er energieffektive. På 1. sal er installationerne udskiftet 

i de områder, der er renoveret. 

 

I de områder som jf. helhedsplanen ændrer funktion, skiftes elinstallationerne til nye. Be-

lysningsanlægget i disse områder udskiftes til nye armaturer med LED lyskilde og lyssty-

ring. Installationerne udskiftes til materiel med jord og placeringer tilpassedes ny brug af 

bygningen. Dagslysstyring udføres i forbindelse med udskiftning af belysningsarmaturer til 

LED armaturer.  

 

PDS-installationer er af nyere dato og kan genanvendes i det omfang de kan tilpasse den 

nye indretning. Der skal lave ekstra PDS-stik i de områder hvor vi ændre indretning. 

 

Fordelingstavler og gruppetavle er løbende renoveret og kan i overvejende grad genan-

vendes. I eksisterende tavleanlæg er der effekt nok til forsyning af eksisterende bygning 

og nyt ventilationsanlæg.  

Alle undervisningsrum i stueetagen ønskes suppleret med ekstra 230 v stik. Der udføres 

ekstra sikringsgrupper, således hvert enkelte undervisningsrum har sin egen gruppe, ud-

over sikringsgruppe til belysning.  

Der udføres selvstændige undertavler til betjening af stuetagen. I hovedbygning placeres 

undertavlen omkring toiletkernen. Nyt elkabel føres via installationsskakt fra hovedtavle i 

kælder til undertavle i stueetagen. 

 

 Ventilation 

Der forefindes ingen ventilation i den eksisterende bygning, udover et ventilationsanlæg til 

madkunstskab, placeret i tagrum.  

 

For sikre et fornuftigt indeklima, etableres mekanisk ventilation med indblæsning og ud-

sugning i alle undervisningsrum, SFO, grupperum og personalerum.   

 

Ventilation til de enkelte udføres med mulighed for variabel luftmængdestyring (VAV) via 

en temperatur-, og CO² føler.  

 

Ventilation udføres med mulighed for natkøling, hvilket betyder at bygningen afkøles med 

den kølige natteluft uden for brugstiden.  
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Stue, 1.sal 3.a og nye faglokaler, tidligere gymnastiksal:  

Der udføres et centralt et ventilationsanlæg, som placeres i kælder. Indtag sker i trappe-

skakt og afkast via kanal/skorsten i terræn. Hovedkanaler føres fra kælder via nye installa-

tionsskakte til stue, 1.sal og til nye faglokaler via loftrum. 

  

Det eksisterende ventilationsanlæg i tagrum bibeholdes til betjening af madkunst samt 

rum 4.a og 4.b.  

 

Der forudsættes en samtidighedsfaktor på 80%, hvilket betyder at ventilationsaggregat og 

hovedkanaler kun dimensioneres for 80 % af den samlede projekterede luftmængde.  

 

Det eksisterende procesudsugningsanlæg fra sløjd /håndværk genanvendes og flyttes til 

det nye maskinrum. 

 

Det gøres opmærksom at fremføring af hovedventilationskanaler fra kælder til stueetagen, 

via skakt til 1.sal og ned igen til stueetagen er kritisk og skal have særlig opmærksomhed i 

forbindelse med udarbejdelse af projekt. 

Alternativ kan overvejes føring af kanaler direkte fra kælder til stuetagen. Dette vil dog be-

tyde inddragelse af areal for skakt i undervisningsrum eller gangarealet.  

Denne løsning er ikke fundet hensigtsmæssigt i forbindelse med udarbejdelse af helheds-

plan.  

 

Ventilation udføres med Danfoss ECL styring.  

 

1.sal overhoved bygning (øst/vest) 

Der udføres decentrale ventilationsanlæg placeres i hvert rum, system som Airmaster.  

 

2.6 Nedbrydningsarbejder 

 

 Screening for miljøfremmede stoffer 

Nedbrydnings- og ombygningsarbejderne skal iagttage håndtering af evt. miljøfremmede 

stoffer i bygningsdele. Som udgangspunkt forventes der, baseret på bygningernes opførel-

ses- og ombygningstidspunkter - ikke at være en særlig grad af miljøfremmede stoffer 

som eksempelvis PCB, men der må dog forudsættes at der kan forekomme nogen grad af 

miljøfremmede stoffer i fx eksisterende fliseklæb og malingslag. 

Som del af den videre projektering skal iværksættes egentlige miljøundersøgelser, som 

kortlægger disse forhold. I budget til helhedsplan er disponeret en post til såvel udførelse 

af forundersøgelse samt et afsætningsbeløb til miljøhåndtering.  

 

 Nedbrydning af SFO-bygning 

I forbindelse med nedrivning af SFO-bygning bevares pedel-værkstedet. 

Generelt skal tages højde for: 

 

 Kloak afproppes i nødvendigt omfang 

 Ny gavl 
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3 Tid og økonomi 
 

3.1 Tidsplan 

Helhedsplanen forventes realiseret i fagentrepriser etapevis i budgetårene 2018-19, ek-

sempelvis med følgende hovedterminer: 

 

 Marts - Okt. 2018: 

Totalrådgiveraftale, projektering, myndighedsbehandling, udbud og licitation.  

 Okt 2018 – August 2019 

Byggeriets udførelse inkl. delaflevering(er) og slutaflevering. 

 

3.2 Genhusning ifm. helhedsplanens gennemførelse 

Overslaget omfatter ikke evt. ekstra driftsudgifter til ud- og omflytning i forbindelse med 

helhedsplanens gennemførelse. Behovet for genhusning vil afhænge af hvilken med hvil-

ken takt helhedsplanen ønskes realiseret. Såfremt den nye idrætshal etableres vil ’roka-

den’ være forholdsvist enkel. Såfremt idrætshallen ikke etableres først, så vurderes det at 

man med følgende ’rokade’ kan udføre ombygningerne uden egentlig genhusning, men 

med forudsætning om brug af dels eksterne faciliteter og dels accept af midlertidige foran-

staltninger – herunder at PLC i en periode vil være hjemløst. 

 

 For at frigøre skolens vest fløj, der i dag rummer gymnastiksal, omklædning og 

musik, skal undervisning i idræt løses med eksterne faciliteter og musik skal 

etableres midlertidigt andet sted ex i eksisterende SFO bygning. 

 nyt kreativt værksted, SFO, fælleslokale og klasselokale står færdigt kan 1.salen 

på vest fløjen ombygges med nye klasselokaler og mindre madkundskab.  

 Derefter kan klasselokaler i stueetagen ombygges til nyt PLC og eksisterende 

PLC kan ombygges til ny lærerforberedelsesmiljø. 

 Som en afsluttende etape kan SFO bygning nedrives når musikfaciliteterne har 

fundet sin nye placering i idrætshallen. 

 

3.3 Metode til økonomisk overslagsberegning 

Det økonomiske overslag er baseret på enhedspriser pr. m² fastsat efter skøn af ydelsens 

omfang og karakter. Da ydelserne på nuværende stade ikke er konkretiseret vil overslags-

summerne reelt fungere som økonomiske rammer for i helhedsplanens gennemførelse. 

 

Den økonomiske opstilling angiver ifm. de enkelte poster hvorledes del-summer er bereg-

net med angivelse af arealomfang, enhedspris og delsum. 

I visse tilfælde er summerne, ud fra et samlet skøn, angivet som ét afsætningsbeløb. 

Budgetter til supplerende inventar og særligt udstyr (eks. foldevægge og  

elevator) ifm. om- og tilbygninger er angivet særskilt i yderste højre kolonne.  

Overslagsberegningen er afstemt med skøn over enhedspriser er fastlagt ud fra rådgiver-

nes erfaringspriser suppleret med officielle V&S-prisbøger. Priser er efterfølgende afstemt 

med Kommunale Ejendomme i Hedensted Kommunes erfaringstal fra renovering af 

samme karakter. 

 

Alle priser er ekskl. moms og vurderet som dags dato iht. aktuelle indeks. 



 

 
 

Side 15 / 15 

3.4 Forslag til anlægsbudget 

 

Der henvises endvidere til bilag 3, som tomfatter delkalkulation for håndværkerudgifter. 

 

 

 

 
 

 


