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1 Forudsætninger  
Med afsæt i ”Business case vedrørende nyt læringsområde i Gilleleje” af 26. januar 2016 har 
Vækst- og skoleudvalget i Gribskov Kommune bedt om uddybning af 3 scenarier for etablering 
af et nyt læringsområde på/ ved Gilbjergskolen med hel eller delvis genanvendelse af de 
eksisterende fysiske rammer på Parkvej.   

Arbejdet er gennemført som en Teknisk Due Diligence som dels indeholder en teknisk 
gennemgang af bygningsdele på de eksisterende bygninger, dels er en forundersøgelse af 
mulige scenarier for at sikre, at visionerne med Gribskov Kommunes læringsreform kan indfris 
ved om- og tilbygning på Parkvej.   

Den byggetekniske gennemgang omfatter identifikation af betydelige bygningsdeles tilstand 
smat en vurdering af det økonomiske omfang bygningsdele kræver for at opnå gældende 
energikrav og den ønskede standard for nutidigt undervisningsbyggeri 

Forundersøgelsen er en overordnet betragtning af arkitektonisk og rumligt potentiale. 
Disponering af arealer, arealkrav, placering af bygninger, parkering og udearealer mv. er ikke 
fastlagt, men udelukkende udtryk for et mulighedsrum, der skal eftervises i senere analyser 
pba. et aftalt arealparadigme.  

1.1 Scenarier 

De 3 scenarier som  er afdækket er: 

Scenarie 1b:  Ny bygning til indskoling og mellemtrin (0.- 6. klasse + FO, 3 spor) 
     Ombygning af eksisterende skole (7.- 9. klasse, 4 spor) 

Scenarie 3:  Ny bygning til udskoling (7.- 9. klasse 4 spor) 
     Ombygning af eksisterende skole (0.- 6. klasse + FO, 3 spor) 

Scenarie 3b: Ombygning af eksisterende skole (0.- 6. klasse + FO, 3 spor og 7. - 9. klasse  
     4 spor) 

 
For alle scenarier er afdækket:  

 Vurdering af Gilbjergskolens fysiske rammers evne til at understøtte scenariet holdt op mod 
Gribskov Kommunes Læringsreform samt ”Vision for Gilleleje Læringsområde” udviklet af 
Skoleudvalget, forår 2015.  

 Konkretisering / eksemplificering af låneoptag til energirenovering. Herunder hvor stor en 
andel af renoveringen der tilskrives energioptimering. 

 Specificering af entreprisesum overfor anlægsbudget. 

For scenarie 1b og 3 er desuden afdækket: 

 Vurdering af rammer og muligheder for etablering af ny bygning på eksisterende matrikel 
langs kanalen (Søborg Kanal). 

Vurdering af Gilbjergskolens afdeling på Rostgårdsvej er ikke en del af nærværende analyse.  
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1.2 Grundlag 

Arbejdet er kvalificeret med afsæt i følgende grundlag: 

 Registrering og opmåling af eksisterende forhold, februar 2016 
 Møder med driftspersonale, februar 2016 
 Eksisterende tegningsgrundlag 
 Businesscase af 26. januar 2016 
 PCB undersøgelse af rumluft af 11. juli 2014 
 Data hentet på Arealinformation 
 Lokalefortegnelse (rengøringstegninger) modtaget fra Gribskov Kommune 
 Plandiagrammer til lokalefortegnelse 
 Eksisterende tegninger modtaget ved besigtigelse 
 Kommuneplan for Gribskov Kommune 
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2 Teknisk gennemgang af skolen på Parkvej 
 

2.1 Kortfattet beskrivelse af ejendommen 

Opført som tidstypisk 70’er betonelementbyggeri. 

2.1.1 Ejendommens hovedgeometri  

Der er en central hovedbygning med fuld kælder med fri udgang til terræn fra de fleste rum i 
kælderen og til svalegange eller terræn fra stueetagen. Fra hvert hjørne af hovedbygningen er 
der adgang til fire blokke i ét plan med klasselokaler omkring et centralt fællesrum. 

De fire blokke er forskudt en halv etagehøjde i forhold til hovedbygningens stue og 
kælderetage. 

Omkring skolen er det bygningsnære areal i forskellige niveauer og skråner mod hhv. 
stueetage og kælder. 

Nellerupgårdhallen, som både anvendes af skolen og lokale foreninger, har udover et større 
halområde, omklædningsfaciliteter og en mindre gymnastiksal, der er opført i forbindelse med 
skolen. Tagflader mellem skolen og hal er sammenbygget. 

2.1.2 Konstruktionsprincip 

Skolen er opbygget af et søjle- og dragersystem med stabiliserende vægge. Etagedæk er 
hovedsageligt udført som huldæk, dog er dæk over centralt rum i hovedbygningen udført som 
dæk af metal 

Søjler gennembryder facaderne i et modulsystem på 3,60 meter. Mellem søjler er et let 
facademodul tilbagetrukket. Bjælker og huldæk danner udhæng og altangang på ca. 1,80 
meter. 

Nellerupgårdhallens bygningsmasse er ligeledes opbygget af et søjle- og dragersystem. 

Samtlige installationers hovedføringsveje er over nedhængt loft. 

2.1.3 Myndighedsforhold 

I forbindelse med ombygning er der krav til at mindske energiforbruget, jf. BR15. 
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2.2 Teknisk gennemgang, bygningsdele  

 

2.2.1 Fundering 

Der foreligger ikke en geoteknisk undersøgelse. Der er i mindre grad konstateret 
sætningsrevner i søjler, dog ikke i et omfang, så det vurderes, at efterfundering er nødvendig 
ved den nuværende belastning. Lokalt skal revnedannelse afhjælpes. 

Geoteknik for en evt. tilbygning eller ombygning skal undersøges. 

2.2.2 Betonkonstruktioner 

Bærende bygningsdele, søjler og dæk i beton, gennembryder facader og skaber kuldebroer, 
som medfører, at bygningen ikke kan opfylde nutidige energikrav uden ombygning og isolering. 

Betonsøjler, -vægge og -dæk synes i generel god stand, som ved øget beskyttelse mod vejrlig 
har en høj restlevetid for en evt. ombygget skole. 
Karbonatisering og betonens tilstand skal undersøges for at levetiden kan bestemmes endeligt. 

Fuger ved alle betonelementer skal udskiftes, se afsnit vedr. miljøforhold. 
 

I områder, hvor der er etableret udvendig isolering og pladebeklædning, er betonen ikke 
besigtiget. Det er oplyst af driftspersonalet, at efterisolering er foretaget grundet opstået 
skimmel på indvendige vægflader. 

Søjler omkring hallen er der blevet udført reparationer på. Yderligere undersøgelser af 
betonkonstruktionerne skal medvirke til at bestemme omfanget af reparationer eller udskiftning, 
og skal forudsættes ved en ombygning eller restaurering. 

2.2.3 Tagflader 

Der er fladt tag med tagpap på en opbygning af ca. 75 mm isolering udlagt på dækelementer. 
Taget er forsynet med kuppel-ovenlys, og der er ventilationsanlæg på taget, som 
gennembryder det ved fastgørelser og gennemføringer. 

Afvanding fra alle tagflader sker via indvendige nedløb. 

På hovedbygningen har der været fugtindtrængen i et område over biblioteket, som delvist er 
udbedret ved udlægning af ny tagpap.  

Tagets stand, skadeshistorik og isoleringsgrad gør, at det ikke er rentabelt at genbruge dele af 
den eksisterende tagkonstruktion ved en modernisering af skolen. 

Fuldstændig fjernelse af tagpap og isolering er nødvendig for at kortlægge omfang af 
fugtindtrængen og følgeskader som skimmel el. lign. 

Hallernes tagflader er ikke besigtiget, men må forventes i en stand svarende til skolens øvrige 
udskiftningsmodne tagflader. 
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2.2.4 Lette facader, vinduer og døre 

Lette facademoduler med termovinduer og døre er hovedsageligt de originale fra 70’erne og 
isolerer kun i mindre grad. Modulerne har siddet beskyttet dybt under udhæng, men de er 
udskiftningsmodne på baggrund af manglende overfladisk vedligeholdelse, alder og 
manglende isoleringsevne.  

Modulerne har ikke potentiale til renovering og skal udskiftes ved en ombygning. Afhjælpning af 
kuldebrosproblematikken ved sokkel, etagedæk samt betonvægge og -søjler skal indarbejdes i 
en evt. ny facadeløsning. 

Facade mod den indvendige lysgård og hovedadgangenes dør- og vinduespartier er udskiftet i 
nyere tid til træ-alu-partier med en væsentlig restlevetid. 

Udhængspladerne må formodes at indeholde asbest og skal nedtages hele og med de 
fornødne miljøtiltag. 

2.2.5 Indvendige overflader 

Gulve er hovedsageligt linoleumsgulve på et underlag af kork. I toiletrum mv. er der 
klinkegulve. 

Linoleumsgulve er velholdte og udskiftes med passende intervaller. Delvis genanvendelse af 
gulvflader er muligt med hensyntagen til, at evt. ny indretning, kortlægning af gulvfladers levetid 
skal foretages. 

Lofter er i klasserum hovedsageligt nedhængte hhv. oprindelige Dampa-lofter og i ombyggede 
områder med 60x60 loftsystemer med synlige skinner. I de større fællesrum er der hhv. 
nedhængt metallistesystem eller blotlagte dækelementer og bjælker. Afstand fra overkant 
etagedæk til overkant etagedæk er 3,60 meter og fra gulv til underkant af bjælker er 2,80 
meter, og lofthøjden i rummene er nu 2,50 meter. 

Ved en større ombygning af skolens installationer og indretning skal lofter udskiftes. Ved 
mindre renovering skal der foretages en kortlægning af lofternes levetid i de enkelte blokke og 
lokaler. 

Toiletter og omklædningsfaciliteters overflader er nedslidte og skal udskiftes ved en renovering. 
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2.3 Teknisk gennemgang, installationer 

 

2.3.1 Varme- og radiatoranlæg 

Bygningen er forsynet med fjernvarme. Varmecentralen i skolens kælder forsyner skolen og 
hallen. Blandesløjfer er opdelt i de enkelte blokke, hovedbygning, hal og ventilation. Rørføring i 
varmecentralen er velisoleret, og pumper mv. er udskiftet til nyere med lavt energiforbrug. 
Styring er kun delvist opdateret, og der bør ved en ombygning udføres fuld cts-styring. 

Dimensionering af varmecentralen skal gennemgås ved en evt. energiombygning eller ændring 
af personbelastning, men en fuldstændig udskiftning vurderes ikke nødvendig. 
 

Varmeinstallationen ud i blokkene og hal er et 2-strengs anlæg. Radiatorerne med 
termostatventiler på hele skolen og hal er fra skolens opførelse og skal udskiftes. 
Hovedføringsveje for varmerør er over nedhængte lofter og er lodret ført uisolerede indstøbt i 
søjler i facaderne til radiatorer under vinduer. 
Varmeinstallationen skal totalsaneres for at opfylde energikravene. Ved en evt. ny hal eller hel 
ny skole, kan hallen forsynes særskilt med egen fjernvarmeledning. 

2.3.2 Brugsvand og sanitet 

Toiletter og øvrig sanitet er generelt nedslidt og skal udskiftes ved en ombygning. 

Rørføring kan ikke genbruges ved ombygning. 

Toiletter er placeret enkeltvis ved klasserum og ved trapper mellem hovedbygningen og de fire 
blokke. 

2.3.3 Afløb/kloak 

I forbindelse med en ombygning af bygningen skal der foretages en TV-inspektion af 
kloakledningerne under bygningen, hvorefter det må vurderes, om de kan genanvendes.  
Ved ombygning og derunder ændring af indretning vil der være behov for nye faldstammer og 
kloakering.  

2.3.4 Ventilation 

Ventilation er fra bygningens opførelse, dog med enkelte nyere ombygninger. Der er etableret 
overdækning og aflukning omkring anlæggene grundet utætheder og hærværk. 

Flere mindre decentrale anlæg er etableret til tandlæge og omklædning mv. 

De eksisterende ventilationsanlæg kræves udskiftet for at opnå bedre genvinding af varme, så 
energikravene kan opfyldes. 

2.3.5 Elinstallationer 

Det generelle indtryk af installationer er, at installationerne bærer præg af at være i oprindelig 
stand, dog med enkelte ændringer i de forskellige ombygninger, der er foretaget igennem tiden 
i bygningen. 

Bygningen forsynes via en stikledning med tilstrækkelig kapacitet. 

Hovedtavlen er placeret i kælderen og kan benyttes fremadrettet.  
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Det vurderes, at alle føringsveje og installationerne vedr. belysning, 230V- og 400V-udtag skal 
totalrenoveres i forbindelse med den nye funktion, 

Der er etableret diverse svagstrøminstallationer. Svagstrømsinstallationer vurderes til, at de 
ikke kan genbruges.  

Det anbefales, at der udføres komplet ny elinstallation i bygning, herunder undertavler med 
tilhørende belysning, 230V- og 400V-installationer. 
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2.4 Miljøforhold 
 

2.4.1 Installationer 

Der kan forventes asbest i rørisolering fra tidsperioden. 

Ved renovering af tandlægeområdet kan der forekomme tungmetaller, hvor særlige tiltag er 
påkrævet. Nærmere undersøgelser  skal foretages. 

2.4.2 Klimaskærm 

PCB fra fuger omkring facademoduler er indtrængt i betonsøjler og vægelementer, jf. rapport 
fra Teknologisk institut. Der blev foretaget målinger, som viser, at der på nuværende tidspunkt 
ikke frigives PCB til indeluften på skolen i kritiske niveauer. 

Ved nedtagning af fugerne skal arbejdsmiljømæssige tiltag udføres, og nærværende lokaler 
skal etableres med luftsluser mv. De berørte lokaler skal kraftigt udluftes og rengøres efter 
fugeudskiftningen. 

Gennem fugernes kontakt med tilstødende bygningsdele i årtier er der trængt PCB ind, som 
kan afdunste – også efter fugen er fjernet. Disse bygningsdele skal ligeledes fjernes. På 
bærende betonsøjler og vægelementer skal områderne forsegles. 

Der er konstateret utætheder i tagkonstruktionen, hvorfor risikoen for svamp er særdeles høj. 
Skimmelsanering skal foretages i forbindelse med udskiftning af tagfladen. 

Undersøgelse vedr. eventuel forekomst af bly i maling, fx ved vinduer og indvendige overflader, 
skal foretages. 

Svampeundersøgelse af tagdækskonstruktion skal udføres. 

2.4.3 Øvrige bygningsdele 

Undersøgelse vedrørende eventuel anden forekomst af PCB og øvrige miljøskadelige stoffer i 
bygningen skal foretages med en miljømæssig screening i forbindelse med en evt. ombygning. 

Der skal være fokus på miljøundersøgelser af øvrige bløde fuger samt fuger ved flisearbejder 
og evt. forekomster af bly i maling. 



 
3. Forundersøgelse, gennemgang af scenarier 

 11 / 21 

 

3 Forundersøgelse, gennemgang af scenarier 
 

3.1 Metode 

Arbejdet er gennemført med følgende metode:  

 Fastlæggelse af arealkrav til brug for analysen.  
 Udarbejdelse af arealopgørelse. 
 Registrering af Gilbjergskolens fysiske stand. 
 Bygningsmæssig betragtning på baggrund af registrering.   
 Diagrammatisk analyse af arealkrav i forhold til de eksisterende bygninger.  
 Diagrammatisk undersøgelse af muligheder og konsekvenser ved nye tilbygninger. 
 Sammenligning af arealforhold for nybyggeri, ombygning og nedrivning. 
 Vurdering af mulig etapedeling og behov for genhusning.  
 Økonomisk opstilling af de tre scenarier baseret på de bygningsmæssige konsekvenser af 

arealanalysen, fordelt på nybyggeri, ombygning og nedrivning.  

3.1.1 Arealkrav  

Efter aftale med Center for byer, ejendomme og erhverv er scenarierne kvalificeret i forhold til 
gældende areal- og funktionskrav som anvendes ved nybygning, ombygning og renovering af 
folkeskoler og fritidsordninger i Københavns Kommune.  Arealkravene er tilpasset Gribskov 
Kommunes retningslinjer, så alle klasser har eget basislokale, mens arealkravet om 60 m2 pr. 
basislokale er bibeholdt trods en lavere klassekvotient i Gribskov Kommune (25 / 28 elever).  

Arealkravene skal, efter politisk beslutning om hvilket scenarie der skal bearbejdes yderligere, 
udvikles til et egentligt arealparadigme for Gilleleje Læringsområde. 

3.1.2 Arealopgørelse 

Skolens eksisterende arealer er oplistet i forhold til arealkravene. Opgørelsen af de 3 scenarier 
er oplistet i et samleark, som illustrerer fordelingen på hhv. eksisterende og nye bygningsafsnit. 
Opstillingen angiver differencen mellem eksisterende bygningsarealer og arealkravene, 
hvorved arealoverskud / -underskud anskueliggøres.  

3.1.3 Bygningsmæssig betragtning 

Den bygningsmæssige betragtning angiver hvordan arealkravene kan fordeles i eksisterende 
bygningsafsnit. Skolen består af fire blokke med basislokaler og fællesrum samt en midter-
bygning / hovedbygning med faglokaler, samlingsområder og administration. Den 
bygningsmæssige betragtning anviser hvilke hele bygningsafsnit der etableres, ombygges eller 
nedrives. Kvalifikationsarbejdet omfatter ikke betragtninger om delvis nedrivning i de 
eksisterende afsnit. En nærmere betragtning omkring delvis nedrivning skal være omfattet af et 
byggeprogram. 

3.1.4 Planforhold 

I afsøgningen af muligheder for etablering af ny bygningsmasse mod kanalen er der taget 
udgangspunkt i gældende planforhold, herunder beskyttelsesinteresser som 
Åbeskyttelseslinjen, Kystkilen og lavbundsarealer. Byggeriet er derfor placeret under størst 
mulig hensyntagen til de gældende beskyttelsesinteresser. 
 
Nyt byggeri ud mod kanalen kan i nogle tilfælde kræve en ændring af enkelte af 
kommuneplanens nuværende beskyttelsesinteresser, som kystkilen og lavbundsarealer. Det 
vurderes helt umiddelbart, at en ændring af udpegningerne ikke vil være en væsentlig ændring, 
da der allerede er tale om en meget bymæssig karakter i området. Såfremt Byrådet ønsker at 
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reducere udpegningerne, kan et eventuelt kommuneplantillæg udarbejdes parallelt med en 
lokalplan og forventes derfor ikke at forlænge tidsplanen væsentligt. Hvis der gennem 
kommuneplantillæg ændres på udpegningerne kan der således arbejdes med at placere 
byggeriet tættere på kanalen end skitseret i scenarierne, såfremt dette ikke har en væsentlig 
negativ påvirkning af kanalen.  
 
Åbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven §16) er gældende for størstedelen af området 
omkring skolen. Ethvert nyt byggeri ud mod kanalen vil derfor kræve enten reduktion i 
beskyttelseslinjen eller dispensation. Kommunen er myndighed på afgørelser om dispensation. 
Det vurderes som sandsynligt, at der vil kunne opnås dispensation - dog afhængigt af 
påvirkningen af kanalen. Eftersom dette forhold er gældende for alle tre scenarier beskrives 
dette ikke nærmere under de enkelte scenarier. 

3.1.5 Udenomsarealer 

En placering af nye tilbygninger mod kanalen rummer mulighed for, at etablere et fælles grønt 
lege- og læringsareal. 

Nye tilbygninger vil afstedomme en omplacering af de befæstede arealer, herunder P-pladser 
og tilkørsels-/brandredningsarealer til både skole og idrætshal. I de bygningsmæssige 
betragtninger for alle 3 scenarier er forudsat udlægning af 90 parkeringspladser langs Parkvej. 
(30 % flere end nuværende udlæg). Det forventes, at der skal afsættes cirka 3,5 mio. kr. til 
anlæg af P-arealer, som ikke er inkluderet i det i nærværende oplistede overslag.     

De bygningsmæssige betragtninger omfatter ikke yderligere betragtninger omkring 
udenomsarealer, men det vurderes indledningsvist, at krydsning mellem hård og blød trafik, 
sikre skoleveje og etablering af serviceveje er realiserbart i alle 3 scenarier.     

3.1.6 Relation til business case 

Idet nærværende er en uddybning af elementer af ”Business case vedrørende nyt 
læringsområde i Gilleleje” er den anvendte anlægsøkonomi og arealer i videst muligt omfang 
fastholdt i alle tre scenarier. Dette er valgt for at sikre størst muligt sammenligningsgrundlag.  

Således er følgende estimerede priser fastholdt på niveau svarende til business casen: 

 Kvadratmeterpris for nybyggeri.  
 Overslag for indvendigt inventar 
 Overslag for udvendigt inventar 
 Overslag for anlæg af udearealer 
 Udbudsomkostninger  

Det er fra administrationens side ønsket, at nærværende analyse tilføjes arealer til det 4. spor i 
udskolingen som undervises i indskoling og mellemtrin i Blistrup. Derfor forekommer en mindre 
uoverensstemmelse i forhold til Appendix 4 til business case ”Forudsætningsgrundlag for 
omfang af tilbygning 7. - 9. klasse”. 

Idet ingen af scenarierne scenarie 1b, 3 eller 3a rummer total nedrivning, er ny 
forsyningsledning til hal, som i business casen optræder ved scenarie 1 og 2, ikke medtaget i 
nærværende. 
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3.2 Scenarier 

De 3 scenarier er illustreret i medfølgende appendix.  

Materialet indeholder følgende: 

 Oversigtsplan eksisterende forhold   Viser omgivelser og planforhold i 
området  
 

 Eksisterende forhold   Viser de eksisterende områder 
 

 Scenarie 1b   Viser arealkrav fordelt på nye og  
    eksisterende bygninger 
 

 Scenarie 3b   Viser arealkrav fordelt på nye og  
    eksisterende bygninger 
 

 Scenarie 3a   Viser arealkrav fordelt på eksisterende  
    bygninger 
 

 Scenarieoversigt økonomi  De tre scenarier opstillet til sammen- 
    ligning med bruttoarealdiagrammer 
 

 Scenarieoversigt arealer  Arealkrav fordelt på de tre scenarier,  
    sammenholdt med de eksisterende  
    områder.  
    Opstillingen viser differencen mellem  
    arealkrav og eksisterende lokaler 
 

 Arealkrav    Detaljeret opstilling af arealkrav  
    sammenholdt med anvendelsen på  
    eksisterende arealer 
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3.2.1 Scenarie 1b 
Ny bygning til indskoling og mellemtrin (0.- 6. klasse + FO, 3 spor) 
Ombygning af eksisterende skole (7.- 9. klasse, 4 spor) 

Anslået omfang: 

 Nybygning :  3.398 m2 
 Ombygning: 6.701 m2 
 Nedrivning: 3.271 m2 

 
 

 

 

3.2.1.1 Fordeling af funktioner 

Faciliteter for 0.- 6. klasse samt FO etableres i ny tilbygning vest for den eksisterende skole og 
langs med kanalen.  

Udskoling for 3 spor 7.- 9. klasse kan etableres i eksisterende blok C, mens 4. spor til 
udskolingen kan etableres i hovedbygning i tilknytning til blok C. 

Eksisterende blokke A, B og D med basislokaler nedrives. Blok B er nuværende FO. 

I eksisterende hovedbygning etableres alle faglokaler, kantine, læringscenter samt 
administration, sundheds- og servicearealer. 

3.2.1.2 Bygningsmæssig betragtning 

Den nye bygning til indskoling og mellemtrin kan etableres i 1 etage i forlængelse af den 
eksisterende hovedindgang. Bygningen kan etableres så den skaber et gårdrum mod den 
eksisterende hovedindgang. En bygning i 1 etage vil give mulighed for direkte adgang til 
terræn fra alle lokaler, og særligt et naturfagligt område med direkte adgang til det fri kan 
understøtte etablering af et grønt lege-/læringsareal mod kanalen.   

Eksisterende blok D med basislokaler vurderes mulig at ombygge, så den lever op til 
arealkravene. Blokken rummer mulighed for at etablere 3 spor af 3 årgange med tilhørende 
gruppe- og fællesrum. 
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Hovedbygningen rummer et stort arealoverskud, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt at 
etablere faciliteter til det 4. spor i udskolingen ved at inddrage dele af eksisterende 
hovedbygning.  
 
Lysgården i hovedbygningen har et stort vedligeholdelses- og kvalitetsmæssigt efterslæb. 
Lysgråden kan enten inddrages i hovedbygningen – med arealforøgelse til følge – eller 
opgraderes. Opgradering af lysgården er ikke inkluderet i nærværende arealer 

Nedrivning af blok A og B kan skabe mulighed for større facadeareal på de lokaler som ligger 
hvor hovedbygningen i dag møder blokkene med basislokaler.  

Eksisterende trapper mellem blokke og hovedbygning kan ombygges, så der etableres adgang 
til kælder og terræn.  

3.2.1.3 Flytning og genhusning 

Den nye om- og tilbygning vurderes realiserbar uden genhusning.  

Det vurderes at 0.- 6. klasse og FO kan placeres/ forblive i blok A, B og C mens blok D 
nedrives og den nye basisbygning etableres. Den nye bygning ibrugtages, mens blok A og B 
nedrives og blok C ombygges til udskoling. Hovedbygningen kan ombygges etapevis til et 
ekstra spor til udskoling inden 7.- 9.klasse flytter ind og Rostgårdsvej afvikles. 

3.2.1.4 Planforhold 

De nye tilbygninger mod Søborg Kanal vurderes at kræve følgende ændringer i gældende 
plangrundlag: 

Kommuneplan 2013-25 - tillæg: 

Det er ikke muligt at etablere de nye bygninger udenfor den nuværende udpegning til beskyttet 
landskab og kulturværdier. Afgrænsningen af udpegningen skal ændres, såfremt det nye 
byggeri vurderes at forringe de landskabelige og kulturhistoriske værdier langs kanalen 
væsentligt.  

Afgrænsningen af kystkilen og lavbundsareal skal kun justeres såfremt de nye bygninger 
ønskes placeret nærmere kanalen end angivet. 

Der forudsættes desuden udarbejdet ny lokalplan. 
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3.2.2 Scenarie 3 
Ny bygning til udskoling (7.- 9. klasse, 4 spor)  
Ombygning af eksisterende skole (0.- 6. klasse + FO, 3 spor) 

Anslået omfang: 

 Nybygning :  1.781 m2 
 Ombygning: 7.754 m2 
 Nedrivning: 2.218 m2 

 
 

 

 

3.2.2.1 Fordeling af funktioner 

Faciliteter for 4 spor i udskoling 7.- 9.klasse samt auditorium og naturfaglige laboratorier 
(fysik/kemi, biologi og geografi) etableres i ny bygning langs kanalen.   

Basislokaler og grupperum for 1.- 6. klasse etableres i eksisterende blokke C og D. 

Eksisterende blokke A og B nedrives. Blok B er nuværende FO. 

I eksisterende hovedbygning etableres 0. klasse, FO, øvrige faglokaler, kantine, læringscenter 
samt administration, sundheds- og servicearealer. 

3.2.2.2 Bygningsmæssig betragtning 

Den nye bygning til udskoling kan etableres i 1 etage i forlængelse af den eksisterende 
hovedindgang som i forslag 1b. Bygningen kan placeres således, at den skaber et gårdrum 
mod den eksisterende hovedindgang. En bygning i 1 etage vil give mulighed for direkte adgang 
til terræn fra alle lokaler, og særligt et naturfagligt område med direkte adgang til det fri kan 
understøtte etablering af et grønt lege-/læringsareal mod kanalen.   

Det vurderes muligt, at ombygge eksisterende blokke med basislokaler så de lever op til 
arealkravene. Hver blok med basislokaler rummer mulighed for at etablere faciliteter for 3 spor i  
1. – 6. klasse med tilhørende gruppe- og fællesrum. 0. klasse kan etableres hovedbygning i 
tilknytning til FO og blok C. Mellemtrin kan placeres i blok D. 
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Hovedbygningen kan anvendes til placering af alle øvrige faglokaler end de som er specifikke 
for udskolingen. FO kan placeres i hovedbygningens NØ-hjørne ud for tidligere blok B. Kantine 
og madkundskab kan ved en placering i underetagen langs sydfacade, drage fordel af 
nærheden til det centrale fællesareal. Et nyt produktionskøkken kan med fordel etableres her i 
forbindelse med eksisterende elevator og tæt på eksisterende vareindlevering i kælder. 

3.2.2.3 Flytning og genhusning 

Den nye om- og tilbygning vurderes realiserbar uden genhusning.  

Det vurderes at 0.- 6. klasse og FO kan forblive i blok B, C og D mens blok A nedrives og den 
nye udskolingsbygning etableres. Den nye bygning ibrugtages af 2. – 6. klasse i 3 spor, blok C 
og D ibrugtages af 0. – 1. klasse mens blok B nedrives. Hovedbygning ombygges etapevis 
inden 7.- 9.klasse flytter ind og Rostgårdsvej afvikles. 

3.2.2.4 Planforhold 

De nye tilbygninger mod Søborg Kanal vurderes at kræve følgende ændringer i gældende 
plangrundlag: 

Kommuneplan 2013-25 - tillæg: 

Det er ikke muligt at etablere de nye bygninger udenfor den nuværende udpegning til beskyttet 
landskab og kulturværdier. Afgrænsningen af udpegningen skal ændres, såfremt det nye 
byggeri vurderes at forringe de landskabelige og kulturhistoriske værdier langs kanalen 
væsentligt.  

Afgrænsningen af kystkilen og lavbundsareal skal kun justeres såfremt de nye bygninger 
ønskes placeret nærmere kanalen end angivet. 

Der forudsættes desuden udarbejdet ny lokalplan. 

  



 
3. Forundersøgelse, gennemgang af scenarier 

 18 / 21 

 

3.2.3 Scenarie 3a 
Ombygning af eksisterende skole (0.- 6. klasse + FO, i 3 spor og 7.-9. klasse i 4 spor) 

Anslået omfang: 

Nybygning :  9.972 m2 

 

 

3.2.3.1 Fordeling af funktioner 

Indskoling 1. – 3. klasse etableres i blok C, FO forbliver i blok B og 0. klasse etableres i 
hovedbygningen. Mellemtrin 4.- 6. klasse etableres i blok A og udskoling i 4 spor placeres hhv. i 
blok D og hovedbygning. 

Kantine og skolekøkken kan etableres samlet i hovedbygning. Det administrative område kan 
placeres i stueetagen langs hovedbygningens facade mod Parkvej. Læringsområde kan 
bibeholdes centralt, orienteret mod lysgården.  

Underetagen kan anvendes til faglokaler, hvor der er adgang til servicerampe og til 
udearealerne mod hhv. Parkvej og idrætshallen. Auditoriet kan placeres centralt, med adgang 
fra musik og sløjdlokaler. Det centrale areal kan anvendes multifunktionelt i forhold til de 
tilgrænsende lokaler og udearealer.  

Underetagens arealer under hhv. kantine og hovedindgang kan bevares i deres nuværende 
funktion som teknik, depoter og klublokaler.  

3.2.3.2 Bygningsmæssig betragtning 

Eksisterende blokke A, B, C og D med basislokaler vurderes mulige at ombygge, så de lever 
op til arealkravene. Hver blok rummer mulighed for at etablere 3 spor af 3 årgange med 
tilhørende gruppe- og fællesrum. 

Hovedbygningen rummer et stort arealoverskud, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt at 
etablere faciliteter til det 4. spor i udskolingen ved at inddrage dele af eksisterende 
hovedbygning.  

Det vurderes, at en ombygning af hovedbygningen kan sikre at læringsmiljøet opgraderes til at 
opfylde intentioner i læringsreformen i samme grad som ved nybyggeri i scenarie 1b og 3.   
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Lysgården i hovedbygningen har et stort vedligeholdelses- og kvalitetsmæssigt efterslæb. 
Lysgråden kan enten inddrages i hovedbygningen – med arealforøgelse til følge – eller 
opgraderes. Opgradering af lysgården er ikke inkluderet i nærværende arealer. 

3.2.3.3 Flytning og genhusning 

Den nye om- og tilbygning vurderes realiserbar uden genhusning.  

Det forventes at 0.- 3. klasse og FO kan forblive i blok A og B, mens blok C og D ombygges. 

Mellemtrin 4. – 6. klasse kan anvende blok C, mens blok D ombygges, og flytte i ombygget 
blok D mens blok C ombygges.  FO kan etableres i hovedbygning. Indskoling flytter i Blok C 
mens blok A og B ombygges. . Efter ombygning etableres FO på ny i blok B og blok a 
anvendes til faglokaler mens hovedbygning ombygges etapevis. Mellemtrin flytter i ombygget 
blok A efter ombygget hovedindgang. Udskoling flytter ind i blok D og Rostgårdsvej afvikles.  

3.2.3.4 Planforhold 

Matriklen for den eksisterende skole på Parkvej er ikke omfattet af en gældende lokalplan.   

Grundet omfanget af den foreslåede ombygning samt forøgelse af antallet af daglige brugere 
forudsættes det, at der udvikles lokalplan. 
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4 Økonomiske forhold 
 

Ved beregning af estimater er anvendt følgende priser pr. kvadratmeter ekskl. moms inkl. 
omkostninger til rådgivning og uforudseelige udgifter:  

 Tilbygning 15.300 kr. pr. m2  
 Ombygning  8.300 kr. pr. m2   
 Nedrivning 2.000 kr. pr. m2 

Udgifter til inventar og anlæg af udearealer gentages fra business case og anlægsnotat for at 
sikre sammenligningsgrundlag:  
 
 Udearealer  2.800.000 kr. 
 Indvendigt inventar   7.200.000 kr. 
 Udvendigt inventar   2.400.000 kr. 

Parkeringsforhold skal undersøges i den videre proces, uanset scenarie. Herunder vurdering af 
omfang, placering og prisoverslag samt vurdering af hvorvidt eksisterende parkeringspladser 
helt eller delvist kan bevares. Der er i nærværende ikke afsat midler til nyanlæg af P-arealer.   

 

4.1 Scenarie 1b 
Nybygning 3.398 m2    51.992.460 kr. 

Ombygning  6.701 m2     55.618.300 kr. 

Nedrivning 3.271 m2     6.542.000 kr. 

Udeareal   2.800.000 kr. 

Indvendigt inventar   7.200.000 kr. 

Udvendigt inventar   2.400.000 kr. 

Udbudsomkostninger mv.    2.000.000 kr. 

I alt   128.552.760 kr. 
 
Andel energirenovering  33 % af 55.618.300 kr.  18.354.039 kr. 
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4.2 Scenarie 3 
Nybygning   1.781 m2   27.249.300 kr. 

Ombygning   7.754 m2   64.358.200 kr. 

Nedrivning   2.218 m2   4.436.000 kr. 

Udeareal   2.800.000 kr. 

Indvendigt inventar   7.200.000 kr. 

Udvendigt inventar   2.400.000 kr. 

Udbudsomkostninger mv.    2.000.000 kr. 

I alt   110.443.500 kr. 
 
Andel energirenovering  33 % af 64.355.212 kr.  21.238.206 kr. 

 

 

4.3 Scenarie 3a 

Ombygning   9.972 m2   82.767.600 kr. 

Udeareal   2.800.000 kr. 

Indvendigt inventar   7.200.000 kr. 

Udvendigt inventar   2.400.000 kr. 

Udbudsomkostninger mv.   2.000.000 kr. 

I alt   97.167.600 kr. 
 
Andel energirenovering  33 % af 82.767.600 kr.  27.313.308 kr. 
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