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Program  

• Velkomst v. Formand for udvalget for Uddannelse, Skole og Dagtilbud, 

Helge Friis 

• Orientering om udbud – skolebygning, placering på grunden mm. v. 

Bygherrerådgiver Nikolaj Snog, fra Niras 

• Orientering om vejforhold i byggeperioden. (inkl. Sikker befordring for 

skoleelever på vej og byggeområdet) v. Bygeherrerådgiver fra Niras 

• Hvad sker der så nu? (tidsplan hvornår kendes det endelige projekt, hvornår 

foretages det første spadestik, hvornår tages skolen i brug, ….) v. 

Bygherrerådgiver fra Niras 

• Spørgsmål  

 



Rammer og formål  

• Orientering om projektets stadie (hvor er vi nu)  

 

• Orientering om hvilken skole vi forventer at få indenfor budgettet  

 

• At give borgerne mulighed for at gøre opmærksom på forskellige 

forhold som vi i projektet skal være opmærksomme på  

 

• Mulighed for  at stille spørgsmål  
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Frederiksværk Skole  
Vision for Frederiksværk Skole 
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”Den nye skole skal være et sted hvor der 
samarbejdes og skabes fællesskaber i synergier 
mellem fag, aldre, fysiske rum og mellem ude- og 
inderum. Læringsforløb vil i høj grad finde sted i en 
bevægelse mellem læringsrum i huset, i nære 
udearealer og ved forskellige læringsmiljøer i 
lokalområdet.” 



Frederiksværk Skole  
Program for ny skole 
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Nybyggeri:  
2-sporet skole disponeret for op til 560 elever fordelt på 20 klasser med hver op til 28 elever 
 
Areal: ca. 4.500 m2 netto (skolefunktioner) ~  
          ca. 6.000 m2 brutto (med fordelingsarealer, vægge og teknikrum) 
 
Byggeprogram foreligger med alle funktionerne 
Robust byggeri i 1 – 3 etager 
Energiramme for bygningsreglementet 2018 
Indeklimaklasse B (Middel indeklimaklasse som de fleste nye skoler designes efter)  
 
 
Udearealer: 
• Eksisterende parkering ved Parallelvej bibeholdes - tilpasses mht. adgangsforhold 
• Eksisterende parkering ved Skolevej bibeholdes – tilpasses mht. adgangsforhold og cykelstativer 
• Arealer og funktioner – leg og motion - i det sydøstlige bibeholdes 
• Nye udendørs lege- og undervisningsfunktioner 

 
 
 
 
 
  



Frederiksværk Skole  
Ankomst, multisal, musik og musical 
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”Samlende” ankomst med central placering af musiske og fysiske aktiviteter  

Musik og idræt placeres i 
forbindelse med ankomstområdet 
så der skabes rammer for musikske 
aktiviteter som koncerter, teater, 
pop up aktiviteter etc. og let 
adgang i forhold til at lokalområdet 
også kan udnytte faciliteterne. 

 

Multisalen er programmeret med 
en størrelse på ca. 440 m2 til 
idrætsaktiviteter og boldspil som 
basketball, volleyball, badminton, 
håndbold, fodbold etc. 

 



Frederiksværk Skole  
Indskoling, mellemtrin og udskoling m.m. 
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Indskoling med SFO 
Pædagogisk Køkken og 
Værksteder 

 

Mellemtrin med Klub 

 

Udskoling med Science 

 

+ Administration  

 

Og udendørs værksteder, laboratorier 
Boldbaner og legeområder  

 



Frederiksværk Skole  
Princip for byggefelt for ny Skole – Nedrivning af eksisterende Skole  
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Parkeringsareal 
bibeholdes 

Legeareal bibeholdes 
Parkeringsareal 
bibeholdes 

Princip for byggefelt  

Nedrivning af 
eksisterende skole 



Frederiksværk Skole  
Opførelse af nybyggeri – adgang til skole og byggeplads  
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Legeareal  
bibeholdes 

Adgang til skole for 
elever og forældre 
 

Adgang til byggeplads 
fra Vinderød Skov 

Parkering til 
byggeplads 

Areal til skurby og 
ekstra parkering til 
byggeplads 

Byggepladshegn/ 
afskærmning  

Parkering til skole 
(eksisterende) 

Midlertidig cykel- og 
gangsti vest/nord om 
byggefeltet  

Eksisterende cykel- og 
gangsti langs Parallelvej 
beskyttes 

Byggefelt 

Eksisterende 
skole 



Frederiksværk Skole  
Nedrivning af eksisterende skole – adgang til skole og byggeplads  
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Legeareal  
bibeholdes 

Princip for byggefelt  

Adgang til skole for 
elever og forældre 
 

Adgang til byggeplads 
fra Vinderød Skov 

Parkering til 
byggeplads 

Areal til skurby og 
ekstra parkering til 
byggeplads 

Byggepladshegn/ 
afskærmning  

Parkering til skole 
(eksisterende) 

Midlertidig cykel- og 
gangsti vest/nord om 
byggefeltet  

Eksisterende cykel- og 
gangsti langs Parallelvej 
beskyttes 

Ny skole 

Eksisterende 
skole nedrives 



Frederiksværk Skole 

Optioner 
(Mulighed for at kunne tilpasse 

projektet til den økonomiske ramme) 
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Frederiksværk Skole 
Økonomi – Fire optioner – Optioner kan til- og fravælges 

a) Nedrivning af eksisterende hal og sal med tilhørende 
omklædning 
 

b) Etablering af ny multisal inkl. omklædning og 
depotrum 
 

c) Etablering af udendørs undervisningsfunktioner 
 

d) Nedrivning af eksisterende skole inkl. belægninger 
men ekskl. de bygninger som er omfattet af option a) 
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Frederiksværk Skole 

Tidsplan 
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Frederiksværk Skole  
Udbudstidsplan EU udbud ved start 21. juni 2019 
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Ansøgninger             Tilbudsfase Udvælgelse 
Tildeling 
og Stand 

Still 

  Forhandlingsmøde   Forhandlingsmøde 

Udbud med forhandling – overordnet tidsplan 

15. august 
2019 

23. sept. 
 2019 

Marts 
 2020 

1. maj 
 2020 

21. juni 
2019 

Opstart af 
Udbud 

Indgåelse af 
totalentreprisekontrakt 

 



Frederiksværk Skole  
Overordnet tidsplan for gennemførelsen af projektet 
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Ny lokalplan 

Dispositionsforslag 
Projektforslag 

1. maj 
2020 

Myndigheds-
projekt 

1. jan. 
2021 

Byggetilladelse 

Hovedprojekt og Udførelse 

~8 mdr. 

Entreprisekontrakt  
uden betingelser 

~17 mdr. 

1. juni   
2022 

Ibrugtagning 
af ny skole 

Nedrivning og 
udearealer 

~9 mdr. 

~ 1. maj   
2023 

Eksisterende skole  
fraflyttet 

Indgåelse af  
Entreprisekontrakt 

 

Entrepriseaflevering 
Nybyggeri 

Entrepriseaflevering 
Nedrivning og udearealer 

1. april 
2020 

25. nov. 
2020 

1. august  2022 



Hvad kommer der til at ske fremadrettet?  

• 21. juni: Udbudsmaterialet klar – afventer behandling i Udvalg og Byråd – 

derefter sendes i EU udbud.   

• September 2019:  4 entreprenører prækvalificeres (betyder at der ikke 

aktuelt er tegnet en skole, men alene vurderet at der kan leveres et produkt 

indenfor den økonomiske ramme)  

• Ultimo 2019 Projektforslag afleveres – forhandlingsrunder  

• April 2020: Byråd godkender vinderprojekt  

• April 2020 – lokalplan udarbejdes  

• Januar 2021 1. spadestik 

• August 2022 Ny skole tages i brug  

• August 2022 Nedrivning starter (1 år frem)  

 



Tak for i aften  

• Spørgsmål og bemærkninger vil blive taget med videre til møde i 

Udvalget for  Skole, Uddannelse og Dagtilbud i morgen tirsdag.  

 

• Slides bliver lagt på kommunens hjemmeside  

 

• Arbejde med lokalplan går i gang april 22, når det endelige 

projeket kendes. Før er der ikke noget konkret at tage stilling til.  

 

• Spørgsmål kan rettes til: info@halsnaes.dk att: Ny skole.  

 

mailto:info@halsnaes.dk


Tak for 
opmærksomheden 

 


