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INDLEDNING

Byrådet i Halsnæs Kommune har besluttet, at der skal bygges en ny Frederiksværk Skole på
Enghavegrunden ved siden af den eksisterende skole, der skal nedrives. Den nye skole,
Frederiksværk Skole skal kunne rumme to spor fra 0.-9. klasse med integreret SFO, klub og
en sal til idræt.
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.
Skolen udformes til i alt 560 elever svarende til 56 elever pr. klassetrin og i nærværende
dokument er beskrevet de overordnede rammer for projektet. Programkrav og ønsker til den
fremtidige skole er nærmere beskrevet i nedenstående dokumenter, som skal læses i direkte
sammenhæng med nærværende dokument.
o
o
o

Frederiksværk Skole – Funktionsprogram
Frederiksværk Skole – Rum- og Funktionsliste
Frederiksværk Skole – Tekniske Krav

Nedrivningen af den eksisterende skole er beskrevet i et selvstændigt program ligesom der
som en del af det samlede udbudsmateriale indgår undersøgelsesrapporter for
jordbundsforhold, eksisterende bygninger samt opmåling af terræn og matrikelgrænser.

B

REGLEMENT OG MYNDIGHEDER

Skolen skal opføres så den opfylder Bygningsreglement BR18, SBI-vejledninger, BIPSpublikationer og i øvrigt i henhold til god håndværksmæssig skik.
Totalentreprenøren varetager den direkte kontakt til myndighederne og udarbejder
herunder myndighedsansøgninger, følger op på tilladelserne og herunder at der udstedes
ibrugtagningstilladelse. I forhold til myndighedsbehandlingen for brand skal der forudsættes
at dette kommer til at foregå efter certificeringsordningen og totalentreprenøren skal
indeholde dette.

C ARKITEKTUR
C.1 ARKITEKTUR
Skolen skal være et imødekommende sted både inde som ude og opmuntre til aktiv læring
med eleverne i fokus. Det skal være et sted hvor der skabes fællesskaber mellem fag og udeog inderum og hvor læringsforløb vil finde sted inde i selve skolen såvel som i nære
udearealer.
Selve bebyggelsen ønskes at fremstå som en tung bebyggelse i eksempelvis tegl eller andre
robuste materialer, der vil imødekomme ønsket om robusthed men samtidig i stoflig kvalitet.
Bebyggelsen skal via sin fremtoning give plads til kreativ læring og må ikke bremse skolens
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løbende udvikling men i stedet give plads til en forandring gennem tid samt en naturlig udvidelse. Skolens udformning skal ligeledes kunne danne ramme for elevers nysgerrighed, afprøvning, innovation, udvikling og fokus på virkelige problemer.
Skolen må gerne opføres i op til tre etager, idet dog kun dele af byggeriet må gå op til tre
etager og disse skal være tilbagetrukket for de private naboejendomme mod vest, nord og øst.
Det er i det hele taget væsentligt, at der udvises en respekt til naboejendommene – villaer i en
og to etager, idet der både skal tænkes på udsyn og lysindfald i forhold til naboejendommene.
Det er ønsket at skolen fremstår både funktionsmæssigt og bygningsmæssigt som en
homogen enhed, men fysisk delt op i mindre klynger så nærværet eleverne imellem fremmes
på kassetrinnene.
Der skal være en naturlig flydende overgang mellem skolebebyggelsen og udearealerne, hvor
der skal være mulighed for andre arbejds- og læringsgange end i klasseundervisningen og leg
og bevægelse skal kunne fungere året rundt.

C.2 FLEKSIBILITET OG FREMTID
Det er vigtigt at bygningens arkitektoniske udtryk ikke lukker sig om sig selv men åbner op
for en naturlig udvidelse af skolen i form af eksempelvis en udvidelse af skolen til tre spor,
hvis det bliver aktuelt. I forhold til mulighederne for en fremtidig udvidelse af skolen skal det
derfor illustreres hvordan indskoling, mellemtrin samt udskoling kan udvides med
henholdsvis fire, tre og tre klasselokaler til undervisning. Udover selve klasselokalerne vil
det forventeligt også blive nødvendigt ved en eventuelt senere udvidelse af skolen fra to til
tre spor også at opgradere funktioner som eksempelvis lærerforberedelse, men dette
forventes at kunne indpasses når det i givet fald måtte blive aktuelt
Samtidig ønskes placeringen af en hal der kan indeholde en håndboldbane vist, således at det
senere vil være muligt at opføre en erstatning for den nuværende hal.

C.3 BEVÆGELSE, BYGNING OG LANDSKAB
Fysisk udfoldelse er vigtig for læring og sundhed, så der skal i hverdagen naturligt være
integreret gode muligheder for en aktiv udfoldelse.
Skolens brugere – elever og medarbejdere – tilbringer det meste af deres tid i selve skolen
eller de omkringliggende udeområder, så det er vigtigt at det arkitektoniske greb inspirere og
motivere til leg, bevægelse, sansninger og læring, der er med til at understøtte elevernes
fysiske kompetencer.
Det skal være let og logisk at bevæge sige rundt og naturligt være nicher til fordybelse samt
større ophold til fysisk aktivitet hvor elevenerne kan være aktive medskabere i innovative
projektforløb.

C.4 BÆREDYGTIGHED
Som et led i et moderne byggeri, er det vigtigt at man tænker i bæredygtige løsninger allerede
i den indledende arkitektoniske skitsering, så bæredygtige løsninger bliver en naturlig del af
den færdige skole. Dette skal både komme til udtryk i de specifikke materialevalg, bygningens
samlede energiforbrug og indeklimaet for skolens brugere.
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Bygningen skal også i et socialt perspektiv være bæredygtig. Dette skal forstås i forhold til
bygningens atmosfære, der med de rigtige forhold skaber et behageligt miljø, der omfavner
skolens aktivitet og liv

C.5 MATERIALITET, LYS OG RUMOPLEVELSE
Det er vigtigt at skolen både inde og ude via sin materialitet udstråler en høj æstetisk og
sanselig kvalitet. Der er fokus på en bygning med god og varieret akustik og lys- og
indeklimaforhold tilpasset rummenes funktion.
Materialiteten er vigtig for et velfungerende nærmiljø både inde som ude. Her tænkes i
robuste tunge facader samt en stoflig materialitet inde, der giver mulighed for inspirerende
læring i god tidløs kvalitet med en varieret overfaldebearbejdning – hård, blød, glat og rå.
Præcise og veldefinerede vinduesåbninger vil være afgørende, så disse sammen med den
kunstige belysning kan give optimale spændende lysforhold, i løbet af dagen og året rundt.
Her tænkes i både direkte lys, indirekte lys samt muligheden for at kunne variere mellem
disse. Dagslyset kan ligeledes have en inviterende effekt og skabe en naturlig tærskel mellem
ude og inde, der i de varme måneder skal fremstå flydende.
I den arkitektoniske rumoplevelse er det vigtigt at have fokus på oplevelser i 3 dimensioner –
her tænkes på en varieret rumlig oplevelse i både højde og dybde, som er arkitektonisk
veldefineret i både skala og detaljerigdom med gode visuelle sammenhænge. Der skal være
mulighed for fordybelse i mindre rumligheder mens større rum som multisalen naturligt skal
invitere til ophold for mange på samme tid.

C.6 TILGÆNGELIGHED
Det er vigtigt at bygningen er et sted for alle og dermed også er tilgængelig for brugere med
handicap samt for både elever og medarbejdere – en ligeværdig bygning, og at dette er tænkt
ind i designet af bygningen.

D PLANFORHOLD
Projektet fra det vindende tilbud vil udgøre grundlaget for udarbejdelsen og vedtagelsen af
en ny lokalplan for den nye skole.
I forbindelse med udarbejdelsen af løsningsforslaget som indgår i tilbuddet ønskes
nedenstående planmæssige rammevilkår taget i betragtning.
Det kommende skolebyggeri placeres på Halsnæs Kommunes matrikel 3ai, Vinderød By,
Vinderød i behørig afstand fra naboerne, så det sikres at gener fra lysforhold, støjforhold og
indbliksgener minimeres. Det er op til tilbudsgiverne om det nye byggeri placeres så det
nuværende bold og legeareal lige nord for den nordvestlige parkeringsplads inddrages eller
om dette lege- og boldspilsområde vælges bibeholdt og dermed også kan indgå i forhold til
den nye skole. Se nedenfor.
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Princip for
byggefelt

Nuværende areal til
boldspil og leg
byggefelt

Byggeriet kan opføres i op til tre etager, idet dog kun dele af byggeriet må gå op til tre etager
og disse skal være tilbagetrukket for de private naboejendomme mod vest, nord og øst.
Der kan placeres tekniske installationer på taget idet disse i så tilfælde skal være placeret
eller inddækket så installationerne ikke kan ses fra terræn eller omkringliggende bygninger.
Ventilationsaggregater skal placeres indvendigt som en del af bygningen.
Udefunktioner som har støjende karakter som eksempelvis arealer til leg og boldspil ønskes
placeret under hensyn til naboerne, så naboerne skærmes mest muligt i forhold til støjende
aktiviteter.
Terrænet kan i lighed med den bearbejdning der allerede har foregået på matriklen
moduleres således at der skabes mulighed for at genanvende opgravet jord i forhold til en
bearbejdning af det fremtidige terræn. Det fremtidige terræn og herunder koterne på dette
skal fremgå af situationsplanen.
De nuværende tilkørsler til matriklen fastholdes, ligesom de to parkeringsarealer og
legearealet mod sydøst planlægges bibeholdt. I forhold til adgang og trafikforhold er det
vigtigt at adgangsvejen til den vestligste parkeringsplan forbedres og herunder at særligt
svinget fra skolevej og ind på området forbedres så der skabes mere plads og bedre
oversigtsforhold.
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Eksisterende indkørsel bibeholdes
Parkeringsarealer
bibeholdes

Legeareal
bibeholdes
Adgangs- og
oversigtsforhold
forbedres
Eksisterende indkørsel bibeholdes

Fremtidigt byggeri skal sikres mod skybrud og regn- og overfladevand skal forsinkes - gerne
gennem bearbejdning af terrænet så det også får læringsmæssigt og rekreativt aspekt.

E EKSISTERENDE FORHOLD
Der er foretaget en landinspektøropmåling af eksisterende forhold i form af en opmåling af
matrikelgrænser og koter som indgår som del af udbudsmaterialet.
I forhold til princippet for byggefeltet henledes opmærksomheden for at der på sydlige del af
det eksisterende boldbaneanlæg forefindes et eksisterende jordvarmeanlæg, som
totalentreprenøren skal nedlægge ved tømning af ledningerne inden udførelsen kan
påbegyndes.

F GRUNDFORHOLD
Der er foretaget geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene som indgår som en del af
udbudsmaterialet. //29. maj under udførelse//
I forbindelse med den geotekniske undersøgelse er der endvidere foretaget en miljøteknisk
undersøgelse af jordprøverne. //29. maj under udførelse//
Som følge af mistanke om en eksisterende nedgravet olietank syd for den eksisterende
bygning til sløjd m.m. er der fra miljømyndighederne foretaget en V1 kortlægning. //29. maj
undersøger / afdækker Halsnæs Kommune selv dette //
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G LEDNINGER OG TILSLUTNING AF FORSYNINGER
Der er udarbejdet plan med eksisterende ledninger omkring matriklen, hvor det er angivet
hvor det fremtidige byggeri kan tilsluttes. //29. maj plan under udarbejdelse på baggrund af
dialog med forsyningsseskaberne//
På matriklen findes i forbindelse med eksisterende byggeri og belægninger ledninger som
ikke er nærmere dokumenteret. Arbejde omkring de eksisterende bygninger og belægninger
skal derfor planlægges under hensyntagen til den manglende dokumentation af eksisterende
ledninger.
I forhold til princippet for byggefeltet henledes opmærksomheden for at der på sydlige del af
det eksisterende boldbaneanlæg forefindes et eksisterende jordvarmeanlæg, som
totalentreprenøren skal nedlægge ved tømme af ledningerne samt afmelde anlægget til
bygningsmyndighederne inden udførelsen af det nye byggeri kan påbegyndes. De tomme
ledninger fra jordvarmeanlægget kan påregnes bibeholdt.
Eventuelle tilslutningsbidrag afholdes af bygherren, og i øvrigt kan der for de enkelte
forsyninger regnes med følgende deling imellem totalentreprenøren og
forsyningsselskaberne.
Totalentreprenør
Udfører fremføring af vandledning inkl. alt nødvendigt
gravearbejde og rørarbejde
fra målerbrønd i kant af matrikel og videre til brugsstederne

Forsyningsselskab
Etablerer tilslutning på eksisterende forsyningsnet med
ny målerbrønd i kanten af
matriklen

Varme

Udfører gravearbejde fra tilslutning på eksisterende hovednet og frem til hovedteknikrum

Etablerer tilslutning på eksisterende net og udfører rørarbejde og fremfører ledninger til hovedteknikrum i det
byggeri, hvor hovedmålere
opsættes

Afløb

Tilslutter spildevand og regnvand på det eksisterende net
inkl. alt nødvendigt grave- og
rørarbejde

El

Etablerer hovedtavler i hovedteknikrum og udfører alt
gravearbejde fra transformer
og frem hovedtavler

Tilslutter og etablerer hovedforsyningskabel mellem
transformer og hovedtavler
samt opsætter hovedmålere

IT / Telefoni

Etablerer 2 stk. vandtætte
Ø90 føringsrør fra tilslut-

Udfører kablingen mellem
tilslutningssted i vej og frem

Vand
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ningssted i vej og frem til rum
med hovedkrydsfelt

til hovedkrydsfeltrum i bygningen

//29. maj ovenstående fordeling skal verificeres med forsyningsselskaberne//
Totalentreprenøren varetager alt koordinering af projekt og udførelse med
forsyningsselskaberne, idet kontaktinformationerne for disse er:
//29. maj skal udfyldes//
Vand:
Vinderød Vandværk
Att. Xxx
tlf. e-mail:
Varme:
Halsnæs Forsyning
Att. Xxx
tlf. e-mail:
Spildevand og Overfladevand:
Halsnæs Forsyning
Att. Xxx
tlf.
e-mail:
El:
Radius
Att. Xxx

tlf.

e-mail:

IT/Telefoni:
TDC Erhverv
Att. Xxx
tlf.

e-mail:

H BYGGEPLADSFORHOLD
Totalentreprenøren skal selv foretage etablere og afrigge byggeplads som nærmere beskrevet i
byggesagsbeskrivelsen.

I OPTIONER
Halsnæs Kommune ønsker i udgangspunkt hele det med byggeprogrammet og tilhørende
dokumenter definerede projekt indeholdt inden for den økonomiske ramme på 98 millioner DKK
ekskl. moms. For at have mulighed for at tilpasse projektet til den økonomiske ramme med
baggrund i tilbuds- og forhandlingsmøderne forud for det endelige tilbud er der imidlertid
udarbejdet et optionskatalog, hvor nedenstående optioner er nærmere beskrevet:
a)
b)
c)
d)

Nedrivning af eksisterende hal og sal med tilhørende omklædning
Etablering af ny sal inkl. omklædning og depotrum
Etablering af udendørs undervisningsfunktioner
Nedrivning af eksisterende skole inkl. belægninger men ekskl. de bygninger som er
omfattet af option a)
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Med baggrund i det indledende tilbud vil tilbudsgiverne blive oplyst om hvorvidt hver enkelt
ovenstående optioner skal indeholdes inden for den økonomiske ramme på 98 millioner DKK
ekskl. moms eller de kan/skal tilbydes uden for denne.
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