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■ at brugerne (lærere, elever/studerende, servicepersonale, ledelse, øvrige brugere)  

 oplever, at byggeriet opfylder deres forventninger og danner en god ramme om det  

 daglige arbejde,

■ at lovgivningens krav til arbejdsmiljø, støj, luftkvalitet osv. er opfyldt.

Branchevejledningen og den tilhørende hjemmeside www.godtskolebyggeri.dk præsenterer 

den centrale viden om byggeri og arbejdsmiljø, om støj, støv, luft, lys, rengøring, funktionali-

tet, plads, indretning osv. I vejledningen beskrives roller, faser og opgaver i byggeprocessen, 

således at byggeriets parter (bygherrer, brugere og rådgivere) sammen kan medvirke til, at en 

skolebyggeproces forløber tilfredsstillende. Det er håbet, at denne vejledning bidrager til at 

kvalificere arbejdet med skolebyggeriet fremover. 

G
odt skolebyg

geri

 



Indledning  Side 5

Trin 1  Initiativfasen – Beslutningsfasen Side 7   

 Resumé Side 7

 Hvorfor bygger man skoler Side 8

 Helheds- og udbygningsplaner Side 10

 Skolebyggeudvalg i kommunerne –  

 projektorganisation Side 11

 Erfaringer med deltagelse af elever Side 13

 Værdi- og idébaserede skoleinitiativer under fri-  

 og efterskolelovgivningen Side 15

 Gymnasier, tekniske skoler, handelsskoler mv. Side 17

 Det pædagogiske grundlag for skolebyggeri Side 18

 

Trin 2 Programfasen Side 23

 Resumé Side 23

 Forudsætninger Side 25

 Samarbejdet i projektorganisationen Side 27

 Skolen som arbejdsplads – de vigtigste regler Side 28

 Konstruktionsmæssige forhold Side 29

 Brandforhold Side 34

 Indeklimaforhold – belysning – støjforhold – 

 ventilationsforhold – rengøringsforhold Side 36

 Skolen som arbejdsplads for det ansatte personale Side 46

Trin 3 Forslagsfasen Side 53

 Resumé Side 3

 Byggesagens aktører Side 53

 Projektforslag Side 54

 Samarbejds- og entrepriseformer Side 55

 Byggesagsbehandling Side 57

 Arbejdet i projektgruppen Side 59

Indhold



Trin 4 Projekteringsfasen Side 61

 Resumé Side 61

 Indledning Side 61

 Projekteringen Side 62

Trin 5 Byggefasen Side 67

 Resumé Side 67

 Byggeledelse Side 67

 Byggeperioden Side 67

Trin 6 Byggeriets afslutning Side 71

 Resumé Side 71

 Afleveringsforretningen Side 71 

 1-års og 5-års eftersyn Side 73

 Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner Side 74

 Indflytning og ibrugtagning Side 74 

 Evaluering og erfaringsformidling  Side 74

Love og regler  Side 77

Indledning  Side 5

Trin 1  Initiativfasen – Beslutningsfasen Side 7   

 Resumé Side 7

 Hvorfor bygger man skoler Side 8

 Helheds- og udbygningsplaner Side 10

 Skolebyggeudvalg i kommunerne –  

 projektorganisation Side 11

 Erfaringer med deltagelse af elever Side 13

 Værdi- og idébaserede skoleinitiativer under fri-  

 og efterskolelovgivningen Side 15

 Gymnasier, tekniske skoler, handelsskoler mv. Side 17

 Det pædagogiske grundlag for skolebyggeri Side 18

 

Trin 2 Programfasen Side 23

 Resumé Side 23

 Forudsætninger Side 25

 Samarbejdet i projektorganisationen Side 27

 Skolen som arbejdsplads – de vigtigste regler Side 28

 Konstruktionsmæssige forhold Side 29

 Brandforhold Side 34

 Indeklimaforhold – belysning – støjforhold – 

 ventilationsforhold – rengøringsforhold Side 36

 Skolen som arbejdsplads for det ansatte personale Side 46

Trin 3 Forslagsfasen Side 53

 Resumé Side 3

 Byggesagens aktører Side 53

 Projektforslag Side 54

 Samarbejds- og entrepriseformer Side 55

 Byggesagsbehandling Side 57

 Arbejdet i projektgruppen Side 59



4  Godt skolebyggeri

Godt skolebyggeri

Branchevejledning om godt skolebyggeri

Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet

Studiestræde 3, 2.

1455 København K

September 2007

Forfatter: Peter Blichfeldt

Sats og dtp: Tegnestuen Trojka

Tryk: Kailow Graphic A/S 

ISBN: 978-87-90998-62-2

Fotos:

Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum): Forsiden samt

side 3, 5, 9, 14, 17, 19, 20, 24, 30, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 66, 70, 75

Rådgivningstjenesten for Skolebyggeri: Side 6, 54, 65

Peter Blichfeldt: Side 12, 13, 21, 22, 26, 31, 32, 37, 41, 42, 68, 69, 72

Pluskontoret, Århus: Side 18

Styregruppen består af 

Anders Balle (formand), DLF/Lederforeningen

Jens Vadet Poulsen, FGF

Henrik Billehøj, DLF

Jens Aage Hansen, GL

Lars Koust Rasmussen, FOA

Mogens Dahlstrøm, DTL

Ole Juhl, DCUM

Ulla Kjærvang, DCUM

Kai Frederiksen, FSL 

Projektleder:  

Svend Erik Christensen, Arbejdsmiljøsekretariatet



  5

Målet med denne vejledning er at give skolerne vi-

den om og redskaber til at gå ind i en byggeproces, 

hvad enten det drejer sig om nybyggeri, tilbygning, 

ombygning eller større renoveringer af skoler.

Branchevejledningen og hjemmesiden præsenterer 

den centrale viden om byggeri og arbejdsmiljø, om 

støj, støv, luft, lys, rengøring, funktionalitet, plads, 

indretning osv. I vejledningen beskrives roller, faser 

og opgaver i byggeprocessen, således at byggeri-

ets parter (bygherrer, brugere og rådgivere) sammen 

kan medvirke til, at en skolebyggeproces forløber til-

fredsstillende. Vi håber at denne vejledning bidrager 

til at kvalificere arbejdet med skolebyggeriet frem-

over. Kendetegnende for godt skolebyggeri er:

■ når byggeriet opfylder de mål, bygherren (kom-

munen, bestyrelsen) har fastlagt,

■ når brugerne (lærere, elever/studerende, service-

personale, ledelse, øvrige brugere) oplever, at 

byggeriet opfylder deres forventninger og danner 

en god ramme om det daglige arbejde,

■ når lovgivningens krav til arbejdsmiljø, støj, luft-

kvalitet osv. er opfyldt.

Med udtrykket “skoler” forstås kommunale folkesko-

ler, frie grund- og efterskoler, gymnasiale uddannel-

sesinstitutioner og erhvervsskoler.

De enkelte afsnit i vejledningen indledes med 

et resumé af indholdet i det pågældende afsnit. 

Resumeet hjælper til hurtigt at få overblik over det 

efterfølgende afsnit. 

Vejledningen afsluttes med en fortegnelse over gæl-

dende love og regler.

Branchevejledningen er opbygget, så den i seks fa-

ser følger byggeriets kronologi. Der er en tæt sam-

menhæng mellem branchevejledningen og hjemme-

siden www.godtskolebyggeri.dk, men hjemmesiden 

har en anden opbygning. Der er indholdet organise-

ret med udgangspunkt i de centrale problemstillin-

ger eller pointer, som erfaringsmæssigt har betyd-

ning for et vellykket resultat af skolebyggeriet. De 

seks pointer er:

1. Pædagogik og rum: Skolebygninger og fysiske 

rammer skal afspejle og understøtte den pædagogi-

ske praksis, som man ønsker at gennemføre. Et godt 

resultat af byggeprocessen forudsætter derfor, at 

den pædagogik, der skal udfolde sig i bygningen, er 

beskrevet eller fastlagt.

2. Indflydelse: De vigtigste beslutninger tages i 

starten af  projekteringsprocessen. Derfor er det 

meget afgørende at prioritere arbejdet i denne fase.

3. Den gode proces: Den gode skole er et resultat 

af, at al viden bliver udnyttet, og at parternes for-

ventninger til processen og til det endelige resultat 

bliver afstemt. Resultatet bliver bedst, hvis brugere, 

rådgivere og bygherrer er i tæt dialog gennem rele-

vante dele af processen.

4. Inspiration: Tænk stort – men gentag ikke andres 

fejl. Tænk alle muligheder igennem inden der træf-

fes beslutning for en løsning. Lær af andres erfarin-

ger og søg inspiration fra andre skoler. Også uden for 

egne rækker. Undgå ukritisk kopiering af andre pro-

jekter. Sørg for forankring i egen pædagogik

Indledning
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5. Byggeriets faser: Indflydelse på byggeriet kræver 

overblik over projekterings- og byggeprocessens for-

løb – og respekt for kronologi, roller og ansvar.

6. Støj, lys, luft: Der findes både en stor viden og 

formelle krav til, hvilke tekniske og funktionelle krav 

en god skole skal opfylde. Om de konkrete krav til 

luft, støj, lys, rengøring, materialer, pladsforhold osv. 

På hjemmesiden finder man en ordbog over de vig-

tigste begreber i byggeprocessen, almindeligt stil-

lede spørgsmål, litteraturliste med love og regler 

samt en liste over spændende læsning. Endvidere 

kan man finde en oversigt over nyligt afsluttede byg-

gerier mv.

Vi håber, at vi har skabt en god sammenhæng mel-

lem branchevejledningen og den tilknyttede hjem-

meside, så de tilsammen kan udgøre gode hjælpe-

redskaber i arbejdet med skolebyggeriet.

Nikolaj: “De har bygget 
en ny skole. Det er den 
bedste i hele verden, og 
der kan man lege godt.” 
(Søndermarkskolen, Vejle)

Det er som regel en meget stor arbejdsopgave, man 

påtager sig, når man bliver aktiv deltager i en sko-

lebyggeproces, og det er derfor af stor betydning, 

at man kvalificeres til at løse denne opgave. Det er 

Branchearbejdsmiljørådets håb, at vejledningen og 

hjemmesiden kan bidrage hertil.

Tak til arkitekterne Per Olsen og Julie Lindhardt, 

Rådgivningstjenesten for Skolebyggeri, arkitekt 

Britta Hjuler, Pluskontoret, Henrik Povlsen, Carl Bro, 

direktør Jørn Madsen, Kuben og til Dansk Center for 

Undervisningsmiljø for at stille billeder til rådighed 

samt for gode råd og vejledning. 

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn 

og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse 

med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har 

alene vurderet vejledningen som den foreligger, og 

har ikke taget stilling til om den dækker samtlige re-

levante emner inden for det pågældende område.
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Initiativfasen   
Beslutningsfasen – trin  1
I dette afsnit beskrives den indledende del af en 

byggeproces. Det er her, der tages initiativ til et byg-

geprojekt, og det er i slutningen af denne fase, at 

der træffes beslutning om at realisere projektet. 

eksterne brugere. Der opstår på den måde nemt 

uklarhed om, hvem der træffer hvilke beslutninger.

■ Beslutningsprocessen tager ofte ganske lang 

tid. Til gengæld skal det, når beslutningerne er 

truffet, gå stærkt med at få realiseret projektet, 

hvad der sætter deltagerne i byggeprocessen un-

der voldsomt tidspres. 

■ De pædagogiske visioner for et skolebyggeri kan 

undertiden være så styrende for udformningen 

af et skolebyggeri, at etablering af gode arbejds-

miljømæssige forhold tilsidesættes, sandsyn-

ligvis på grund af manglende viden og omtanke. 

Skolebygninger bør være solide, de skal være 

nemme at vedligeholde og kunne stå for daglig 

brug og slitage i mange år frem. Det er derfor vig-

tigt at tilgodese både pædagogik, fleksibilitet og 

arbejdsmiljø/undervisningsmiljø.

Et godt udgangspunkt for et vellykket 
skolebyggeri
Erfaringerne viser, at der især er tre forudsætninger, 

der hver for sig og tilsammen skaber betingelser for 

et vellykket skolebyggeri: 

■ Gennemarbejdede helheds- og udbygningspla-

ner, hvad enten der er tale om en kommune,  en 

privat skole, en CVU osv. En udbygningsplan in-

deholder en statusdel (hvad har vi), en perspek-

tivdel (hvad vil vi) og en programdel (hvordan og 

hvornår). Helheds- og udbygningsplanen vil være 

velkendt og vil give deltagerne i en kommende 

byggeproces tid til at forberede sig på opgaven.

Resumé af indholdet i dette afsnit

Hvorfor er skolebyggerier så  
komplicerede?
Der er ikke to skolebyggerier, der forløber efter sam-

me model. Byggeprocessen er som oftest komplice-

ret, og det er der flere grunde til:

■ Kommunikationen og samspillet mellem interes-

senterne er vanskelig, hvis man ikke på forhånd 

har taget højde herfor. Der er i byggeprocessen 

tre grupper af interessenter, som tilsammen skal 

sikre, at man ender med et godt resultat. Det 

drejer sig om:

 – Bygherregruppen, som – afhængig af ejerfor-

hold – typisk består af politikere, embedsmænd, 

bestyrelsen i selvejende institutioner og underti-

den af byggefaglige sagkyndige.

 – Brugergruppen, som omfatter ledelse, lærere, 

servicepersonale, administration, elever/stude-

rende samt ofte også forældrebestyrelse, pæda-

goger og eksterne brugere i lokalområdet som fx 

idrætsforeninger og aftenskoler.

 – Rådgivergruppen, som omfatter arkitekter, in-

geniører samt de entreprenører og de håndvær-

kere, som skal stå for selve byggeriet.

■ Der er ikke altid sammenfaldende interesse, hver-

ken i programfasen, byggeprocessen eller i det 

færdige byggeri. Der kan således eksempelvis 

være stor forskel på de succeskriterier, der gæl-

der for en kommunalbestyrelse, en kommunal 

bygningsafdeling, bestyrelsen for en selvejen-

de institution, skolens ledelse, lærere, pædago-

ger, teknisk personale, rengøringspersonale og 
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■ Aktiv inddragelse af brugerne så tidligt som mu-

ligt. For at skolen stiller de rigtige spørgsmål, kan 

der med fordel inddrages en ekstern proceskon-

sulent eller ressourceperson, som kan hjælpe 

med til processen.

■ En forhåndsaftale om nedsættelse af et skole-

byggeudvalg (projektorganisation) med bred re-

præsentation. Et udvalg med repræsentanter 

for brugerne, bygherren og rådgiverne skaber et 

godt udgangspunkt for den dialog, som kan føre 

frem til et vellykket resultat.

■ En vigtig forudsætning er, at projektorganisatio-

nens medlemmer får stillet den nødvendige tid 

og tekniske bistand til rådighed og får mulighed 

for at tilegne sig den fornødne faglige viden. 

Læs den mere uddybende beskrivelse af 1. trin af 

byggeprocessen i det følgende og find eksempler og 

illustrationer på den tilhørende hjemmeside www.

godtskolebyggeri.dk.

Initiativfasen

Hvorfor bygger man skoler
Denne vejledning er først og fremmest tænkt som 

en guide i forbindelse med skolebyggeri. Der er dog 

flere grunde til at beskæftige sig lidt med de be-

grundelser for skolebyggerier, der iværksættes. 

Først og fremmest er det af hensyn til samspillet 

mellem parterne vigtigt at vide, hvilke begrundelser, 

der danner baggrund for initiativet, ikke mindst for-

di en grundig analyse heraf kan føre til, at det kom-

mende projekt finder en mere hensigtsmæssig løs-

ning. Et typisk eksempel herpå er den situation, hvor 

en eksisterende skole både er for lille og for dårligt 

indrettet. Løsningen på det problem kan enten være 

en total modernisering og ombygning af skolen eller 

alternativt opførelse af en helt ny skole. Brugernes 

kendskab til arbejdsforholdene kan i sådanne tilfæl-

de undertiden medvirke til, at man ved brug af gode 

argumenter over for, eller i dialog med bygherrer fin-

der den mest hensigtsmæssige løsning.

De almindeligste årsager til iværksættelse af skole-

byggeri er:

■ Stigende elevtal. Uanset, om der er tale om en 

grundskole, et gymnasium eller en højere lære-

anstalt, vil en varig stigning i elevtallet nødven-

diggøre en udbygning. For grundskolens vedkom-

mende vil der normalt være gode muligheder for 

gennem brug af prognoser at beregne udviklin-

gen, når man kender fødselstallet i et ‘stabilt’  

område; det vil sige et udbygget lokalområde. 

Da Lyshøjskolen i Kolding i 2004 stod for opførelsen 

af en helt ny ‘anneksskole’ til 7.-9. klassetrin, gik læ-

rerne og ledelsen i gang med at formulere et pæda-

gogisk idégrundlag, som skulle være styrende for 

den nye skole. 

 Det færdige papir blev brugt som en del af grund-

laget for arkitektkonkurrencen. Ser man på den fær-

dige skole, som blev indviet i sommeren 2006, er det 

slående, hvor mange af lærernes ønsker og ideer, 

som direkte kan genkendes i bygningerne.

Vi vidste hvad vi ville have
»Vi har oplevet byggeriet som en positiv proces, hvor 

vi har fået meget stor indflydelse undervejs«, siger 

Pædagogisk idégrundlag på LyshøjNord

skolens afdelingsleder Jan Poulsen, der har været 

med i hele byggeprocessen.

 »Der er selvfølgelig altid noget fnidder med pen-

ge og praktiske muligheder, men bygningen afspej-

ler i meget høj grad vores pædagogiske tanker. Det 

skyldes uden tvivl, at vi var virkelig godt forberedte i 

vores møde med både arkitekterne og forvaltningen. 

Vi vidste, hvad vi ville have, og hvorfor vi ville det«, 

siger han.

Arkitekt Carsten Gjøtz, der har tegnet den nye 

LyshøjNord skole er enig:

 »Som arkitekter bliver vi nødt til at forholde os 

meget konkret til, hvordan vi kan få den beskrevne 



     Initiativfasen – Beslutningsfasen  9

■ Nye boligkvarterer. Prognoser for befolkningstil-

væksten i et givet område er imidlertid ikke al-

tid særlig sikker. Hvis en større virksomhed med 

behov for mange ansatte etablerer sig i et lokal-

område, hvis fx statslige institutioner udflyttes, 

eller hvis lokalområdet af andre grunde er sær-

lig attraktivt, vokser befolkningstallet ujævnt. Et 

eksempel herpå ses blandt andet i og omkring 

en række købstæder på Sjælland som følge af de 

høje huspriser i Københavns-området.

■ Ændret skolestruktur. Beslutninger om nedlæg-

gelse af mindre skoler, kommunesammenlægnin-

ger eller andre ændringer i fx skoledistrikterne 

er ofte en anledning til at genoverveje, om den 

nuværende skolestruktur er hensigtsmæssig. Et 

eksempel herpå finder man i Møn kommune, hvor 

man nedlagde fem af kommunens daværende syv 

skoler og byggede en helt ny skole, der som den 

eneste også rummer elever fra 8. - 10. årgang.

■ At en selvejende institution under friskoleloven 

ønsker at etablere eller udbygge skolen, evt. som 

følge af ændret kommunal skolestruktur.

■ Ændrede politiske prioriteringer som fx oprettel-

se af CVU’er og erhvervsskoler mv.

■ Nedslidte skoler. Det er velkendt, at der igen-

nem mange år har været afsat alt for få midler 

til vedligeholdelse af skoler. Hvis man ser på de 

vejledende tal for, hvor mange penge, der eksem-

pelvis årligt skal afsættes til vedligeholdelse af 

en grundskole (ca. 100 - 240 kr. pr. m2, alt efter 

Eksempel på nyere skolebyggeri, hvor der er tilstræbt sammenhæng mellem natur, vand og skole. 
Kingoskolen i Slangerup

dagligdag ind i bygningerne. Derudover bliver opga-

ven også mere spændende for os, end hvis vi bare 

fik et program, der siger, at man skal bruge syv klas-

selokaler på 60 kvm. og ti toiletter.«

Både overordnede og konkrete krav
Lyshøjskolens pædagogiske idégrundlag har over-

skriften ’Liv, lys, læring, vand og varme’, Det indehol-

der både holdninger til de overordnede principper for 

skolen og helt konkrete krav. 

 Skolens ansatte havde fx et overordnet ønske 

om, at den nye skole var præget af ro, koncentration 

og en oplevelse af at være ’hjemme’. Som én af ve-

jene til dette mål lod de sig inspirere af den svenske 

praksis med, at eleverne hænger overtøjet og ta-

ger udeskoene af, inden de går ind på skolen. Derfor 

skrev de i deres oplæg, at hver klasse skulle have sin 

egen indgang til skolen og sin egen garderobe med 

lockers.

 Arkitekten greb ideen, men foreslog tre indgange 

og garderober - en for hvert klassetrin. Det passer 

godt til skolens grundplan, hvor klasseværelserne er 

samlet i tre klynger for henholdsvis 7., 8. og 9. klas-

setrin.

 Resultatet fungerer helt som ønsket. En uven-

tet sidegevinst har været, at der næsten kun bliver 

snavset i garderoberne. Rengøringsopgaven på re-

sten af skolen er blevet meget lettere, og det er mu-

▲
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hvor god eller dårlig stand, skolen er i), kan man 

konstatere, at man de fleste steder har anvendt 

mellem en fjerdedel og halvdelen af dette beløb. 

Det gør man naturligvis ikke ustraffet gennem 

en årrække, så på den måde ophobes et betyde-

ligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Man kan 

udtrykke det på den måde, at den lille skade over 

tid udvikler sig til en stor og bekostelig skade, 

når man ikke i tide udbedrer skaden.

■ Økonomiske muligheder og vilje til at ajourføre 

skolerne til ny skolelovgivning i alle skoleformer. 

De fleste skoler i landet er bygget efter en skole-

lovgivning, som hvilede på et andet pædagogisk 

grundsyn end det, der gælder efter nyere lovgiv-

ning. Man har derfor mange steder taget den ud-

fordring op og gennem udvidelser, ny- og ombyg-

ninger tilpasset skolen til nutidens udfordringer.

Helheds- og udbygningsplaner
Helheds- og udbygningsplaner er fundamentet for 

godt skolebyggeri. Planerne for, hvordan man vil 

udvikle og udbygge sine skoler er naturligvis i om-

fang vidt forskellige, alt efter om der er tale om en 

kommune med flere skoler, om der er tale om en fri 

grundskole eller en skole indrettet til videregående 

uddannelse. Se eksempler på hjemmesiden www.

godtskolebyggeri.dk. Fælles for alle skoletyper er 

dog, at man som regel iværksætter et udviklingsfor-

løb, bestående af følgende tre elementer:

1. Statusdelen – hvad har vi? Et godt udgangspunkt 

er en total registrering ved gennemgang af de eksi-

sterende bygningsmæssige forhold, herunder bl.a. 

antallet af lokaler og deres størrelse, vedligeholdel-

sesstand, faglokaler, handicapforhold, inventar og 

udstyr samt udearealer. Registreringen sker dels 

gennem besigtigelse, dels ved anvendelse af den 

eksisterende arbejdspladsvurdering (APV) og under-

visningsmiljøvurdering og dels ved et informations-

møde med brugerne, hvor der indsamles oplysninger 

om, hvordan man anvender bygningerne, og hvor-

dan man forestiller sig den fremtidige anvendelse af 

lokalerne. Der foretages herefter en kritisk vurde-

ring af lokalestandarden og -kapaciteten i forhold til 

elevtal og klassetal. I statusdelen indgår også prog-

noser for udviklingen i elevtallet for de kommende 

år. Statusdelen og den efterfølgende perspektivdel 

og programdel udarbejdes ofte af en ekstern arki-

tekt med erfaring inden for skolebyggeri. En gen-

nemarbejdet statusdel giver både politikere, besty-

relser, embedsmænd og brugere et godt udgangs-

punkt for den videre planlægning. Man skal naturlig-

vis være opmærksom på, at statusdelen løbende må 

ændres i takt med en udvikling, som man ikke havde 

forudset på det tidspunkt, hvor status blev udarbej-

det, fx hvis der sker en pludselig vækst i elevtallet 

som følge af uventet stor tilflytning, ændret lovgiv-

ning el.lign. 

2. Perspektivdelen – hvad vil vi, og hvordan kan det 

gøres? Når status er gennemført, har man et pro-

gramgrundlag. Hvis det viser sig, at der er behov for 

tilbygninger, ombygninger eller nybyggeri, er man 

nået til det tidspunkt, hvor man må gøre sig klart, 

hvad det er man vil. Er der tale om et kommunalt 

skolevæsen, vil der ofte skulle bruges ganske lang 

ligt for eleverne at sidde og arbejde direkte på gul-

vet uden at blive snavsede.

Generelle erfaringer
Lyshøjskolens erfaringer er ikke en facitiliste, men de 

rummer en række elementer, som går igen i mange 

andre vellykkede byggerier:

■ Skolens ledelse og ansatte er kommet aktivt på 

banen på et meget tidligt tidspunkt – længe før 

arkitekterne tegnede de første skitser.

■ Skolens ansatte og ledelse forberedte sig meget 

grundigt til processen og udarbejdede et detalje-

ret oplæg med pædagogiske holdninger og kon-

krete ønsker til den nye skole.

■ Lærere, ledelse og repræsentanter for kommu-

nens bygningsafdeling og skoleforvaltning har 

sammen taget på studieture til skoler i både 

Danmark og udlandet.

■ Bygherren (her Kolding Kommune) har lavet en 

god byggeorganisation og været meget lydhør 

over for brugernes ønsker og ideer. 

■ Arkitekten har integreret brugernes ønsker og 

ideer dybt i den konkrete løsning.
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tid på drøftelser af den fremtidige struktur for sko-

levæsenet. For alle skoleformer gælder, at drøftel-

serne kan være følelsesladede, hvis de eksempelvis 

har baggrund i diskussionen om den pædagogik eller 

de værdier, man ønsker at fremme, eller de har bag-

grund i diskussionen om kommunale strukturændrin-

ger, hvor der skal tages stilling til, hvilke skoler der 

skal udbygges, og hvilke skoler der eventuelt skal 

nedlægges. Læs om sammenhængen mellem pæda-

gogik og skolebyggeri i et følgende afsnit.

3. Udbygningstakten – hvordan og hvornår? 

Helheds- og udbygningsplaner bør altid indeholde 

et afsnit med forslag til udbygningstakten samt et 

overslag over økonomien. Man kan udtrykke det på 

den måde, at en god udbygnings- og udviklingsplan 

er et katalog eller et forslag, som beslutningstager-

ne kan anvende som beslutningsgrundlag. I praksis 

er det dog sådan, at man fra politisk hold allerede 

gennem beslutningen om udarbejdelse af udbyg-

ningsplanerne har tilkendegivet, at man ønsker en 

udvikling på skoleområdet, og normalt vil kommu-

nalbestyrelsen/bestyrelsen godkende udbygnings-

planen, så man på den baggrund har grundlaget for 

skolernes organisering, de fysiske rammer og den 

nødvendige økonomi. Det er derfor også vigtigt, at 

bygherren (kommune, bestyrelse, direktion) i så vid 

udstrækning som muligt søger at inddrage de kom-

mende brugere i denne fase. 

Skolebyggeudvalg i kommunerne –  
projektorganisation
For at sikre sig, at man opnår den bedst mulige løs-

ning, er det nødvendigt med en veltilrettelagt pro-

ces, der tager højde for projektets kompleksitet. 

Hvis man betragter den styringsform, der tages i an-

vendelse ved en række skolebyggerier, opdager man 

snart, at de er ret forskellige. Naturligvis er der nog-

le fælles træk ved de fleste byggerier, og hvis man 

forsøger at se på de byggeprojekter, hvor tilfredshe-

den med det færdige byggeri er størst, er der endnu 

flere fælles træk. I det følgende angives en model 

for styringen af et skolebyggeri på det kommunale 

område. Der er tale om en sammenskrivning af de 

bedste erfaringer: 

Forslag til projektorganisation
En typisk model for projektorganisation i forbin-

delse med skolebyggeri i kommunerne er en or-

ganisationsform med følgende tre grupperinger: 

Skolebyggeudvalget, projektgruppen med faste 

medlemmer og en række ad hoc understyregrupper.

Skolebyggeudvalget.  Da ansvaret for et tilfreds-

stillende byggeforløb på det kommunale område er 

placeret hos politikerne, er det naturligt at danne 

et skolebyggeudvalg med repræsentanter for kom-

munalbestyrelsen og for de forvaltninger, der er 

inddraget i et skolebyggeri. Det drejer sig om øko-

nomiudvalget, skoleudvalget og teknisk udvalg. 

Betegnelserne for de nævnte udvalg varierer i for-

skellige kommuner. Styregruppen får den største 

gennemslagskraft, når formanden er økonomiudval-

gets formand, borgmesteren. Ofte knytter man her-

udover en ekstern pædagogisk- og bygningskyndig 

konsulent til udvalget. Det er byggeudvalgets op-

gave at koordinere og træffe de overordnede be-

slutninger i forbindelse med byggesagen. Det drejer 

sig eksempelvis om byggeprogrammet, økonomiske 

rammer, tidsplan, udbudsform, nedsættelse af pro-

jektgruppen mv.

Projektgruppen.  Det mest spændende arbejde er 

imidlertid arbejdet i projektgruppen, der som regel 

bliver tillagt følgende fem opgaver:

■ At udvikle projektet og i fornødent omfang ned-

sætte understyregrupper, rådføre sig med sam-

arbejds- og sikkerhedsorganisationen mv.

■ At gennemføre byggesagens tids- og aktivitets-

plan efter de retningslinier, der er udstukket af 

byggeudvalget.

■ Som den største opgave at stå for udarbejdelse 

af byggeprogrammet i samarbejde med rådgiver-

ne efter retningslinier fra byggeudvalget og efter 

rådgivning og oplæg fra understyregrupper.

■ At medvirke til løsning af de problemer, der altid 

opstår i forbindelse med en skolebyggesag.

■ At medvirke til evaluering af både byggeproces-

sen og selve byggeriet.

Der findes ikke længere centralt fastsatte regler for 

sammensætningen af skolebyggeudvalg. Der har 

imidlertid udviklet sig en praksis, hvor man mange 

steder i det store og hele har valgt at følge de ret-

ningslinier, der var gældende tidligere. Det hænger 

naturligvis sammen med, at der er tale om fornuftige 

og hensigtsmæssige retningslinier, der kan medvir-

ke til, at man opnår et godt resultat. Kun hvad angår 

sikkerhedsorganisationens medvirken, er der regler. 

Således fremgår det af Arbejdsministeriets bekendt-

gørelse 575 af 21. juni 2001 § 31:“Sikkerhedsgruppen 
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skal deltage i planlægningen af afdelingens sikker-

heds- og sundhedsarbejde og deltage i vurderingen 

af sikkerheds- og sundhedsforholdene”. Denne over-

ordnede bestemmelse er uddybet i Arbejdstilsynets 

vejledning F.2.5 om sikkerhedsgrupper og sikker-

hedsrepræsentanter punkt 14, Planlægning: 

 

”Sikkerhedsgruppen skal deltage i planlægningen af 

sikkerheds- og sundhedsarbejdet på gruppens områ-

de. Det indebærer, at sikkerhedsgruppen skal inddra-

ges ved planlægning af: 

■ Ændring i arbejdets organisering 

■ Udvidelse eller ombygning af afdelingen 

■ Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekni-

ske hjælpemidler – herunder indførelse af ny tek-

nologi 

■ Indkøb af stoffer og materialer – herunder over-

vejelser om mulighed for at bruge mindre farlige 

stoffer.

Når en virksomhed fx skal bygge nye lokaler, skal sik-

kerhedsgruppen inddrages allerede i projekterings-

fasen. På den måde kan man undgå, at arbejdsmiljø-

problemer, der kunne være forudset og løst i selve 

byggeriet, skal løses på et senere tidspunkt. 

 

Sikkerhedsgruppen skal inddrages ved sikring af, at 

arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpe-

midler samt arbejdet med stoffer og materialer til-

passes den enkelte ansatte. Det er vigtigt, at sikker-

hedsgruppen inddrages ved planlægningen af den 

enkelte ansattes arbejdsfunktioner”.

Ligeledes skal elevernes undervisningsmiljørepræ-

sentanter inddrages, da de har plads i sikkerheds-

gruppen.

Hvis der er tale om byggeri af en helt ny skole, er der 

selvsagt ingen brugere, der naturligt vil kunne del-

tage, men i mange tilfælde har man med fordel valgt 

at udpege en skoleleder på dette tidspunkt, som kan 

deltage i arbejdet. Eksempelvis kan sammensætnin-

gen af projektgruppen i forbindelse med et nybygge-

ri på folkeskoleområdet se således ud:

■ Formanden for skoleudvalget, evt. suppleret med 

et eller flere medlemmer af kommunalbestyrel-

sen.

■ Forvaltningschefen for skoleområdet.

■ Skolens leder, såfremt denne er udpeget.

■ Evt. repræsentanter for ungdomsskolen/fritids-

undervisningen.

■ En repræsentant for Danmarks Lærerforenings 

lokale kreds.

■ En repræsentant for BUPL’s lokale afdeling, så-

fremt der skal oprettes SFO.

■ En repræsentant valgt af og blandt medlemmer-

ne af det sikkerhedsudvalg, der omfatter skole-

væsenet.

■ En organisationsrepræsentant fra 3F/FOA (servi-

celederne).

Hvis der er tale om udvidelse af en bestående skole, 

ombygning eller større renovering, tiltrædes projekt-

gruppen yderligere af:

Til højre:  
Grundplan over Trekroner skole i Roskilde. Da skolen skul-
le opføres på en bar mark, valgte man en løsning, der min-
dede om en 4-længet gård, således at skolens aktiviteter 
kunne foregå inden for ydermurene. 

I gårdrummet på Trekroner skole er der god plads til mange 
aktiviteter, her den kunstige sø.

Til venstre:  
Parti fra ydersiden af Trekroner skole. De mange “knaster” 
på skolen er grupperum til de enkelte klasserum.
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■ En repræsentant fra skolebestyrelsen.

■ En elevrepræsentant, (mest logisk undervis-

ningsmiljørepræsentanten, som er den elev, der 

koordinerer undervisningsmiljøarbejdet på skolen 

eller uddannelsesstedet og repræsenterer ele-

vernes meninger)

■ Skolens sikkerhedsrepræsentanter.

■ En repræsentant fra skolens MED-udvalg.

■ En teknisk serviceleder.

Lokale forhold er naturligvis afgørende for, hvad der 

er den mest hensigtsmæssige sammensætning af 

projektgruppen, men det er vigtigt med en bred re-

præsentation. 

Understyregrupper.  Erfaringsmæssigt overrasker 

det de fleste medlemmer af den samlede projekt-

organisation, hvor omfattende et arbejde det er at 

deltage i en skolebyggeproces. Det er derfor også 

hensigtsmæssigt med nedsættelse af understyre-

grupper eller arbejdsgrupper, som kan afklare spe-

cifikke spørgsmål. Arbejdsgrupperne kan eksempel-

vis bestå af skolebestyrelsesmedlemmer, skolens 

lærere, herunder faglærere, skoleledelsen, SFO-re-

præsentanter, teknisk administrativt personale, 

elevernes undervisningsmiljørepræsentanter og fri-

tidsbrugere. Det helt afgørende er, at man sikrer 

sig den bedst mulige rådgivning så tidligt som mu-

ligt. På hjemmesiden www.godtskolebyggeri.dk kan 

man finde en række eksempler på nyere skolebyg-

gerier og deres forløb. Det drejer sig bl.a. om Lyshøj 

Nord skole i Kolding, Trekroner Skole i Roskilde, 

Maglegårdsskolen og Hellerup skole i Gentofte, 

Kingoskolen i Slangerup m.fl.

PROJEKTORGANISATIONEN

Skolebyggeudvalget
(Bygherren)

Projektgruppen

Understyre-
gruppe

Understyre-
gruppe

Understyre-
gruppe

Arkitekt/
Bygherre-
rådgiver

Erfaringer med deltagelse af elever i for-
bindelse med skolebyggeri
Selv om der formentlig har været enkelte tilløb her 

og der med hensyn til inddragelse af eleverne i sko-

lebyggeprocessen, er det indtrykket, at man pri-

mært har brugt elevernes viden i den del af initia-

tivfasen, der handler om status og registrering af 

de eksisterende bygningsmæssige forhold. Loven 

om elevers og studerendes undervisningsmiljø giver 
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imidlertid bedre mulighed for – og ret til – medind-

dragelse af elever og studerende i forbindelse med 

skolebyggeri. Det fremgår således af loven:

§ 1. Elever, studerende og andre deltagere i offent-

lig og privat undervisning har ret til et godt under-

visningsmiljø, således at undervisningen kan foregå 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinsti-

tutioner (uddannelsessteder) skal fremme deltager-

nes muligheder for udvikling og læring og omfatter 

derfor også uddannelsesstedets psykiske og æste-

tiske miljø.

§ 4. Elever, studerende og andre deltagere har ret til 

at vælge undervisningsmiljørepræsentanter til at va-

retage deres interesser over for uddannelsesstedets 

ledelse med hensyn til opfyldelse af bestemmelser-

ne i § 1. Uddannelsesstedets ledelse kan tillade, at 

elever og studerende m.fl. tillægges mere vidtgå-

ende indflydelse på undervisningsstedets undervis-

ningsmiljø.

 Stk. 2. Eleverne m.fl. kan vælge to repræsentan-

ter til hver sikkerhedsgruppe, der er dannet på ud-

dannelsesstedet i henhold til lov om arbejdsmiljø, og 

som beskæftiger sig med spørgsmål af betydning 

for undervisningsmiljøet

§ 5. Undervisningsmiljørepræsentanterne deltager i 

uddannelsesstedets sikkerheds- og sundhedsarbej-

de, når der behandles forhold af betydning for ele-

vers og studerendes undervisningsmiljø.

Elever på Ballerup Ny Skole i færd med at designe en 
skole, som de mener, den skal se ud.

Eksempler på inddragelse af elever

Københavns kommune iværksatte forud for byg-

geriet af den nuværende Utterslev skole et projekt 

med titlen “Skolens rum – min ønskeskole år 2000”. 

Eleverne i 13 københavnske skoler gav i tegninger og 

modeller udtryk for deres ønsker til, hvordan frem-

tidens skole efter deres opfattelse skulle indrettes. 

Alle forslagene blev udstillet i Københavns rådhus-

hal, og den ansvarlige arkitekt for den nye skole gav 

udtryk for, at han ville indarbejde elevernes visioner i 

detailprojekteringen i det omfang, det kunne lade sig 

gøre. En gennemgang af de mange modeller er gen-

givet i bogen “Min ønskeskole – børn bygger skoler”.

I Skotland er der i forbindelse med et skolebyg-

geri gennemført et interessant projekt med titlen 

“Designs’ on my learning – A guide to involving young 

people in school design”. I en uge gennemførte man 

“Skolebyggeri som projektform”. Eleverne undersøg-

te udvalgte områder af skolen med hensyn til byg-

ningsmæssige og indeklimatiske forhold, og de fore-

tog forskellige målinger. Erfaringerne viste, at man 

både fik en bedre indretning, og at eleverne følte en 

højere grad af ejerskab over for det færdige resultat. 

Læs om projektet på www.thelighthouse.co.uk. 
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Værdi- og idébaserede skoleinitiativer  
under fri- og efterskolelovgivningen
I de frie skoler er det bestyrelsernes opgave at sikre 

de bedst mulige bygninger, som kan understøtte den 

undervisning, man ønsker udført, og som bedst til-

godeser eleverne. Til forskel fra de kommunale sko-

ler, der har hele kommunens byggesektor og erfa-

ringsbase i ryggen, står de frie skoler ganske alene 

i byggeprocessen. Det er derfor vigtigt at skolens 

bestyrelse sætter sig ind i lovgivning og procedurer i 

forbindelse med byggeri, griber processen hensigts-

mæssigt an og ansætter de rådgivere, man måtte 

have brug for i det givne projekt. Det vil ofte være 

de samme få personer, der varetager både ledelses-

mæssige og brugermæssige roller i styregruppen.

De frie skoler skal være opmærksomme på, at så-

fremt de ikke er momsfritaget, er priser inden for 

byggeri og rådgivning som oftest angivet ekskl. 

moms. Man skal derfor huske at lægge 25 % til alle 

priser.

Værdigrundlag

De frie skoler er karakteriserede ved, at de ofte re-

præsenterer et andet værdigrundlag end de kommu-

nale skoler gør. Det er den specifikke skoles syn på 

barnet, på læringen, på legen, på samværet, på per-

sonlig dannelse og socialisering, der på den ene side 

skal kunne udledes af et værdigrundlag, og på den 

anden side skal afspejle sig i indretning af bygninger 

og anlæg af legearealer. Værdigrundlaget kan pege 

i retning af en bestemt holdning til natur, materialer 

i et byggeri, legepladsens formål og indretning osv. 

Således vil et formuleret værdigrundlag kunne være 

udgangspunktet for de større og mindre valg, der 

skal foretages i forbindelse med et byggeri. 

Afklaringen af det pædagogiske værdigrundlag og 

fastlæggelsen af den pædagogiske udviklingslinie 

bør derfor gå forud for iværksættelse af et renove-

rings- eller byggeprojekt. Eksisterer der ikke allerede 

et gennemarbejdet værdigrundlag, eller er der brug 

for en revidering af dette, er det tiden at tage stil-

ling til disse overordnede værdier inden igangsættel-

sen af et byggeprojekt. Disse afklaringer kan være 

tidskrævende, da det kræver involvering af hele be-

styrelsen, evt. også en bredere brugergruppe bestå-

ende af medarbejdere, forældre og børn.

Helhedsplan

På grund af de særlige vilkår, der gælder for opret-

telse og drift af frie skoler, forekommer det sjældent 

eller aldrig, at der opføres en komplet skole i ét byg-

geforløb. Det er derfor særligt vigtigt at udarbejde 

en helhedsplan for skolens fysiske udvikling, således 

at nye bygninger ikke kommer til at ligge i vejen for 

en senere udvidelse. Når der skal bygges, bør man 

arbejde helhedsorienteret med en klar bevidsthed 

om, at der kun én gang kan disponeres over samme 

økonomiske resurse. 

I denne fase skal alle behov, ønsker og ideer formu-

leres, og der skal prioriteres indbyrdes. Hvad skal ud-

føres nu og her, for at skolens hverdag kan fungere? 

Hvad kan vente få eller mange år? Hvordan forven-

ter man, at børnetallet udvikler sig? Helhedsplanen 

skal indeholde en visualiseret etapeplan, hvor funkti-

oner, arealbehov, tid og økonomi er overordnet fast-

lagt. Skolen vil på sigt kunne bruge denne helheds-

plan som et arbejdsredskab mange år frem i tiden, i 

den økonomiske planlægning, til orientering af for-

ældre, naboer, kommune mfl., samt evt. som bilag til 

fundraising, ansøgning af midler mm. 

Skolebyggeudvalg i forbindelse med udvidelse eller 

ombygning eller større renovering af en fri grund-  

eller efterskole

Her kan skolebyggeudvalget fx sammensættes så-

ledes:

■ Formanden for skolens bestyrelse, evt. suppleret 

med et antal bestyrelsesmedlemmer,

■ Skolens leder/forstander,

■ Skolens serviceleder,

■ Skolens tillidsrepræsentant for det undervisende 

personale,

■ En repræsentant for evt. SFO-ordning,

■ Skolens sikkerhedsrepræsentant,

■ En elevrepræsentant,

■ Evt. repræsentant for brugerinteresser i lokalom-

rådet, som anvender skolen.

Det afgørende ved sammensætningen af skolebyg-

geudvalget er, at der både er ledere og brugere til 

stede i udvalget, og at de varetager forskellige inte-

resser. Brugerinteresserne bør være hensigtsmæs-

sigt repræsenteret, så skolen i sin nye udformning 

lever op til de ønsker og krav, der blev opstillet. 

Skolebyggeudvalgets vigtigste opgave er at formu-

lere et byggeprogram, som byggeudvalg og rådgiver-

gruppe kan agere efter.
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Der er ikke fastsat regler for sammensætningen af 

et skolebyggeudvalg, men det er vigtigt at udvalget 

har en overordnet beslutningskompetence og har 

indsigt i skolens / byggesagens økonomi. Kun hvad 

angår sikkerhedsgruppens medvirken, er der regler. 

(Læs om disse regler på side 11-12). Ligeledes skal 

elevernes undervisningsmiljørepræsentanter inddra-

ges, da de har plads i sikkerhedsgruppen.

Byggeprogram

Når et konkret byggeprojekt sættes i gang, er det 

vigtigt at få konkretiseret og beskrevet, evt. revi-

deret de overordnede tanker og ideer, der ligger til 

grund for projektet. Måske har forudsætningerne 

ændret sig undervejs. Byggeprogrammet skal fast-

holde skolens tanker, ønsker og behov ved proces-

sens start, således at rådgivere er bedst muligt ru-

stet til at løfte opgaven.

Det er en god ide at inddrage alle medarbejdergrup-

per samt evt. elever og forældre i den fase, hvor pro-

jektet beskrives. På den måde sikres, at alle aspek-

ter belyses, og at beslutninger kvalificeres optimalt. 

Detaljerede behovsbeskrivelser af alle delområder i 

byggeriet, samt interne sammenhænge er guld værd 

for rådgiverne, og det giver brugere og medarbejdere 

et reelt “medejerskab”.

Projektgruppe

God praksis vil være, at der nedsættes et mindre 

byggeudvalg (projektgruppen), der

■ Koordinerer de overordnede beslutninger i forbin-

delse med byggesagen (byggeprogrammet, øko-

nomiske rammer, tidsplan, udbudsform mv.)

■ Har kontakten til rådgivere og deltager i bygge-

møder, samt 

■ Handler på vegne af skolebyggeudvalget og be-

styrelsen og afrapporterer til disse. 

Skolebyggeudvalg i forbindelse med etablering af en 

fri grund- og efterskole

Når en gruppe forældre vælger at oprette en helt 

ny skole, sker det enten ved nybyggeri eller – mere 

sædvanligt – ved at overtage “brugte” bygninger. I 

begge situationer vil der ikke være en brugergruppe, 

der kan inddrages i byggefaserne. På et tidspunkt 

i forløbet frem til skolens åbning vil en skoleleder/

forstander blive ansat, og herefter et personale. 

Skolebyggeudvalget vil i denne situation naturligt 

bestå af den forældrevalgte bestyrelse med en byg-

gefaglig rådgiver tilknyttet. Hvis skolen tages i an-

vendelse i etaper, kan der etableres et skolebygge-

udvalg efter de anbefalinger, som gælder for skoler, 

der ombygges eller renoveres.

Understyregrupper

Erfaringsmæssigt overrasker det de fleste, der del-

tager i en skolebyggeproces, hvor omfattende ar-

bejdet er. Det kan derfor være hensigtsmæssigt 

med nedsættelse af understyregrupper eller ar-

bejdsgrupper, som kan afklare specifikke spørgsmål. 

Arbejdsgrupperne kan eksempelvis bestå af besty-

relsesmedlemmer, skolens lærere, skolens ledelse, 

SFO-repræsentanter, teknisk administrativt perso-

naler, elevernes undervisningsmiljørepræsentanter 

og evt. fritidsbrugere. Det helt afgørende er, at man 

sikrer sig den bedst mulige rådgivning så tidligt som 

muligt. På hjemmesiden www.godtskolebyggeri.dk 

findes gode eksempler på skolebyggeri på Holbæk 

Lille Skole og Henriette Hörlück Skole i Odense.

Frivilligt arbejde

På de frie skoler er der en lang tradition for frivilligt 

arbejde. Dels er det frivillig / ubetalt arbejdskraft, 

der sidder i bestyrelser og udvalg, og dels er man 

ofte vant til at inddrage forældre i praktisk arbejde 

(anlæg / renovering) på skolen. Det er uproblematisk 

at inddrage de frivillige kræfter i de indledende fa-

ser samt til arbejder, der ikke er ansvarspådragende, 

men man skal være opmærksom på, at det at sidde i 

et byggeudvalg kan være en tung arbejdsbyrde. Dels 

foregår kontakten til rådgivere og håndværkere i den 

almindelige arbejdstid, hvor de frivillige jo som oftest 

selv arbejder, dels er der mange af de frivillige, der 

ikke tidligere har deltaget aktivt i en byggeproces og 

derfor ikke er erfarne, og dels er arbejdet ansvars-

pådragende, idet man handler på vegne af skolen 

og skal tage stilling til hændelser, der kan have ind-

flydelse både på tid, økonomi og sikkerhed. Det er 

derfor hensigtsmæssigt, at  byggeudvalget består 

af kompetente personer, der bliver betalt for deres 

arbejde og har en skriftlig aftale med skolen om an-

svar mm.

Vælger skolen selv at udføre delarbejder skal man 

være opmærksom på at dette komplicerer relatio-

nen til entreprenøren markant. Det bør derfor disku-

teres nøje med rådgivere, og det kan generelt ikke 

anbefales.

Til højre: På Nærum Gymnasium har arkitekten boltret sig 
med samspillet mellem former, farver, ornamentik og lys. 
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Gymnasier, tekniske skoler, handels- 
skoler mv.
På gymnasieområdet betones særligt vigtigheden 

af at inddrage både lærere og elever i den indleden-

de projektfase. Der er i mange tilfælde tale om me-

get specialiserede faglokaler, indretning og udstyr. 

Det er især vigtigt, at de faglærere, der skal under-

vise i de fremtidige lokaler, inddrages i programfa-

sen, herunder at de får gode muligheder for at stille 

og få besvaret spørgsmål. Ligeledes bør sikkerheds-

grupperne være meget tæt på byggeriet. Også på de 

tekniske skoler betones vigtigheden af at inddrage 

medarbejderne i byggeprocessen. Nye krav til med-

arbejderne som følge af ændret uddannelsesforløb 

og lovgivningsmæssige ændringer fører til overvejel-

ser om, hvorvidt man i forbindelse med byggerier på 

disse områder, udover det rent bygningsmæssige, 

burde overveje kurser i “omstillingsparathed”, såle-

des, at medarbejderne bliver opkvalificeret til arbej-

det med nye undervisningsformer. 

For de nævnte skoleformer gælder, at man ofte har 

en tilknyttet bygherrerådgiver (Læs om bygherre-

rådgiverens rolle i tredje trin). Samarbejdet mellem 

bygherrerådgiveren, som vil være den person, der 

skriver byggeprogrammet, og brugerne er uhyre vig-

tigt, ikke mindst set i lyset af, at der ofte er tale om 

et ret specialiseret byggeri. Det gælder i særlig grad 

i de senere faser af byggeriet, hvor erfaringerne vi-

ser, at det, der måske opfattes som simple og dag-

ligdags ting, som fx placering af stikkontakter, net-

opkobling og ventilationsriste i forhold til inventar 

og rengøring, ofte ikke er ordentligt gennemtænkt. 

Ligeledes fremhæves, at det er vigtigt at få ind-

tænkt arbejdspladser og grupperum til lærerne. Med 

det øgede tværfaglige samarbejde skal læreren til-

bringe en stadig større del af sin arbejdstid på sko-

len, og i den forbindelse er det vigtigt, at der er sik-

ret ordnede og ordentlige forhold for lærerne, når de 

ikke underviser. På hjemmesiden www.godtskolebyg-

geri.dk kan man finde eksempler på nyere gymna-

siebyggeri på Egå Gymnasium, Nærum Gymnasium, 

Ørestad Gymnasium og Stenhus Gymnasium samt 

eksempler fra Århus Tekniske skole.

Arbejdsvilkår og arbejdsform for deltager-
ne i den samlede projektorganisation
De fleste skolebyggerier koster mange penge, ofte 

mellem 15 og 200 mio. kr., alt efter om der er tale om 

en renovering eller byggeri af en ny skole. Den til-

fredshed og den økonomiske gevinst, der kan opnås 

gennem god og saglig behandling i hele skolebygge-

forløbet er så stor, at udgifterne i forbindelse med 

driften af projektorganisationen vil være tjent ind 

flere gange, hvis man sørger for, at der er taget høj-

de for, at arbejdsvilkårene er optimale. Det er derfor 

vigtigt, at man på forhånd forsøger at gøre sig klart, 

at der kan blive tale om et betragteligt tidsforbrug 

for mange af deltagerne. Der kan eksempelvis være 

tale om kursusvirksomhed eller anden form for tileg-

nelse af kvalifikationer. Det kan derfor anbefales, at 

man i forbindelse med aftalen om dannelse af pro-

jektorganisationen indgår aftale om vilkårene og de 

udgifter, der er forbundet med arbejdet. 
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Den arbejdsform, der anvendes i projektorganisatio-

nen er primært afholdelse af møder. Det kan anbefa-

les, at man aftaler procedurer vedrørende mødeind-

kaldelser, referater mv. Undertiden er der inspiration 

at hente gennem besigtigelse af andre skoler, even-

tuelt i forbindelse med fastlæggelse af samspillet 

mellem pædagogik og byggeri.

Det pædagogiske grundlag for 
skolebyggeri
Der har altid i skolebyggeri været en tæt sammen-

hæng imellem den pædagogiske opfattelse af sko-

lens virke og dens bygninger. Fra landsbyskolerne 

til centralskolerne til 60’ernes kamskoler til 70’er-

nes åbenplanskoler til nutidens skolebyggeri, som 

nok ikke entydigt kan navngives på samme måde 

som tidligere tiders skoler. Tendensen i dag kan sam-

menfattes på følgende måde, som det er udtrykt 

af arkitekt Per Olsen fra Rådgivningstjenesten for 

Skolebyggeri:

“Bygningsanlægget ordnes i et antal mindre enhe-

der ud fra et ønske om at fremme samarbejdsmu-

ligheden mellem fag, klasser og emner samt andre 

mere udadvendte funktioner. De enkelte lokaler har 

en størrelse, så der kan veksles mellem flere forskel-

lige arbejdsformer, og tæt ved lokalerne er der ad-

gang til supplerende arealer, fx fællesarealer, grup-

perum mv., således at flere organisationsformer, 

samarbejdsmønstre og arbejdsformer kan udvikles. 

Organiseringen af bygningsanlægget med lokalise-

ringen af afdelinger og lokaler anvendes bevidst i 

forhold til hinanden i en tydelig pædagogisk begrun-

det hoveddisposition. I bygningens arkitektur lægges 

der vægt på at tilpasse bygningernes skala (størrel-

sesforhold) til barnet, og gennem motivvalg tilstræ-

bes ikke alene mere afvekslende og oplevelsesrige 

omgivelser, men også genkendelige og dermed tryg-

hedsskabende virkninger.”

Ser man på skolebyggeri, som er opført eller ombyg-

get inden for de senere år, er ovenstående model 

i det store og hele bragt i anvendelse. Det arkitek-

toniske udtryk, materialevalget, detaljerne og ikke 

mindst de efterfølgende arbejdsmiljømæssige for-

hold er derimod temmelig forskellige. Et af de for-

hold, man mange steder i forbindelse med større om-

bygninger har ønsker om at rette op, er størrelsen af 

klasserum. Det er anslået, at mindst 2/3 af klasse-

rummene i grundskolen er på 48 m2 eller mindre. Når 

der skal være plads til varierede undervisningsfor-

mer og IT-udstyr, bør man ikke projektere med under 

60 m2 + fællesareal, hvis man fortsat som en mulig-

hed ønsker at kunne drive undervisning med en sam-

menholdt klasse. Ved samme lejlighed har man nog-

le steder løst dette problem efter devisen tre lokaler 

bliver til to, det vil sige ved deling af det midterste 

lokale, så hver halvdel af dette tilfalder de to lokaler 

på hver side. Andre steder har man udvidet arealet 

ved inddragelse af gangarealer, udrykning af faca-

den o. lign. Et andet forhold, man har ønsket at ret-

te op på, er at skaffe plads til grupperum, og endelig 

har man mange steder haft ønske om et fællesrum, 

der er så tilpas stort, at det kan anvendes til fælles-

samlinger, teater- og musikforestillinger mv.

 

På de tekniske skoler og øvrige erhvervs- 
skoler er der tale om meget specialiserede 
indretninger, som det fremgår af billedet fra 
Århus Tekniske skole.  
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Man kan imidlertid også få øje på andre tendenser 

end ovenstående, særlig i forbindelse med nybyggeri 

af skoler. Pædagogisk konsulent Ida Kampmann be-

skriver det på følgende måde:

“Den innovative skole udvikler sit eget miljø for pæ-

dagogisk udvikling. Derfor skal fremtidens skolebyg-

ninger og udearealer rumme mulighed for en stør-

re variation af arbejdsformer og kunne opfylde krav 

til omstilling og forandring. Det betyder, at kom-

mende byggeri skal være baseret på fleksibilitet. 

Klasseundervisning vil ikke længere være den selv-

følgelige ordning af skolens hverdag.”

Det er også blevet udtrykt på den måde, at man 

bevæger sig fra klasserum til hjemmearealer (ba-

secamps) og fra faglokaler til fagområder.

I de tilfælde, hvor man indretter skolefritidsord-

ning (SFO) i forbindelse med et skolebyggeri, skal 

man naturligvis også tilpasse indretningen heraf 

til den pædagogiske opfattelse. Eksempler herpå 

finder man bl.a. i hæfte 8 i serien Skolebyggeri og 

Skoleindretning, Kroghs forlag 2001.

Danmarks Evalueringsinstitut har udsendt rapporten 

“ Læringsmiljøer i folkeskolen – samspillet mellem 

læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens 

tilrettelæggelse og evalueringskulturen”. I denne 

rapport foretages en evaluering af seks skoler, som i 

løbet af de sidste år har taget “ny pædagogik” i an-

vendelse i forbindelse med omfattende ombygninger 

eller nybygninger (www.eva.dk).

Et helt afgørende omdrejningspunkt i initiativ- og 

beslutningsfasen er fastlæggelse af det pædagogi-

ske grundsyn, som skal udmøntes i det kommende 

byggeri. Det er styrende for det kommende arbejde i 

programfasen. Netop udviklingen af den pædagogi-

ske retning og det værdigrundlag, man ønsker skal 

være gældende, skal fastlægges – eller helst være 

fastlagt – på dette tidspunkt. Arbejdet hermed kan 

gribes an på flere måder. Et eksempel på, hvordan 

man kan indarbejde det i sin udviklings- og udbyg-

ningsplan finder man i SKUB-projektet i Gentofte 

kommune (www.skub.dk). Projektet beskrives kort i 

det følgende:

SKUB-projektet

SKUB er et syv-årigt skoleudviklings- og udbygnings-

projekt i Gentofte Kommune i perioden 1998-2007. 

Forløbet omfatter udvikling og ud- og ombygning af 

kommunens 12 skoler og fritidshjem. 

I forløbet udvikler hver skole sin egen pædagogi-

ske vision og praksis. Dagligdagen organiseres på 

nye måder, og bygningerne ændres i forhold hertil 

for at skabe de bedste rammer for en ny hverdag. 

Udviklingen formes i dialog mellem distriktets bru-

gere. Det sker i tæt samarbejde med kommunens 

SKUB-gruppe. 

Arbejdet i SKUB-projektgruppen er organiseret i en 

projektorganisation. Gruppen er herudover beman-

det med proces- og byggesagkyndige alt efter opga-

vernes omfang. Projektgruppens organisation tilpas-

ses løbende. 

På Hellerup skole arbejder man med en åbenplanløsning, 
hvor der også er mulighed for samling i mindre pavilloner. 
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Det er SKUB-medarbejdernes opgave at understøtte 

og inspirere udviklingen i de enkelte distrikter. Her 

tænkes på procesplanlægning, inspirationsproces-

ser, dialogprocesser, udviklingsprojekter, byggesty-

ring, økonomistyring og inddragelse af konsulenter 

og producenter mv. Herudover er sparring med sko-

leledelserne i forbindelse med SKUB-processerne en 

væsentlig opgave. Der er etableret en styregruppe, 

der har til opgave at koordinere sagerne fra SKUB-

projektgruppen og Skoleområdet, hvor der er fælles 

berøringsflader. Kommunaldirektøren er formand for 

styregruppen. 

 I SKUB projektet udvikler hver skole og fritids-

hjem (GFO) sin egen pædagogiske vision og praksis. 

Dagligdagen organiseres på nye måder, og bygnin-

gerne ændres for at skabe de bedste rammer for 

den ny hverdag. Udviklingen formes i dialog mellem 

skolens og GFO’ens ledelse, medarbejdere, børn og 

forældre samt arkitekter og ingeniører. Det sker i 

tæt samarbejde med kommunens SKUB-gruppe.

Alle medarbejdere på skolerne tilbydes et videreud-

dannelsesforløb af 100 timers varighed for at kun-

ne stå rustet til den udviklingsproces, der sættes i 

gang, når de fysiske rammer er på plads.

Sideløbende med ud- og ombygningen gennemgår 

alle lærere og pædagoger et videreuddannelsesfor-

løb om børn og læring og andre relevante emner. Det 

er medarbejderne som selv definerer, hvad de har 

brug for af videreuddannelse og inspiration.

Lidt større samlinger kan finde sted i “Fisken”, som er et 
trappeopbygget samlingslokale, som forløber mellem to 
etager.

En samlet plan giver ro og retning

En lang række kommuner og selvejende undervis-

ningsinstitutioner har vedtaget langsigtede planer 

for, hvordan skolerne skal udvikles fysisk og pæda-

gogisk. En samlet plan er en fordel for både arbejds-

giveren og for ansatte og ledelse på skolerne. 

■ Planen beskytter mod ’hovsa-løsninger’ på akutte 

behov. Kortsigtede løsninger er ofte dårligt gen-

nemtænkte og kan blive dyre på længere sigt.

■ Planen giver ro og retning. Alle kender de over-

ordnede mål og ved måske flere år i forvejen, 

hvornår deres skole skal renoveres eller bygges 

ud.

■ Det bliver lettere for alle parter at udnytte erfa-

ringer fra tidligere projekter i det næste skole-

byggeri eller i den næste etape.

Holbæk Lilleskoles udviklingsplan
Holbæk Lilleskole har opført en 800 kvm. stor tilbyg-

ning med klasselokaler, fællesareal og naturfagslo-

kaler. Byggeriet er en del af en langsigtet plan for 

skolens udvikling, som opererer med nye byggerier i 

de kommende år

 Holbæk Lilleskole har 280 elever fordelt på fire 

afdelinger. De yngste klasser har ét spor, mens de 

ældste har to spor. 
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Udover, at man kan glæde sig over en så målrettet 

indsats ved byggeri på skoleområdet i en kommune, 

er der især tre forhold, som er værd at fremhæve:

■ Det er den enkelte skoles pædagogiske grundsyn 

og værdigrundlag, med skyldig respekt for kom-

munens overordnede målsætning, der er styren-

de for udformningen af byggeriet.

■ Det er hermed også præciseret, at det i vidt om-

fang er den enkelte skoles brugere, der får indfly-

delse på udformningen.

■ Man har erkendt, at det er nødvendigt med en 

betydelig uddannelsesvirksomhed for de ansatte 

for at kunne leve op til nye pædagogiske visioner.

Skolens pædagogik er symboliseret ved en taburet 

med tre ben. Sædet er de centrale fag (dansk, mate-

matik, naturfag, historie og sprog), og de tre ben er 

de særlige fagområder, som skolen har valg at prio-

ritere: Billedkunst, musik og idræt. Et andet vigtigt 

mål for skolen er at skabe en høj grad af tværfaglig-

hed og variation i arbejds- og undervisningsformer, 

bl.a. med brug af IT.

Skolens bygninger afspejler denne pædagogik. I 

2002 indviede skolen en ny bygning for 8.-10. klasse 

med klasseværelser til hver klasse foruden samtale-

rum, teamrum, et auditorium med amfiscene til fæl-

lessamling og -præsentation. I 2004 blev naturfags-

lokalet helt nyindrettet.

Den nye udskolingsbygning var hovedelement i sko-

lens 2. udviklingsplan. I foråret 2006 vedtog skolen 

en ny plan, som løber frem til 2010. Her har skolens 

ledelse, lærere og forældre bl.a. sat mål for den pæ-

dagogiske udvikling og for udviklingen af de fysiske 

rammer. 

Planen omfatter bl.a. en ny bygning med værksteder 

og redskabsrum/friluftslagerdepot, udvidelse af na-

turfagslokalet samt et nyt administrationshus med 

lærerværelse, kontor, bibliotek og lærerarbejdsplad-

ser.

Navnlig det sidste punkt om den mentale forberedel-

se til at skulle starte i en ny eller nyombygget skole 

er yderst vigtig. Ændrer man skolen, så fx organi-

seringen af undervisningen ændres væsentligt, kan 

det godt være, at man som bruger “på tegnebræt-

tet” har syntes, at det så både nyt og spændende 

ud, men man har måske ikke forberedt sig på de for-

andringer i den daglige undervisning, det vil medføre.

Det er gennem den brede dialog og det grundige 

forarbejde, at man skaber mulighederne for fysiske 

rammer, der er langtidsholdbare. Man vil formentlig 

aldrig se en tilbagevenden til 60’ernes og 70’ernes 

systemskolebyggeri. Alligevel kan man opleve nybyg-

Svendborg Østre skole repræsenterer en stor gruppe af 
solide byskoler, som mange steder er ombygget eller står 
foran ombygning, fordi de enten er for nedslidte, for små 
eller utidssvarende. På Svendborg Østre skole har man gen-
nemført en renovering og tilbygning, som bl.a. har resulte-
ret i større klasserum efter modellen “tre lokaler bliver til 
to”, etablering af en række teamlokaler, indretning af en 
tidligere gymnastiksal til samlingsrum/kantine, inddragelse 
af gangarealer til udvidelse af lærerværelse samt en tilbyg-
ning med skolebibliotek mv. 
Se også fotos side 22.
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geri af skoler, hvor det er overladt til ganske få per-

soner at skabe grundlaget, og hvor et stort flertal af 

brugerne står uforberedt på de omvæltninger, det 

medfører. Det er ikke hensigtsmæssigt.

Sandsynligheden for at opnå en langtidsholdbar løs-

ning på et skolebyggeri bliver større, når forberedel-

sen er maksimal, og når lærere og ledere kvalifice-

res til at løse opgaven i forbindelse med byggeriet 

og desuden målrettet er uddannet til det fremtidige 

virke inden for den pædagogiske linie og de værdier, 

man i en bred kreds er enige om på forhånd. Endnu 

bedre bliver det, når man har forsøgt at tænke et 

stykke ud i fremtiden og har erkendt, at nye under-

visningsformer mv. vil dukke op. Pædagogik forgår, 

men bygninger består! Hvis man bygningsmæssigt 

og arbejdsmiljømæssigt har forsøgt at fremtidssikre 

byggeriet, fx ved at planlægge med en vis fleksibili-

tet, som muliggører ændringer i indretningen og sik-

ret sig, at de akustiske, belysningsmæssige og ven-

tilationsmæssige forhold gør det muligt, har man 

løst opgaven. 

22  Godt skolebyggeri
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Skolen som arbejdsplads
Et meget fyldigt afsnit der beskriver de vigtigste 

krav til arbejdsstedets indretning i forbindelse med 

skolebyggeri. De enkelte elementer er ordnet te-

matisk på en sådan måde, at de forskellige myndig-

hedskrav til fx belysningsforhold er beskrevet i sam-

me afsnit. De enkelte afsnit behandler følgende for-

hold:

■ Konstruktionsmæssige forhold, herunder tagkon-

struktioner, bygningsmæssige konsekvenser af 

pædagogiske visioner, anvendelse af kælderloka-

ler, overflader på gulve, vægge og lofter, regler 

for døre og vinduer, solafskærmning, rumstørrel-

ser og pladsforhold, indgangspartier og æsteti-

ske forhold.

■ Brandforhold. Her behandles de særlige brand-

forhold for skoler. Brandlovgivningen sætter en 

række begrænsninger for indretningen af sko-

ler, og de vigtigste overordnede bestemmelser 

i brandlovgivningen, Bygningsreglementet og i 

Arbejdstilsynets regelsæt gennemgås.

■ Indeklimaforhold. I afsnittet om indeklimaforhold 

fokuseres på følgende 4 forhold: 

1. Belysningsforhold. Kravene til dagslystilgang 

og belysningsanlæg beskrives grundigt, idet det 

er muligt i programfasen at træffe præcise be-

slutninger på dette område. 

Programfasen – trin  2
I dette afsnit beskrives arbejdet med at udarbejde 

byggeprogrammet, det vil sige en funktions- og kva-

litetsbeskrivelse på baggrund af de beslutninger, der 

er truffet i første fase. Der skal træffes beslutning 

om byggeriets omfang, funktionalitet, kvalitet, miljø, 

æstetik, tid og økonomi.

Resumé af indholdet i dette afsnit

Arbejdet i programfasen
Forudsætningerne for arbejdet i programfasen er 

det arbejde og de beslutninger, der er blevet truffet 

i initiativfasen og den del af beslutningsfasen, som 

vedrører beslutningen om iværksættelse af byggeri. 

Arbejdet i projektgruppen viser sig ofte at være af 

et meget betydeligt omfang. Der må i kommunikatio-

nen mellem bygherre, rådgivere og brugere tilstræ-

bes en klar forståelse af processen, af opgaven, rol-

lerne og kompetencen mellem parterne. Det er der-

for yderst vigtigt, at der tilvejebringes en grundig og 

systematisk dialog. Ikke mindst brugerrepræsentan-

terne føler ofte en vis usikkerhed ved mødet med 

teknikerne, og det er derfor vigtigt, at alle parter ud-

nytter deres ekspertise og erfaringer til fælles bed-

ste. Arbejdet i projektgruppen kan med fordel star-

tes med en workshop eller et kursus, hvor opgaven 

beskrives og man lærer hinanden at kende.

Den primære opgave i projektgruppen er at beskrive, 

hvad den nye bygning skal kunne, og hvilke pædago-

giske arbejdsmetoder, den skal understøtte, samt 

udarbejde en beskrivelse, som indeholder en over-

sigt over, hvilke rumtyper, arten og grupperingen 

heraf der er brug for, skolens opdeling i afsnit og re-

lationerne imellem dem. Det anbefales at se på løs-

ninger på andre skoler.
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2. Støjforhold. Med udgangspunkt i vejlednin-

gen fra BAR U&F om støj i skolen beskrives de 

vigtigste begreber i lydlæren. Specielt fokuse-

res på efterklangstid og luftlydisolation. Det an-

befales, at man fremover anvender Erhvervs- og 

Boligstyrelsens vejledning om støjforhold som 

grundlag for projektering.

 3. Ventilationsforhold. Reglerne for ventilati-

onsforhold beskrives, og de forskellige mulighe-

der for mekaniske ventilationsløsninger nævnes. 

Ligeledes beskrives muligheden for anvendelse 

af naturlig ventilation samt procesventilation ved 

maskiner og i faglokaler.  

4. Rengøringsforhold. Opmærksomheden henle-

des i dette afsnit på de gode muligheder der er, 

for at inddrage de kommende rengøringsforhold 

i planlægningen. Det drejer sig bl.a. om indretnin-

gen af udendørs arealer, indgangspartier, gulvbe-

lægninger og toiletter.

■ Skolen som arbejdsplads for det ansatte perso-

nale og for eleverne. Der er mange brugergrup-

per, der har skolen som arbejdsplads. Det drejer 

sig om lærere, ledelse, SFO-personale, kontoran-

satte, tekniske servicemedarbejdere, rengørings-

personale, sundhedspersonale, skolepsykologer 

og fritidsundervisere. Følgende indgår i beskrivel-

sen: 

1. Personalefaciliteter – velfærdsforhold. Her 

beskrives generelle forhold, toiletforhold, spise-

plads, opbevaring af tøj, omklædningsrum og ba-

derum, hvileplads. 

2. Særlige lokalekrav. Indretning af lærerarbejds-

pladser og mødelokaler.

■ Udearealer. Der henvises til de vigtigste bestem-

melser om legeredskaber og faldunderlag. 

Værktøj: ‘Arkitema Sensemaking’

Skolebyggerier har et indbygget dilemma:

■ I starten er man tvunget til at træffe mange vig-

tige beslutninger om fx skolens placering, stør-

relse og funktion. 

■ Men den viden, som skal danne grundlag for klo-

ge og rigtige beslutninger, opstår ofte først læn-

gere henne i forløbet. Derfor er der altid ting, man 

set i bakspejlet ville gøre anderledes.

Mange arkitektfirmaer er optaget af at løse dette di-

lemma. Firmaet Arkitema har fx udviklet en metode, 

’Arkitema Sensemaking’, som kan bruges i forbindel-

se med bl.a. skolebyggerier. Firmaet har bl.a. tegnet 

Hellerup Skole og Torsted Skole ved Horsens.

Mål: Ejerskab og innovation
»Vi har to mål med metoden: At skolens brugere 

får indflydelse og ejerskab, så de får en skole, de er 

glade for, og som de bruger på den måde, den var 

tænkt. Og at skabe plads til innovation – altså at 

man får nye visioner og finder nye løsninger«, siger 

arkitekt Mette Rødtnes fra Arkitema.

»I starten bruger vi meget tid på at udforske behov, 

ønsker og kultur. Det bruger vi bl.a. antropologer til, 

som i længere tid interviewer og iagttager elever, 

ansatte og ledelse på skolen. Samtidig arrangerer vi 

workshops og møder, hvor parterne kan beskrive de-

res hverdag og deres ideer og ønsker«.
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Programfasen

Forudsætninger
Udgangspunktet for arbejdet med at udvikle bygge-

programmet blev beskrevet i afsnittet helheds- og 

udbygningsplaner. Projektorganisationen har således 

følgende til sin rådighed:

■ Ønsker og behov, som er kortlagt i perspektivde-

len og programdelen 

■ De opstillede mål med byggeriet og byggeproces-

sen

■ De pædagogiske målsætninger 

■ Organisationsplanen 

■ Beslutningsplanen 

■ De økonomiske analyser samt budgetrammen 

■ Den udarbejdede tidsplan 

Erfaringerne viser imidlertid, at alle forudsætninger 

sjældent er opfyldt, når programfasen iværksættes. 

Det kan der være gode grunde til. Alle ønsker, pæ-

dagogiske målsætninger, budgetramme og tidsplan 

er ikke nødvendigvis på plads. Det hænger sammen 

med, at der ikke altid er en skarp grænse mellem de 

forskellige faser, men det kan også skyldes nogle 

af de forhold, som fremgår af en interviewundersø-

gelse i forbindelse med forarbejdet til dette hæfte 

blandt medarbejdere, forvaltningschefer, byggetek-

nikere og sikkerhedsrepræsentanter om deres erfa-

ringer med byggeri og renovering i en række folke-

skoler og CVU’er. Interviewene viste:

■ At der ofte er en uklar forståelse af proces, opga-

ver, roller og kompetence mellem bygherre, rådgi-

vere og brugere,

■ at der er en betydelig forståelseskløft mellem 

brugere, arkitekter og teknikere,

■ at brugerne ofte har svært ved at forstå og ac-

ceptere, at byggeriets rammer lægges fast tidligt 

i processen, og at der kun kan ske små ændringer 

senere i forløbet.

I næsten alle større byggeprojekter bliver der ansat 

eller tilknyttet en rådgiver, som regel en sagkyndig 

arkitekt, som skal hjælpe projektorganisationen gen-

nem programfasen. Det er derfor både i programfa-

sen og i byggefasen helt nødvendigt, 

■ at der gennemføres en grundig og systema-

tisk dialog, forankret i en klar organisation. 

Kommunikationen skal både fungere mellem byg-

herre, brugere og rådgivere – og internt mellem 

interessenterne i de tre grupper,

■ at både bygherre, rådgivere og brugere får den 

nødvendige tid til analyse, afsøgning af mulighe-

der og inspiration,

■ at alle parter, men måske især brugerne, skal sik-

res adgang til faglig viden, andres erfaring og in-

spiration.

Den uklare forståelse af opgave, rolle og kompe-

tence i forbindelse med arbejdet i projektgruppen 

er formentlig især karakteristisk for brugergruppen, 

som i de fleste tilfælde ikke tidligere har medvirket 

i en byggeproces. Den usikkerhed, man som bruger-

repræsentant føler ved mødet med teknikerne, hæn-

ger sikkert sammen med en følelse af ikke at være 

»Derefter tænker vi vildt sammen med brugerne og 

bygherren, på baggrund af al den viden, som er ble-

vet samlet ind. Sammen formulerer vi en fælles vi-

sion, som bliver til de første overordnede skitser af 

bygningerne. Det giver os et meget solidt udgangs-

punkt for projektfasen, hvor detaljerne falder på 

plads.«.

»Afleveringen af det færdige byggeri er den sidste 

og meget vigtige del af metoden. Vi mener, at den 

færdige skole ikke bare skal overlades til brugerne 

uden opfølgning. Vi vil gerne systematisk kortlægge, 

hvordan den virker i praksis. Bliver visionerne omsat 

til virkelighed? Skal der gøres noget ekstra for at sik-

re, at rummene bliver brugt, som de var tænkt?«

Sensemaking består af fem faser
1. Defining: Organisation, tidsplan og planer for bl.a. 

kommunikation og brugerinddragelse.

2. Discovering: Hvilken pædagogik og kultur skal 

den nye skole være ramme om? 

3. Dreaming: Visioner, ønsker og krav til den nye 

skole. Den fælles vision tager form og bliver til 

overordnede skitser af bygninger.

4. Designing: Pædagogik, kultur og visioner bliver til 

konkrete fysiske rammer. 

5. Delivering: Virker skolen, som den var tænkt? 

Skal der gøres mere for at forankre de pædagogi-

ske visioner i hverdagen?
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på omgangshøjde med teknikerne og måske også en 

tvivl om, hvorvidt de argumenter, man som bruger vil 

fremføre, er relevante. Følgende eksempler illustre-

rer dette dilemma:

■ På et møde i projektgruppen fremfører sikker-

hedsrepræsentanten, at det bør fremgå af  

byggeprogrammet, at man ikke ønsker en løs- 

ning med fladt tag på skolen.    

Sikkerhedsrepræsentanten fremfører som argu-

ment, at der er ca. 700 skoler i Danmark, som helt 

eller delvis er opført med fladt tag, og at samt-

lige 700 skoler har haft vandskader. Hun gør sam-

tidigt opmærksom på, at hun er klar over, at tage 

med en hældning på 2½ % er lovlige, men at også 

de bliver utætte. Måske accepterer man hendes 

forslag, men hvordan er situationen, hvis bygher-

ren eller den tilknyttede arkitekt meddeler, at 

teknikken i dag er så god, at det ikke længere er 

et problem med flade tage?

■ Sikkerhedsgruppen foreslår, at det indføjes i byg-

geprogrammet, at det er et vilkår, at der skal 

foretages målinger af efterklangstiden i loka-

lerne, når byggeriet står færdigt. De henviser 

til Bygningsreglementets bestemmelse, hvor-

af fremgår, at kommunalbestyrelsen kan stille 

krav om, at den ansvarlige for byggeriet forplig-

ter sig til – før byggeriet afleveres – at foreta-

ge målinger til dokumentation af, at de lydmæs-

sige krav er opfyldt. Ligeledes ønsker sikker-

hedsgruppen præciseret, at det er Erhvervs- og 

Boligstyrelsens vejledning om støjforhold fra 

2004, som skal lægges til grund for projekterin-

gen. De to nævnte forslag vil formentlig blive ac-

cepteret, hvis de altså bliver fremlagt!

■ Skolen skal udvides med en tilbygning, som skal 

ligge i længderetningen øst-vest. Arkitekten fore-

slår, at man i de lokaler, der vender mod syd, 

anvender tonede ruder som solafskærmning. 

Sikkerhedsgruppen vil hellere have udvendig 

solafskærmning i form af lameller, som er skråt-

stillede.

De tre eksempler illustrerer dels brugerønsker, 

som vedrører den kommende bygnings konstruk-

tive forhold, og hvor ønsket henviser til erfaringer 

fra andre skoler, dels ønsker, som er begrundet i 

Bygningsreglementet med tilhørende vejledning, og 

som forudsætter et godt kendskab hertil, og dels 

ønsker, som både relaterer sig til arbejdsmiljøbe-

stemmelserne og til erfaringer med gener fra solind-

fald.

Eksemplerne kan imidlertid også bruges til en afkla-

ring af, hvor meget og i hvilket omfang brugerne skal 

sætte sig ind i de mange regler, standarder osv., som 

anvendes i forbindelse med byggerier. Omvendt viser 

eksemplerne også, at teknikerne må respektere bru-

gernes faglighed.

På Gildbro skole har man totalrenoveret skolens to lange 
bygninger, bl.a. ved at fjerne det oprindelige flade utætte 
tag og erstatte det med et sadeltag. Skolens klimaskærm 
er totalt renoveret.
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Samarbejdet i projektorganisationen
Brugerne er ikke teknikere, og teknikerne er ikke 

lærere. Bygherren er hverken tekniker eller lærer. 

Det drejer sig med andre ord om at finde en balan-

ce, således at alle parter udnytter den faglige viden 

til fælles bedste. Den gode skolearkitekt har natur-

ligvis et indgående kendskab til skolens hele virke, 

uden af den grund nødvendigvis at have været un-

derviser. På samme måde må brugerne primært an-

vende erfaringerne fra det daglige virke på skolen 

til at fremlægge deres forslag til den fremtidige ar-

bejdsplads. Bygherren har det overordnede ansvar 

for hele projektets fremdrift og økonomi og skal på 

den måde både være lydhør over for de mange for-

slag og sikre, at økonomien ikke løber løbsk.

Det er i den forbindelse meget vigtigt, at den rådgi-

ver, der i praksis fungerer som sekretær for projekt-

gruppen, er god til at lytte og er rustet til at gå ind 

i den fornødne dialog med brugerne og bygherren. 

Uden en god kommunikation mellem bygherre, rådgi-

ver og brugere vil der opstå alt for mange konflikter 

undervejs.

I mange skolebyggesager indleder man arbejdet 

i den samlede projektorganisation eller i projekt-

gruppen med en workshop eller et kursusforløb, 

hvor man dels præsenterer sig og dels får skabt 

sig et overblik over den opgave, der skal løses. 

Udgangspunktet er udbygningsplanen, som nu skal 

konkretiseres. Her vil man som regel se en forskel 

på, om der er tale om en helt ny skole eller en om-

bygning/tilbygning. Hvis det drejer sig om en helt 

ny skole, vil udbygningsplanen som regel kun an-

give meget overordnede bestemmelser, som fx at 

der skal opføres en 3-sporet skole med tilhørende 

sportshal, svømmehal el.lign. Det samlede areal kan 

være udtrykt som et antal kvadratmeter pr. elev. 

Det reelle behov skønnes at ligge på 12 – 13 m2 pr. 

elev. Disse tal kan dog ikke anvendes, når der er tale 

om tilbygninger eller ombygninger. I disse tilfælde 

kan det ikke undgås, at der opstår “spildarealer”, fx 

i forbindelse med vanskeligheder med at udnytte 

eksisterende gangarealer bedst muligt. Hertil kom-

mer evt. SFO, kantine, svømmehal, tandklinik mv. 

Udgangspunktet kan også være en beløbsramme, 

som angiver, hvor meget der er afsat til byggeriet. 

Man vil naturligvis være langt mere frit stillet med 

hensyn til arkitektur og indretning, når der er tale 

om nybyggeri, fordi man ikke er bundet af forholdet 

omkring – og forbindelse til – et eksisterende bygge-

ri. De pædagogiske visioner, der skal indeholdes i et 

nybyggeri vil selvsagt også lettere kunne indarbej-

des i netop nye bygninger.

Når det drejer sig ombygninger eller tilbygninger, vil 

udbygningsplanen ofte være mere detaljeret, alene 

af den grund, at brugerne af den eksisterende sko-

le som regel har manglet lokaler af forskellig art. 

Udbygningsplanen vil her have skitseret arten og det 

antal lokaler, der er brug for.

I praksis opdeler man ofte skolebyggerier i to kate-

gorier:

■ Små og mellemstore byggerier (op til ca. 15 mio. 

kr.) Her er det normalt, at bygherren entrerer 

med en arkitekt, når beslutningen om et byg-

geri er truffet. Arkitekten er bygherrens repræ-

sentant, og arkitekten bistår med og følger hele 

byggeriet fra start til slut. I disse tilfælde vil den 

funktionsbeskrivelse, der omtales nedenfor, blive 

udarbejdet i et løbende samarbejde mellem arki-

tekten og projektorganisationen.

■ Mellemstore og store byggerier (over ca. 15 mio. 

kr.)  Her ser man ofte, at bygherren ansætter en 

bygherrerådgiver, som varetager bygherrens inte-

resser over for arkitekt, ingeniør og entreprenør. 

Opgaven i projektgruppen består nu i første omgang 

i at udarbejde en funktionsbeskrivelse. Det vil sig en 

beskrivelse af, hvad bygningerne skal kunne: Hvilke 

rumtyper er der brug for, og hvor mange af hver art? 

Hvilke funktioner, skal rumtyperne imødekomme? 

Hvordan skal de grupperes, og hvordan skal forbin-

delserne imellem dem forløbe? Forslag til anvendelse 

af udearealerne osv. Det er derfor vigtigt at få fast-

lagt principperne for skolens opdeling i afsnit eller 

områder og at fastlægge relationerne imellem dem. 

Det er arkitekten/bygherrerådgiveren, der skal lytte 

i denne fase og eventuelt bidrage med at omsætte 

udvalgets tanker til løse skitser, som imødekommer 

ønskerne – hvis det kan lade sig gøre. Der vil optræ-

de velbegrundede ønsker, som måske ikke kan rea-

liseres, fx fordi hensyn til brandsikkerhed forhindrer 

det. Der vil optræde både manglende sammenhæng 

og overskuelighed, og det er her, at den tilknyttede 

arkitekt fx gennem skitser kan medvirke til at bane 

vejen frem mod enighed om et byggeprogram.
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Mange skolebyggeprojekter gennemføres i etaper. 

Det kan skyldes, at man ønsker et byggeri, som “vok-

ser” med eleverne, det vil sige, at man starter med 

at bygge indskolingsafsnittet og fortsætter i takt 

med, at eleverne rykker op i klasserne. Det kan også 

skyldes, at man fra bygherrens side ønsker at forde-

le udgifterne til byggeriet over flere år. I forbindelse 

med omfattende skolerenoveringer eller tilbygninger 

kan en etapevis gennemførelse af projektet også 

skyldes, at man er nødt til at færdiggøre et afsnit, 

rykke eleverne over i dette, for derefter at tage fat 

på det afsnit, der nu er forladt. Det siger sig selv, at 

etapevis gennemførelse af byggerier medfører øge-

de gener for den daglige undervisning, da skolen i 

disse tilfælde vil være byggeplads over meget lang 

tid.

Både i starten af processen og når man i projekt-

gruppen har nået en vis afklaring af indholdet i byg-

geprogrammet, kan det være en god idé at se på 

skoler, der har nogenlunde samme størrelse og al-

der eller drives efter nogenlunde samme pædagogi-

ske principper. Der er næsten altid god inspiration at 

hente ved besøg på andre skoler, hvor det også er 

vigtigt at få en dialog med brugerne. Der er brug for 

kendskab til både gode og dårlige erfaringer. Det er 

vigtigt at tænke på, at det er i arbejdet med at ud-

formet byggeprogrammet, at mulighederne for både 

at skabe et godt resultat og undgå fejltagelser er til 

stede. Længere fremme i byggeprocessen indsnæv-

res mulighederne betydeligt. 

Der kan være nogen forskel på detaljeringsgraden 

i forskellige byggeprogrammer, men da byggepro-

grammet er den skriftlige dokumentation for aktivi-

teter og beslutninger i programfasen, er det vigtigt, 

at al tilgængelig information kommer med i bygge-

programmet. Byggeprogrammet er bygherrens krav 

og ønsker til det færdige byggeri og til byggeproces-

sen. Det omfatter derfor også forudsætningerne for 

byggeopgaven. Programmet bør derfor indeholde 

specificerede krav til byggeriet, herunder også for 

arbejdsmiljøforholdene.

Sikkerhedsrepræsentanten vil i de fleste tilfælde 

være den brugerrepræsentant, der har det bed-

ste kendskab til Arbejdstilsynets regelsæt og 

måske også til de overordnede bestemmelser i 

Bygningsreglementet. Hertil kommer det omfat-

tende vejledningsmateriale, som er udsendt af 

Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning 

(BAR U&F). Det vil derfor i overvejende grad være sik-

kerhedsorganisationens repræsentanter, der i sam-

arbejde med bygherren skal sikre, at disse bestem-

melser respekteres. I det følgende afsnit vil reglerne 

om arbejdsstedets indretning blive beskrevet.

Skolen som arbejdsplads – de vigtigste 
regler og gode råd
Det er ikke altid, at man i forbindelse med et skole-

byggeri gør sig klart, hvor mange grupper af ansatte, 

der har deres arbejdsplads – helt eller delvist – på 

skolen. Det drejer sig om lærere, ledelse, SFO-perso-

nale, kontoransatte, tekniske servicemedarbejdere, 

rengøringspersonale, sundhedspersonale, skolepsy-

kologer mv., fritidsundervisere m.fl. I det omfang, 

det skønnes hensigtsmæssigt, må man sikre sig, at 

de forskellige personalegruppers synspunkter indar-

bejdes i byggeprogrammet. 

Som tidligere omtalt er det hverken hensigtsmæs-

sigt eller muligt for bygherren eller brugerrepræ-

sentanterne i projektorganisationen at have kend-

skab til de hundredvis af regler, der skal iagttages, 

når et byggeri skal gennemføres. Det drejer sig om 

regler i planlovgivningen, Bygningsreglementet, 

Arbejdstilsynets regler, undervisningsmiljøloven, 

brandlovgivningens regler og et væld af forskellige 

standarder og normer for byggematerialer, ventila-

tion, belysning osv. Der findes dog i virkeligheden 

kun meget få bindende bestemmelser i lovgivnin-

gen specielt rettet mod skolebyggeri. Når det drejer 

sig om nybyggerier, stiller Arbejdstilsynet ikke an-

dre bygningsmæssige krav end kravene, der stilles i 

Bygningsreglementet. Det hænger sammen med, at 

skolebyggeri henføres til kategorien “ukompliceret 

erhvervsbyggeri” (se nærmere i At-vejledning F.2.9 

om sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombyg-

ning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder 

daginstitutioner og skoler). I Bygningsreglementet 

finder man en række særbestemmelser, som er 

rettet mod skolebyggeri, men herudover gælder 

Bygningsreglementets øvrige bestemmelser for byg-

geri i al almindelighed.

I det følgende forsøges det at skabe kendskab til 

de regler, som man i projektgruppen kan have gavn 

af. De uddrag af regler, der omtales i det følgende, 

er ordnet i temaer. Det betyder eksempelvis, at når 

reglerne om dagslys og kunstig belysning omtales, 

vil det være med baggrund i Bygningsreglementets 
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bestemmelser, Arbejdstilsynets regler, Dansk Stan-

dard nr. 700, Elsparefondens råd, branchevejlednin-

ger og evt. supplerende gode råd. 

I henvisningerne til de forskellige regler anvendes 

følgende forkortelser:

■ BR 07 (Bygningsreglement 2007). Medio 2007 er 

der udsendt et nyt bygningsreglement til afløs-

ning af bygningsreglementet fra 1995 (BR95). I 

dette hæfte anvendes BR 07 bestemmelserne. 

Til forskel fra BR 95 er en række bestemmelser 

formuleret som funktionskrav samtidig med, at 

det kvalitative niveau til bygningernes indretning 

er søgt fastholdt svarende til bestemmelserne i 

BR 95. Der vil derfor også lejlighedsvis være hen-

visninger til bestemmelserne fra BR 95. At mange 

bestemmelser i BR 07 er formuleret som funkti-

onskrav medfører, at der er en række henvisnin-

ger til fx Dansk Standard, anvisninger fra Statens 

Byggeforskningsinstitut eller til Arbejdstilsynets 

regler. Eksempelvis er de detaljerede bestemmel-

ser i BR 95 om arbejdsrums indretning erstattet 

af en henvisning til Arbejdstilsynets detaljerede 

bestemmelser. Bygningsreglementet finder både 

anvendelse ved nybyggerier og ved ombygninger 

og større renoveringer, når der er tale om væ-

sentlig ændring af brug. Væsentlige ændringer 

kræver en byggesagsbehandling.

■ At (Arbejdstilsynet)

■ DS (Dansk Standard)

■ BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning  

& Forskning)

■ SBI (Statens Byggeforskningsinstitut)

Afsnittet om arbejdsstedets indretning kan naturlig-

vis også anvendes på skoler, som ikke har planlagt 

byggerier. Man skal dog her være opmærksom på, at 

det kun er Arbejdstilsynets bestemmelser, der kan 

lægges til grund for egentlige krav om ændringer. 

Man kan udtrykke det på den måde, at 

■ Arbejdstilsynets regler altid gælder, 

■ Bygningsreglementets og stort set alle øvrige 

bestemmelser gælder kun i forbindelse med ny-

byggeri og ombygninger, hvor der skal bygge-

sagsbehandles. 

Det er naturligvis ikke det samme som at sige, at 

man ikke på den enkelte skole skal forsøge at opnå 

en bygningsmæssig standard, der svarer til nutidens 

krav.

1. Konstruktionsmæssige forhold
Det er i almindelighed ikke projektgruppens opgave 

at sikre sig, at de konstruktionsmæssige forhold er 

i orden i forbindelse med planlægningen af et skole-

byggeri. Den opgave varetages af arkitekter og inge-

niører. På en række områder kan der imidlertid være 

grund til at afstikke nogle retningslinier, alene på 

grund af, at en given opgave kan løses på flere må-

der:

■ Tagkonstruktionen. Det er velkendt – og hidtil 

også uimodsagt – at såkaldte flade tage bliver utæt-

te. I BR 07 henvises til DS 409 “Norm for projektering 

af konstruktioner”. I BR 95 kap. 7.3.4 fremgår det, at 

“Tage skal have en sådan hældning, at regn og smel-

tevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Dette 
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vil sædvanligvis være opfyldt, hvis hældningen på 

tagfladen er større end 1:40, svarende til 2,5 cm pr. 

m.” Denne minimumsgrænse for taghældning er i ti-

dens løb blevet anvendt på flere hundrede skoler 

med det velkendte resultat, at der har været vand-

skader på alle skoler med denne tagkonstruktion. 

Det kan forekomme ejendommeligt, at der har været 

så mange skader, men der er flere forklaringer herpå. 

Der er dels tale om en bygningstype med et meget 

stort tagareal, dels at der er talrige udluftningskana-

ler og ovenlysvinduer, som stikker op gennem taget, 

dels manglende vedligeholdelse af taget og endelig 

færdsel af elever på taget. Det indtrængende vand 

har ofte gennemvædet tagkonstruktionen med det 

resultat, at indeklimaet i bygningen er blevet stærkt 

belastet af skimmelsvampe. Se branchevejledningen 

fra BAR U&F om skimmelsvampe på www.arbejdsmil-

joweb.dk 

 

Der kan derfor i projektgruppen være god grund til at 

drøfte spørgsmålet om tagkonstruktion med henblik 

på eventuelt at fastlægge minimumsgrænse for tag-

hældningen i byggeprogrammet. 

■ Bygningsmæssige konsekvenser af pædagogiske 

visioner. Man skal gøre sig klart, at de pædagogiske 

visioner, man har anlagt, og den deraf følgende or-

ganisering af undervisningen har konsekvenser for 

arbejdsmiljøet på flere områder. Følgende tre eksem-

pler illustrere dette:

 

– Hvis man af hensyn til fleksibilitet ønsker lette skil-

levægge eller glasarealer mellem fx klasserum og 

fællesrum, skal man være opmærksom på, at det 

normalt vil medføre en dårligere lydisolering. Selv om 

det er muligt at anvende såkaldte lydvinduer, anven-

des de meget sjældent, fordi de er meget kostbare. 

Det samme gør sig gældende, hvis man har ønsker 

om dagslysadgang via store glasarealer i tag og fa-

cade, og man kan forudse, at der vil være problemer 

med trafikstøj. Tunge vægge har en bedre lydisole-

ring.

– Ønske om naturlig ventilation med åbninger og stor 

loftshøjde giver ofte en god luftkvalitet, men kan 

også give problemer med lydisolation mellem rum og 

mod det fri og umuliggør placering af lydabsorberen-

de lofter i lav højde. Til gengæld slipper man for støj-

problemer fra ventilationsanlæg samt servicering og 

økonomiske omkostninger til den løbende drift af et 

mekanisk anlæg.

– Hvis man vælger en aula-løsning, det vil sige et 

stort midterrum, som går op gennem skolens etager, 

giver det støjproblemer, som er vanskelige at undgå. 

Der er god grund til at være årvågne, når der skal 

skabes optimale vilkår for den pædagogik, der skal 

udfolde sig i bygningerne, fordi de bedste løsninger 

kan vise sig at være belastende for arbejdsmiljøet.

Adskillelse mellem fællesrum og klasserum består på  
dette billede af en halvvæg med glas omkring. På dette 
tidspunkt var der ikke isat døre. Ikke nogen heldig løsning, 
akustisk set. (Hadsund skole)

Kombinationen af store glasarealer og en skole i to 
plan vil med stor sandsynlighed medføre akustiske 
problemer (Hadsund skole)
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■ Anvendelse af kælderlokaler. I forbindelse med 

større ombygninger af eksisterende skoler opstår 

undertiden ønsker om at anvende uudnyttede kæl-

derrum til undervisningsformål. Af At-vejledning 

A.1.11 fremgår, at rumhøjden normalt skal være 

mindst 2,5 m. Det fremgår af samme vejledning, at 

“Arbejdstilsynet skelner ikke mellem arbejdsrum over 

terræn og arbejdsrum under terræn (kældre), da reg-

lerne er de samme. Dette medfører, at alle kravene 

til arbejdsrum, også kravene til dagslys og udsyn, 

skal være opfyldt i arbejdsrum under terræn”. Det vil 

således være yderst sjældent, at man vil kunne an-

vende kælderlokaler til undervisningsformål. Der er 

imidlertid forskel på kælderlokaler og underetager. 

På mange skoler findes faglokaler, som er beliggen-

de i en underetage (“høje kældre”). Der er situationen 

den, at eksempelvis kravene til dagslysadgang og 

rumhøjde er opfyldt, og disse lokaler er derfor fuldt 

anvendelige.

■ Overflader. Når man skal vurdere, hvilke typer 

overflader, man vil vælge til gulve, vægge og lof-

ter, skal man gøre sig klart, at en skole formentlig 

er en af de bygningstyper, der udsættes for størst 

slitage, dels fordi der er mange elever, og dels for-

di mange skoler også anvendes af fritidsbrugere. 

Det stiller høje krav til overfladernes beskaffenhed. 

Overfladerne skal kunne tåle stød og slag og samti-

digt skal de være lette at rengøre. Selv om man ek-

sempelvis anvender slidstærke overflader som tegl-

sten indendørs, er det erfaringen, at hvis man som 

vægbeklædning anvender blødt-strøgne mursten, 

viser det sig, at de er vanskelige at rengøre for både 

snavs og graffiti. Tekstile gulvbelægninger er nu 

stort set forsvundet i undervisningslokaler. Selv om 

gulvtæpper er glimrende i akustisk henseende, kan 

man ud fra et renholdelsesmæssigt synspunkt ud-

trykke det sådan, at det er vanskeligt at støvsuge 

en leverpostejmad op af gulvtæppet. Af hensyn til 

gode belysningsforhold foretrækker man de fleste 

steder at anvende lyse farver til vægge og lofter. Se 

det senere afsnit om støjforhold, hvad angår valg af 

akustikplader til loft og vægge. 

■ Døre. Døre skal være tætsluttende, både af 

brandhensyn og af hensyn til lydgennemgang. Det 

samme gælder for foldedøre, mobilvægge, skydelå-

ger o. lign. Det er vigtigt, at foldedøre og mobilvæg-

ge er reelt brugbare. Erfaringer viser, at disse kon-

struktioner ikke anvendes som planlagt, hvis funk-

tionaliteten ikke er virkelig god. Der er en klar sam-

menhæng mellem pris og kvalitet. For at give et ind-

tryk af en eksemplarisk detaljeringsgrad vedrørende 

døre, bringes her et citat fra byggeprogrammet for 

Svendborg Gymnasium: 

“Indvendige vægge forsynes med min. 35 mm massi-

ve færdiglakerede døre med stålkarme, samt brand-

døre i.h.t. brandklassificering. Indvendige døre skal 

være uden dørtrin. Dørene forsynes med Ruko mo-

dullåse med Ruko cylinder og Ruko Coupegreb i stål. 

I storrum opsættes foldevæg midt i lokalet, således 

at dette kan opdeles i to lokaler.

Luftlydisolationen mellem de således etablerede to 

undervisningsrum skal være bedre end 44 dB.
Uhensigtsmæssig anvendelse af kælderlokale til under-
visning af børnehaveklasse. Dagslystilgangen er helt util-
strækkelig.
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Toiletdøre skal være forseglede og forsynes med toi-

letbesætninger. 

Alle dørcylindre lægges i hovednøglesystem fælles 

med gymnasiets nuværende døre. Der leveres 3 nøg-

ler pr. dør. Der monteres dørstoppere ved alle døre 

efter endt møblering.”

■ Vinduer. BR 07 indeholder ikke særskilte regler 

for vinduer i undervisningsbyggeri. Der angives gene-

relle regler for modstandsdygtighed, og varmetab, 

de såkaldte U-værdier, men Dansk Standard har en 

række klassifikationer, som man anvender i projekte-

ringen. Det drejer sig eksempelvis om DS 1003, 1004 

og 1005 om vinduers modulmål, typebetegnelse for 

facadevinduer og vinduer af træ. I DS 1045 og 1084 

findes standarder for isoleringsruder og klassifikati-

on af vinduers lydisolation. SBI anbefaler anvendelse 

af lyse farver i rummet Især anvendelsen af lyse far-

ver omkring vinduer er vigtig for at reducere blæn-

ding.

■ Solafskærmning.  I BR 07 står der i kap. 6.5.2 at 

“vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskær-

mes, så solindfald gennem dem ikke medfører over-

ophedning i rummene, og så direkte solstråling kan 

undgås”.

Af At-vejledning A.1.11 om arbejdsrum på faste ar-

bejdssteder fremgår af punkt 7: “Vinduer og ovenlys 

skal være udført, placeret og eventuelt afskærmet 

således, at de ikke medfører blænding, overophed-

ning eller generende kuldenedfald. Vær også op-

mærksom på blænding fra reflekser. Det skal sikres, 

at vinduer, der kan åbnes, ikke udgør en sikkerheds-

mæssig risiko. Det er derfor ofte nødvendigt at etab-

lere udvendig solafskærmning ved vinduer med di-

rekte sollysindfald. Det gælder således ved vinduer 

mod øst, syd og vest, og især hvis glasarealet udgør 

en væsentlig del af vægarealet.”

Erfaringer viser, at den bedste form for solafskærm-

ning er en udvendig afskærmning. Det er vigtigt, at 

solafskærmningen reducerer blændingen fra solen 

uden at det går ud over dagslystilgangen til lokalet. 

Skråtstillede lameller over vinduerne er en løsning, 

som ofte anvendes. Denne løsning kan imidlertid 

give problemer med vinduesvask, hvis bygningen er i 

flere etager.

■ Rumstørrelser – pladsforhold. Da organisering af 

undervisningen i de fleste nyere skolebyggerier af-

spejler de pædagogiske visioner, er det selvsagt 

vanskeligt at opstille eksakte retningslinier for rum-

størrelser og pladsforhold. Følgende regler er angi-

vet i BR 07 og i At’s regler:

I BR 07 anføres i kap. 3.4.2, at “Arbejdsrum skal have 

en sådan størrelse, rumhøjde og rumindhold, at ar-

bejdet kan foregå på betryggende måde i forhold 

til rummets anvendelse og antal personer, der nor-

malt er beskæftiget i rummet”. Af stk. 2 fremgår, at 

“Arealet og rumindhold af normalklasserum i skoler 

og lignende skal være tilstrækkeligt stort i forhold 

til antallet af børn og ansatte ... Normalklasserum 

i skoler og lignende skal, når der etableres effektiv 

ventilation, have et rumindhold på mindst 6 m3 pr. 

person.  

Indvendig solafskærmning ved anvendelse 
af regulerbare lameller (Svendborg Vestre 
skole)
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I At-vejledning A.1.2 om indeklima pkt. 3.1 anføres 

følgende: “Hvis personerne i lokalet er den største 

forureningskilde, måles luftens indhold af kuldioxid 

(CO2), som ikke bør være større end 0,1 pct. Hvis luf-

tens indhold overstiger 0,2 pct. CO2 i mere end korte 

perioder af en dag, anses ventilationen for at være 

utilstrækkelig. Grænsen på 0,2 pct. CO2 overskrides 

normalt kun i meget tætte bygninger, hvor der er 

mange personer som fx børneinstitutioner og sko-

ler.” Måling af CO2 er ret enkel og dermed også en 

god indikator for, om luftkvaliteten er i orden.

Det fremgår af At-vejledning A.1.11 punkt 3, at rum-

højde, gulvareal og luftrum skal være afpasset efter 

arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventa-

ret samt det antal personer, der normalt arbejder el-

ler færdes i arbejdsrummet. Fx skal der tages hen-

syn til antallet af børn i daginstitutioner og skoler. 

Det betyder bl.a., at der skal tages højde for place-

ringen af et antal IT-arbejdspladser, hvis man plan-

lægger klasserum med dette udstyr. For grundsko-

lens vedkommende planlægger man med rumstørrel-

ser på min. 65 m2 på skoler, hvor man ønsker, at klas-

seundervisning skal være en mulighed.

■ Faglokaler. Forslag til rumstørrelser, indret-

ning og inventar i faglokaler er fyldigt beskrevet for 

grundskolens vedkommende i branchevejledningen 

“Når klokken ringer” fra BAR U&F og for gymnasie-

skolens vedkommende i den tilsvarende web-basere-

de vejledning “Risikomomenter, gymnasiet, HF, HTX, 

HHX” som kan downloades på siden www.risikomo-

menter.dk. I en række tilfælde er der lovkrav, som 

man skal være opmærksom på fra andre myndig-

heder, i forbindelse med faglokalers indretning. Det 

kan eksempelvis dreje sig om krav fra sundhedsmyn-

digheder i forbindelse med indretning af hjemkund-

skabslokaler, opbevaring af flaskegas til brug i fysik-

undervisning osv.

■ Indgangspartier. Det er vigtigt at være opmærk-

som på, at veldimensionerede og hensigtsmæssigt 

indrettede indgangspartier til en skole sikrer, at der 

ikke slæbes jord, snavs, sne osv. ind i bygningen. Et 

velindrettet indgangsparti er udefra set tre-delt: 

1. Når man ankommer udefra bør der foran døren 

være en metalrist (elefant-rist), tilstrækkelig stor 

til, at man skal passere den for at komme ind. Risten 

fjerner jordklumper, sne osv. fra fodtøjet. Risten, 

som gerne må være delt i flere stykker, skal lig-

ge i en støbt fordybning, så det er muligt at fjerne 

risten(e) for at feje den ren.

2. I vindfanget anbringes en stor riflet gummimåt-

te, hvor man ligeledes skal kunne rengøre under den. 

Gummimåtten fjerner det finere snavs.

3. Som det sidste led anbringes en fibermåtte, ko-

kosmåtte eller anden type måtte, som fjerner væde 

fra fodtøjet.

  

Ved at indrette indgangspartierne på denne måde 

får man en vis sikkerhed for, at skolen ikke bliver 

snavset mere til end nødvendigt, og samtidig letter 

man rengøringen betydeligt. Hvis man herudover ind-

fører hjemmesko-ordning, som praktiseres adskilli-

ge steder, letter man dels rengøringen yderligere og 

dels sænkes støjniveauet.

3

2

1
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■ Toilet- og garderobeforhold.  Et forhold, der kla-

ges over, når man undersøger elevers opfattelse af 

de æstetiske forhold på deres skole, er dårlige toi-

letforhold. Både toilet- og garderobeforhold for ele-

ver skal medtænkes i programfasen. Der findes ikke 

lovkrav for antallet af toiletter til elever, men som 

man vil kunne se under et kommende punkt om vel-

færdsforanstaltninger for ansatte, er der her fast-

lagt, at der skal være 1 toilet for hver 15 ansatte. 

Det kan anbefales, at man opfatter dette tal som 

retningsgivende også over for elever. I nyere skole-

byggeri ser man ofte, at der indrettes aflåselige gar-

derobeskabe til eleverne. Det er på mange måder 

hensigtsmæssigt, ikke mindst set ud fra et indekli-

masynspunkt, idet man bl.a. undgår, at vådt overtøj i 

klasserum belaster indeklimaet.

■ Æstetiske forhold 

I lov om elever og studerendes undervisningsmiljø 

fra 2001 står der: “Undervisningsmiljøet på skoler og 

uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal 

fremme deltagernes mulighed for udvikling og læ-

ring og omfatter derfor også uddannelsesstedets 

psykiske og æstetiske miljø.” Når der skal tages stil-

ling til materialevalg og forskellige andre løsninger er 

det vigtigt også at tage æstetiske hensyn. I proces-

sen sker det tit, at man bliver så optaget af de funk-

tionelle krav, at de æstetiske forhold bliver overset, 

og bygherre og brugere undlader at tage stilling til 

byggeriets æstetiske dimension. Æstetikken påvir-

ker den stemning, der er på skolen. Derfor er det vig-

tigt, at man som bygherre og bruger stiller krav til de 

æstetiske forhold i byggeriet. Arkitekten har viden 

og indsigt i dette område, og som bygherrer og bru-

ger af skolen bør man have en holdning til, hvilken 

æstetik man ønsker, så arkitekten kan hjælpe med 

at få det udtrykt i byggeriet.

2. Brandforhold i forbindelse med  
skolebyggeri
Et af de store problemer, man støder på i forbindelse 

med skolebyggeri, er forholdet til brandlovgivningen. 

Når man i arbejdet forsøger at sammenstykke en-

keltheder i sit skoleprojekt til helheder, støder man 

ikke sjældent på den forhindring, at gode ideer brem-

ses af hensyn til overholdelse af brandsikkerheden. 

Naturligvis hverken kan eller skal man gå på kompro-

mis med brandsikkerheden, ikke mindst når man ved, 

at der er ca. 120 brandalarmer årligt på danske sko-

ler.

Der er med BR 07 sket en væsentlig opblødning af 

de meget detaljerede bestemmelser i BR 95. Det 

skete allerede med udsendelse af et tillæg til BR 95 

med nye funktionsbaserede brandkrav i 2004. Med 

ændringen er de tidligere meget detaljerede krav 

erstattet af funktionsbaserede bestemmelser. De 

nye bestemmelser tager udgangspunkt i en helheds-

vurdering af den samlede bygnings sikkerhed i for-

hold til risikoen for brand. Efter disse regler indde-

les bygninger efter anvendelseskategorier, og man 

finder der, at skoler er placeret i kategori 2 og 3. Til 

hver anvendelseskategori er knyttet en række krav, 

som vil være helt opfyldt ved anvendelse af de gam-

le bestemmelser i BR 95 (se nedenfor), men kravene 

vil også kunne opfyldes efter konkret vurdering af 

brandmyndigheden.

Brandmæssigt klassificeres et undervisningsrum 

med eventuelle birum som en brandcelle. En brand-

celle er et eller flere rum, som er adskilt med mindst 

BD-bygningsdel 60 fra tilstødende rum. Udtrykket 

“BD-bygningsdel 60” betyder, at det under normale 

forhold vil vare 60 min., før en brand bryder igennem 

den pågældende bygningsdel. 

Som omtalt ovenfor inddeles skolen i et antal brand-

celler. En eller flere brandceller med tilhørende 

gange, depotrum og andre lokaler med direkte til-

knytning til disse undervisningsafsnit benævnes 

en brandsektion, som skal opfylde reglerne herfor. 

Generelt gælder, at der stilles større krav til de byg-

ningsmæssige materialer mellem brandsektionerne. 

Hensigten hermed er bl.a. at begrænse skaderne til 

én brandsektion, såfremt der opstår en storbrand.

Det er naturligvis ikke byggeudvalget eller projekt-

gruppen, der skal sætte sig ind i disse regler, men 

man skal blot være klar over, at reglerne om brand-

forhold skaber visse begrænsninger i arbejdet med 

byggeprogrammet. Det kan derfor være hensigts-

mæssigt at drøfte brandsikkerheden med den lokale 

brandmyndighed med henblik på en aftale om at til-

godese såvel brandsikkerhedsmæssige hensyn som 

indretningshensyn. Det er de lokale brandmyndighe-

der, der suverænt træffer afgørelser om brandsik-

kerheden i de konkrete sager. 

I det følgende fremhæves de vigtigste bestemmel-

ser om brandforhold. Med hensyn til forebyggelse og 

beredskab henvises til BAR U&F’s vejledning  

“Om brandforhold på skoler” 2006. Den kan købes i 

www.arbejdsmiljobutikken.dk eller downloades på 

www.arbejdsmiljoweb.dk/brandforholdpaaskoler. 
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Lovkrav og øvrige regler

De vigtigste lovkrav og regler i forbindelse med 

brandforhold finder man følgende steder:

■ BR 07 kap. 5 behandler brandforhold.

■ BR 95 Kap. 6 stk. 1 – 3. Her beskrives de gene-

relle regler. I kap. 6.12 og 6.13 finder man de 

specielle regler for skoler og daginstitutioner. 

Bemærk, at de regler, der oplistes nedenfor, er 

fra BR 95. Disse regler kan fraviges ved en kon-

kret vurdering, men de angiver stort set de krav, 

der vil blive stillet ved nybyggeri. 

■ Beredskabsstyrelsens “Driftsmæssige forskrif-

ter for skoler”. Forskriften omhandler bl.a. krav til 

nød- og panikbelysning, varslingsanlæg, brand-

slukningsmateriel, redningsåbninger, adgangsfor-

hold for brandvæsenet mv.

■ Beredskabsstyrelsens “Driftsmæssige forskrifter 

for hoteller mv.” Afsnit 8 omhandler overnatnin-

ger på skoler.

■ Beredskabsstyrelsens “Driftsmæssige forskrifter 

for forsamlingslokaler”. Denne forskrift omhandler 

aulaer, spisesale, mødelokaler, gymnastiksale mv.

■ Beredskabsstyrelsens “Driftsmæssige forskrifter 

for daginstitutioner”. Forskriften gælder for SFO.

■ At-vejledning A.1.10 “Flugtveje og sikkerhedsbe-

lysning på faste arbejdssteder” 

I særlig grad skal man være opmærksom på følgende 

bestemmelser, som er angivet i At-vejledning A.1.10:

■ Under hensyn til risikoen ved brand og andre 

ulykker kræver arbejdsmiljølovgivningen, at byg-

ninger og bedriftsanlæg skal indrettes, så der er 

forsvarlig mulighed for flugt og redning af perso-

ner.

■ Der skal være et tilstrækkeligt antal flugtveje og 

nødudgange af en sådan udformning, dimensi-

on og placering, at der er betryggende mulighed 

for, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan 

komme i sikkerhed i det fri eller til et sikkerheds-

område.

■ Hvis det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige 

grunde, skal nødudgangsdøre og -porte åbne i 

flugtretningen, og de skal kunne åbnes på en 

nem og sikker måde uden brug af nøgle. De må 

ikke være skyde- eller drejedøre. Flugtvejene og 

nødudgangene skal holdes frit passable.

■ Fra hver brandcelle, som indeholder et arbejds-

rum eller et opholdsrum, skal der som hovedre-

gel være mindst to udgange til flugtveje, der uaf-

hængigt af hinanden fører helt til terræn i det fri 

eller til anden brandcelle/brandsektion, hvorfra 

der er flugtvej til det fri terræn.  

Flugtvejene anses for uafhængige af hinanden, 

når brand eller røg i den ene flugtvej ikke hin-

drer benyttelse af den anden flugtvej. Der skal 

sikres den kortest mulige udgang i to retninger. 

Udgangene bør som hovedregel placeres med en 

indbyrdes afstand af ikke over 50 m. Der bør intet 

sted være mere end 25 m til nærmeste udgang 

til flugtvej og 50 m til den fjerneste af de to ud-

gange. Den ene udgang kan være en nødudgang. 

Kravet om to flugtveje gælder ikke nødvendig-

vis fra den enkelte arbejdsplads. Arbejdstilsynet 

kræver fx ikke to flugtveje i de tilfælde, hvor byg-

ningsreglementet ikke kræver dette. Ligeledes 

accepteres én udgang fra mindre kontorlokaler til 

en gang med flugtvej i to retninger. Flugtveje skal 

kunne passeres uhindret og farefrit. De må ikke 

blokeres af fx inventar, varer, affald e.l. Flugtveje 

skal være tilstrækkeligt belyst.

■ Trapper i flugtveje skal som hovedregel være i 

trapperum med udgang direkte eller gennem for-

rum til terræn i det fri eller til andet sikkert om-

råde, fx anden brandsektion. Trapper skal som 

udgangspunkt normalt være mindst 1 m bre-

de. Nødtrapper skal være mindst 70 cm brede. 

Trapper kan eventuelt placeres udvendigt på byg-

ningen. Udvendige trapper skal som udgangs-

punkt være udført i beton, jern eller andet ikke 

brændbart materiale.

■ Døre i flugtvejene (gange og trapper) inkl. ud-

gangsdøre/nødudgangsdøre skal som udgangs-

punkt åbne i flugtretningen og let kunne passe-

res i flugtretningen uden brug af nøgle eller sær-

ligt værktøj. Kravet om åbning i flugtretningen 

kan efter en konkret vurdering fraviges, fx hvis 

døre i flugtvejen vil medføre åbning ud til en min-

dre trappeopgang og dermed blokerer flugtvejen 

for andre personer eller døre fra mindre kontorlo-

kaler og andre arbejdsrum, hvor der ikke er særli-

ge risici ved, at døren ikke åbner i flugtretningen.
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3. Indeklimaforhold
I BR 07 og i Arbejdsmiljølovgivningen finder man en 

række bestemmelser om indeklima. I BR 07 beskri-

ves reglerne om indeklima i kapitel 6 og i arbejdsmil-

jølovgivningen finder man bestemmelser om inde-

klima i bekendtgørelse nr. 96 af 2001 om faste ar-

bejdssteders indretning m.fl. I forbindelse med pro-

jektering af skoler vil man normalt fokusere på tre 

områder: Belysning, støj og ventilation. Der er imid-

lertid god grund til også her at medtage spørgsmå-

let om de kommende rengøringsforhold, især fordi 

det er muligt allerede i programfasen at tage høj-

de for rengøringsvenligheden i den kommende byg-

ning. Herudover indgår en række andre parametre 

som fx temperaturforhold, mikroorganismer og støv. 

Da disse elementer i indeklimaet overvejende har 

med driftsforhold at gøre, behandles de ikke i denne 

vejledning, men man kan finde oplysning herom på 

www.godtskolebyggeri.dk.

Dagslys
I Bygningsreglementet er kravene, at arbejdsrum 

skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene 

er velbelyste, og at personer har udsigt til omgivel-

serne. Vinduerne skal udføres, placeres og eventuelt 

afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfø-

rer overophedning eller generende kuldenedfald i ar-

bejdsrum. Det anføres, at dagslystilgangen normalt 

vil være tilstrækkelig, når vinduesarealet ved side-

lys svarer til 10 % af gulvarealet. Af energimæssige 

grunde er der en øvre grænse for vinduesarealet. 

Hvis man kun opfylder mindstekravet til isolerings-

værdi, må arealet højst være 22 % af gulvarealet. 

Det andet begreb, man anvender i forbindelse med 

dagslys, er dagslysfaktoren (se fig. nederst på si-

den). Dagslysfaktoren er et mål for mængden af 

dagslys inde i forhold til ude. Belysningsstyrken af-

tager hurtigt, når man bevæger sig væk fra vindu-

et. Dagslysfaktoren bør på en vandret flade tæt på 

væggen længst væk fra vinduet være på minimum 

1 %. Hvis lysstyrken udenfor er 20.000 lux, skal der 

være 200 lux på bordet.

Af SBI – By og Byg Resultater nr. 031 fremgår følgen-

de: “En simpel håndregel, som er hurtigere at anven-

de i den tidlige projekteringsfase end fx dagslysfak-

torberegninger, siger, at i rum med lodrette vinduer 

vil dagslyset i sig selv give tilstrækkeligt med lys i 

en afstand fra vinduet svarende til 2 gange vinduets 

(overkantens) højde over gulvet.” Man skal selvføl-

gelig under alle omstændigheder tage højde for, om 

lokalet fx ligger i stueplan, og hvor der måske er høj 

bevoksning omkring bygningen. Her bør glasprocen-

ten være 20-25 %.

I meget dybe undervisningslokaler er der risiko for, 

at dagslysfaktoren ikke når op på de nævnte 1-2 %. 

Man ser derfor forskellige løsninger herpå. Den mest 

almindelige løsning består i, at man projekterer med 

supplerende højtsiddende dagslysvinduer. Af hensyn 

til skyggedannelsen er den bedste løsning normalt, 

at de højtsiddende vinduer er placeret i samme side 

som de lavtsiddende vinduer. Højtsiddende vinduer 

giver imidlertid ofte problemer med blænding. Der 

bør derfor opsættes fleksibel solafskærmning. Det 

er indlysende, at en sådan løsning med højtsiddende 

vinduer forudsætter byggeri i ét plan. Uanset hvilken 

BESTEMMELSE AF DAGSLYSFAKTOREN

Dagslysfaktoren er et mål for mængden af dagslys inde i 
forhold til ude. I det viste tilfælde er faktoren på 2% 
( 200 x 100 ) på det bord, der står længst væk fra vinduet.

10.000 lux 200 lux





10.000
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type vinduer der anvendes, er det vigtigt, at vindu-

esrammerne og omgivelserne omkring dem er ma-

let lyse af hensyn til, at der ikke opstår for stor kon-

trastvirkning.

Belysningsanlæg
Kunstig belysning deles som regel i to grupper, al-

menbelysning og pladsbelysning. Med almenbelys-

ning forstås et belysningsanlæg – næsten altid i 

loftet – hvor armaturerne er anbragt i et regelmæs-

sigt mønster for at sikre en ensartet belysning i hele 

rummet. Pladsbelysning er, som navnet udtrykker, 

belysning, som anvendes til særlige funktioner på 

specifikke områder som fx arbejdslamper ved skrive-

borde. I det følgende behandles almenbelysningen, 

idet pladsbelysningen normalt først projekteres på 

et senere tidspunkt i forbindelse med inventaran-

skaffelser.

Kravene til almenbelysningen finder man i DS 700 

“Kunstig belysning i arbejdslokaler”. Både i Bygnings-

reglementet og i Arbejdstilsynets bestemmelser er 

der henvisning til, at belysningsnormerne i DS 700 

anses for at dække det reelle behov for almenbe-

lysning. I forbindelse med nyindretning af lokaler på 

skolen er der især to lystekniske begreber, der er 

vigtige at være opmærksom på. Det drejer sig dels 

om belysningsstyrken dels om lysfarven og farve-

gengivelsen. Herudover er der en række lystekniske 

begreber, der anvendes i den nøjere projektering. 

Det drejer sig om luminansfordeling (lysfordelingen 

i et lokale), om blænding og reflekser, om lysretning 

og flimmer.

Belysningsstyrken måles i lux, og målingerne udfø-

res med et luxmeter. I Bygningsreglementet kræves 

det, at belysningsanlæg skal projekteres på grund-

lag af DS 700 “Kunstig belysning i arbejdslokaler”. 

Heri stilles forskellige krav til, hvilke belysningsstyr-

ker, der skal være ved forskellige aktiviteter. Det kan 

anbefales, at man ved projekteringen på skoleområ-

det følger nedenstående retningslinier:

■ Aulaer og festsale 200 lux

■ Normalklasser og faglokaler uden særlige  

 krav 200 lux

■ Bade- og omklædningsrum 200 lux

■ Gymnastiksale 200 lux

■ Håndgerning 500 lux

■ Skolekøkkener 200 lux

■ Sløjdlokaler 200 lux

■ Mørke tavler 500 lux

■ Lyse tavler 200 lux

■ Billedkunst 200 lux

Lysfarven vil normalt kunne beskrives som kø-

ligt farvet, neutralt farvet eller varmt farvet. 

Farvetemperaturen måles i Kelvin.

Farvegengivelsen angives i et indeks Ra, som er et 

udtryk for en lyskildes evne til at gengive farver kor-

rekt.  Den højst opnåelige værdi for Ra er 100, svaren-

de til farvegengivelsen for glødelamper. Det er ind-

lysende, at en god farvegengivelse er helt nødven-

dig i undervisningssammenhæng, og det fremgår da 

også af DS 700, at Ra indekset skal være mindst 80 

på skoler, og i faglokaler som skolekøkkener og bil-

ledkunst på mindst 90. 

Eksempel på byggeri med  
supplerende ovenlys.  
Asgård Skole, Køge
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Når belysningen skal projekteres i dag, anvendes i 

vid udstrækning edb-beregninger af den kunstige 

belysning, men som medlem af en projektorganisa-

tion har man en anden glimrende mulighed for at 

være med til at tage stilling til hvilken type belys-

ningsanlæg, der skal anskaffes. På El Sparefondens 

hjemmeside www.belysning.sparel.dk finder man 

en række gode råd til belysningsanlæg i skoler. Det 

er her bl.a. muligt at se det årlige el-forbrug på en 

lang række skoler, udregnet som forbrug pr. person. 

I København, Sønderborg og Århus er der etableret 

prøvelokaler, hvor man kan se en række af de arma-

turløsninger, der er sat op. For at reducere elforbru-

get er der i prøvelokalerne opsat styring af belys-

ningen, så belysningen dels reguleres efter dagsly-

stilgangen, dels efter om der opholder sig personer 

i lokalet. På demonstrationsskolerne er der endvi-

dere et referencelokale, som ikke er lys-renoveret, 

og hvor man også måler elforbruget. På den måde 

er det muligt at få et overblik over, hvor meget man 

kan spare på elregningen ved at opsætte nye ener-

gisparende belysningsanlæg.

Støjforhold
Såvel belysningsforhold som ventilationsforhold er i 

projekteringsøjemed forholdsvis uafhængige af den 

valgte bygningstype, forstået på den måde, at der 

for belysningens vedkommende er faste regler for 

dagslystilgang og for belysningsanlæg og for venti-

lationens vedkommende er der, som det vil fremgå 

af det følgende afsnit om ventilation, en række valg-

muligheder, som hver for sig kan bringes til at fun-

gere efter hensigten. Det er tilsyneladende vanske-

ligere at projektere, så man opnår gode lydforhold, i 

hvert fald hvis man vurderer de 3 indeklimaparame-

tre efter antallet af klager.

Naturligvis er det muligt at bygge en skole, så lyd-

forholdene vil være tilfredsstillende ved ibrugtagnin-

gen, men der er en tæt sammenhæng mellem den 

opdeling af skolen, som man foretrækker mange ste-

der med mange åbne arealer og store glaspartier, og 

de lydforhold, der er resultatet heraf. BAR U&F har 

udgivet vejledningen “Støj i skolen”, og denne vejled-

ning vil med fordel kunne anvendes i arbejdet med 

byggeprogrammet. I det følgende bringes de vigtig-

ste bestemmelser fra vejledningen.

Bygningsreglementet

BR 07 indeholder i kap. 6.4.1 det overordnede funk-

tionskrav, at “Bygninger skal udføres og indrettes, 

så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold”. Af 

kap. 6.4.3 stk. 1 fremgår, at “Funktionskravet for un-

dervisnings- og daginstitutionsbygninger anses for 

opfyldt, når de udføres i overensstemmelse med 

Erhvervs- og Byggestyrelsens anvisning om lydfor-

hold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri”. 

Kravene i BR 95 er med udsendelse af BR 07 ændret 

ganske dramatisk i en positiv retning, ikke mindst 

fordi bestemmelserne i BR 95 stammede fra 1982, 

hvad der måske er en af årsagerne til de mange kla-

ger over støj på skoler. Da man på mange skoler øn-

sker at ændre de akustiske forhold, kan det være 

nyttigt at kende de støjgrænser, der har været gæl-

dende indtil udsendelsen af BR 07. Der bringes der-

for i skemaform nedenfor en sammenligning mellem 

bestemmelserne i BR 95 og BR 07. 

BR 07 indeholder endvidere i kap. 1.5 stk. 2 en me-

get vigtig bestemmelse: “I byggetilladelsen kan stil-

les krav om, at der foretages målinger i den færdige 

bygning til dokumentation af, at de lydmæssige krav 

er opfyldt”. Der er heller ikke noget til hinder for, at 

man i byggeprogrammet stiller krav om, at man for-

ud for byggeriet godtgør, at lydforholdene bliver ac-

ceptable, fx ved at der foretages en akustisk projek-

tering 

Hvis man i arbejdet med byggeprogrammet ønsker 

indflydelse på de fremtidige lydforhold, må man som 

minimum

■ have et vist kendskab til lydtekniske begreber 

■ være i stand til at stille de rigtige spørgsmål i for-

bindelse med projektering af de akustiske for-

hold,

■ kunne gøre sig klart, hvordan rummenes udform-

ning og den anvendte pædagogiske metode har 

indflydelse på støjforholdene,

■ overveje, hvordan den organisatoriske tilrette-

læggelse af undervisningen får indflydelse på 

støjforholdene.

I det følgende forklares de vigtigste lydtekniske be-

greber i kort form. For en grundigere beskrivelse hen-

vises til BAR U&F’s vejledning om “Støj i skolen”.
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■ Lydfrekvens. Lyden breder sig fra en støjkilde 

med en hastighed på ca. 340 m/sek. Lyden bre-

der sig som bølger, og afstanden fra en lydbølge-

top til den næste kaldes bølgelængden, og an-

tallet af bølger (tryksvingninger) pr. sek. kaldes 

tonehøjde eller lydens frekvens og måles i Hertz 

(Hz). Ørets evne til at opfatte lyd starter ved ca. 

20 Hz og slutter ved ca. 18.000 Hz (18 kHz). De 

værdier gælder dog kun for “unge friske ører”, 

hvor personen hverken aldersmæssigt eller på 

anden måde har lidt høretab. 

■ Lydtrykniveauet måles i dB (decibel). I dagligt 

sprog betegnes det som lydstyrken. Et “ungt 

frisk øre” kan opfatte lydstyrke, som nærmer 

sig 0 dB, men kun i frekvensområdet omkring 

4 kHz. Smertegrænsen ligger omkring 120 dB. 

Arbejdstilsynet har i At-vejledningen D.6.1 om 

støj fastsat en grænseværdi på 85 dB(A), gæl-

dende som et gennemsnit over en 8 timers ar-

bejdsdag. Denne grænseværdi vil man imidler-

tid kun i visse faglokaler, som fx musiklokaler, 

idrætshaller, omklædningsrum og sløjdlokaler 

komme i nærheden af i forbindelse med undervis-

ning, men undervisere udsættes kun lejligheds-

vis for støjbelastninger, der kan skade hørelsen. 

Arbejdets karakter medfører dog, at selv rela-

tivt lave lydniveauer på afgørende måde spiller 

ind på vilkårene for arbejdets udførelse. Arbejde, 

der kræver stor opmærksomhed og koncentrati-

onsevne, er vanskeligere at udføre ved høje lydni-

veauer.

■ Efterklangstid. Det lydtekniske begreb, som be-

tyder mest for lydkvaliteten i et lokale, er efter-

klangstiden. Den er et mål for, hvor længe lyden 

er om at dø bort. Jo længere efterklangstiden er, 

jo større er ekkovirkningen. Efterklangstiden må-

les i sekunder og er den tid, der forløber fra en 

lydgiver afbrydes, og indtil lydniveauet er faldet 

60 dB. I praksis indtil lyden er døet bort. 

■ Luftlydisolation. Luftlyd er lyd, der transmitte-

res gennem luft. Når en væg rammes af en lyd, er 

det kun en lille del af lyden, der går gennem væg-

gen. Det meste kastes tilbage. Jo bedre væggens 

luftlydisolation er, jo mindre lyd slipper igennem 

den. Luftlydisoleringsevnen angives ved et reduk-

tionstal i decibel. Jo større reduktionstallet er, jo 

bedre er luftlydisolationen.

■ Trinlydniveau. Trinlydniveau er et mål for, hvor 

meget støj der overføres til nabolokaler gennem 

gulvkonstruktionen. Det drejer sig om lokaler så-

vel ved siden af som over lokalet. Også her angi-

ves trinlydniveauet i dB.

■ Lydabsorption. Lydabsorption er et udtryk for den 

mængde lyd, der absorberes af de materialer, der 

er i rummet. Absorptionsarealet er det antal m2, 

der er beklædt med lydabsorberende materialer, 

som oftest akustikplader i loft og på vægge.

MÅLING AF EFTERKLANGSTID

1/1 oktavbånd

Før- og efter-målingerne er fore-
taget af Acoustica – Carl Bro. På 
Virring skole ved Skanderborg har 
man i 4.A’s lokale opsat nye aku-
stiklofter i absorptionsklasse A. 
Herudover er der på endevæggen 
opsat en frise af akustikplader 
langs loftet. Som det ses af måle-
resultaterne, er der sket en bety-
delig forbedring, idet efterklangs-
tiden i taleområdet 125-2000 Hz i 
gennemsnit er nedsat fra 0,93 til 
0,51 sek.
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Sammenligning af bestemmelserne i BR 95 og BR 07:

Luftlydisolation R’w
BR 95 BR 07

Mellem undervisningsrum samt mellem undervisningsrum og fællesrum, horisontalt ≥ 48 dB ≥ 48 dB

Mellem undervisningsrum samt mellem undervisningsrum og fællesrum, vertikalt ≥ 51 dB ≥ 51 dB

Dør mellem undervisningsrum
Mellem undervisningsrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, folde- 
og mobilvægge, glaspartier mv.)

≥ 37 dB

≥ 44 dB
Dør mellem undervisningsrum og fællesrum
Mellem undervisningsrum og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg 
med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier mv.)

≥ 27 dB

≥ 36 dB

For fleksible rumadskillelser i åbne undervisningsområder ≥ 20 dB

Trinlydniveau, L’n,w

I undervisningsrum ≤ 63 dB ≤ 58 dB

Efterklangstid, T

Klasserum, opholdsrum

Klasserum

≤ 0,9 sek.

≤ 0,6 sek.

Fællesgang 

Fællesrum (I fællesgange, der ikke benyttes til gruppearbejde ≤ 1 sek.)

≤ 0,9 sek.

≤ 0,4 sek.

Absorptionsareal, A

Åbne undervisningsområder
≥ 0,9 x  
gulvareal

≥ 1,3 x
gulvareal

Fællesrum med rumhøjde større end 4 m og rumvolumen større end 300 m3 ≥ 1,2 x
gulvareal

Støjniveau, LAeq

I undervisningsrum fra tekniske installationer 

I undervisningsrum fra tekniske installationer og trafik

≤ 35 dB
≤ 30 dB

Kommentarer til skemaet:

■ Der er sket en betydelig forbedring vedrørende 

kravene til luftlydisolationen mellem undervis-

ningsrum med dørforbindelse til andre undervis-

ningsrum eller til fællesrum. Forbedringerne skal 

ses i lyset af den stigende anvendelse af mobil-

vægge, glaspartier mv. Man har ikke altid på sko-

lerne gjort sig klart, at det stiller ganske store 

krav til kvaliteten af disse konstruktioner, hvis 

man ønsker at anvende dem. 

■ En nedsættelse af efterklangstiden fra 0,9 til 0,6 

sek. i klasserum må ses som en af de største for-

bedringer i forhold til Bygningsreglementet fra 

1995. For fællesgange eller fællesrum som an-

vendes til gruppearbejde eller andre undervis-

ningsformål, nedsættes efterklangstiden fra 0,9 

til 0,4 sek. Da man på mange skoler anvender dis-

se lokaliteter til undervisningsformål, vil det i en 

række tilfælde være forbundet med betydelige 

omkostninger, hvis man vil leve op til vejlednin-

gen.

■ For overhovedet at kunne realisere en så drama-

tisk nedsættelse af efterklangstiden i åbne un-

dervisningsområder, er det nødvendigt at øge 

absorptionsarealet fra 90 % af gulvarealet til 120 

- 130 % af gulvarealet, hvilket altså medfører, at 

man også på væggene må montere akustikplader 

eller lignende absorbenter.
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Arbejdstilsynets regler

At-bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006 om be-

skyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med 

arbejdet har som hovedprincip, at arbejdet skal plan-

lægges, tilrettelægges og udføres således, at risici 

som følge af støjen begrænses ved kilden eller sæn-

kes til det lavest mulige niveau. Det vil sige, at unø-

dig støjbelastning skal undgås, og at de akustiske 

forhold skal være tilfredsstillende. Herudover henvi-

ses til At-vejledning D.6.1 om støj.

Eksempel på udformning af lydkrav i byggeprogram-

met for udvidelsen af Svendborg Gymnasium:

”Bestemmelserne i Erhvervs- og Boligstyrelsens vej-

ledning om lydforhold i undervisnings- og instituti-

onsbyggeri af maj 2004 er gældende som krav i det-

te byggeprogram. Bemærk, at kravene er skrappere 

end det i BR 95 anførte. Hvor førnævnte publikation 

ikke fastlægger krav, anvendes bestemmelserne i 

BR 95. Hvor der ikke er fastsat minimumskrav til lyd-

isolering og efterklangstider er følgende gældende: 

Efterklangstid: Musikundervisningslokaler udføres 

med efterklangstid på 0,8 sek. De 3 øverum udføres 

med efterklangstid på 0,4 sek.”

Man har i ovennævnte eksempel, allerede før BR 

07 er trådt i kraft, ønsket at sikre sig, at de akusti-

ske forhold bliver tilfredsstillende. Hvis man dertil 

også indarbejder den tidligere omtalte passus fra BR 

07 kap. 1.5 stk. 2, om at “I byggetilladelsen kan stil-

les krav om, at der foretages målinger i den færdige 

bygning til dokumentation af, at de lydmæssige krav 

er opfyldt”, så har man gjort arkitekter og ingeniører 

klart, hvilke vilkår der gælder.

Hvis man sammenligner klager fra brugernes side 

med de erfaringer, som akustikerne har på skoleom-

rådet, er der – ikke uventet – ganske stor overens-

stemmelse, når det gælder de hyppigste årsager til 

støjproblemer på skolen:

■ Undervisningslandskaber i form af hel eller delvis 

åbenplanløsninger

■ Fællesrum og gangarealer

■ Faglokaler, især sang- og musiklokaler, sløjdloka-

ler, hjemkundskabslokaler, omklædningsrum/bad

■ Almindelige klasselokaler uden akustikreguleren-

de plader

■ Rum til specialundervisning

■ SFO-opholdsrum

■ Sammenlægning af små klasselokaler uden hen-

syn til ændrede akustiske forhold

■ Udrykning af facadelinien for at øge lokalets are-

al uden hensyn til ændrede akustiske forhold

■ Foldevægge og mobilvægge

■ Problemer med døre og vinduer, som ikke slutter 

tæt til karm

■ Ventilationsstøj

■ Utidssvarende lydabsorbenter, fx akustikplader 

af ældre dato med utilstrækkelig absorptionsev-

ne.

Uheldig sammenblanding af  
fritidsaktivitet (fodboldspil) og 
arbejde ved pc i baggrunden.
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Man bør også i forbindelse med skolebyggeri inte-

ressere sig for, hvilken type akustikplader, der bliver 

monteret. Absorptionsevnen er vidt forskellig for de 

forskellige produkter. Hertil kommer at hvert enkelt 

produkt ofte har flere varianter. Man klassificerer 

en akustikplade i klasse A, B, C eller D. Klasse A er 

den bedste. I den svenske standard for lydregulering 

er der anvisning på, hvor stort et areal af loftet i et 

klasserum, der skal forsynes med akustikplader, når 

man vil opnå en given efterklangstid. I dette eksem-

pel 0,6 sek.:

■ Vælger man en akustikplade med absorptions-

klasse A, vil der i et klasseværelse med alminde-

lig møblering være behov for at dække 55 % af 

loftet med plader.

■ Vælger man tilsvarende en akustikplade med 

klasse B, skal 65 % af loftet dækkes.

■ En akustikplade med klasse C skal dække 90 % 

af loftet, og

■ En akustikplade med klasse D skal dække 180 % 

af loftet. Det betyder, at de overskydende 80 % 

skal anbringes på væggene.

Det er imidlertid mere kompliceret end som så, idet 

monteringsmåden spiller en ganske stor rolle. Den 

bedste virkning af akustikplader opnås, når plader-

ne er monteret, så der er et luftrum mellem pladerne 

og loftet. 

Ventilationsforhold
Ventilation på skoler er under en eller anden form 

nødvendig for at sikre en god luftkvalitet ved at 

bortventilere forureninger fra personer, materialer 

og aktiviteter. Det er vanskeligt at undgå, at meka-

nisk ventilation påvirker lydforholdene og tempera-

turforholdene og medfører trækgener. Det er derfor 

meget vigtigt, at man i forbindelse med nybyggeri er 

meget opmærksom herpå og interesserer sig for det 

ventilationsanlæg; eller måske snarere det ventilati-

onssystem, som projekteres i forbindelse med byg-

geriet. 

Afgasning fra byggevarer giver ofte anledning til 

klager i lang tid efter ibrugtagningen af en bygning. 

Sædvanligvis er det forskellige faggrupper, der væl-

ger byggevarer og fastlægger ventilation. Det er der-

for vigtigt, at disse faggrupper bringes til at sam-

arbejde om det bedste valg af både byggevarer og 

ventilationsprincip og -ydelse.

Bygningsreglementet

I BR 07 finder man i kap. 6.3 følgende generelle regel: 

“Ventilationssystemer skal udføres, drives og ved-

ligeholdes, så de i benyttelsestiden mindst yder de 

tilsigtede ydelser”. De specifikke regler for dag- og 

døgninstitutioner, herunder SFO og skoler er følgen-

de:

■ Kap. 6.3.1.3 Stk. 1: “Opholdsrum i dag- og døgn-

institutioner skal ventileres med et ventilations-

anlæg, der omfatter såvel et indblæsningsanlæg 

som et udsugningsanlæg. Indblæsningen med 

udeluft og udsugningen skal være mindst 3 liter/

sekund pr. barn og mindst 5 l/s pr. voksen, samt 

0,4 l/s pr. m2 gulv. Hvis der benyttes et ventila- 

tionsanlæg med variabel ydelse i afhængighed af 

belastningen, kan der afviges herfra, når der er 

reduceret behov.” 

■ Stk. 2: “Ved benyttelse af særlige byggetekni-

ske tiltag, som fx større rumvoluminer pr. person, 

brug af flere udluftningsmuligheder, herunder 

muligheder for tværventilation, kan kravet om 

mekanisk ventilation fraviges under forudsæt-

ning af, at der kan opretholdes et sundhedsmæs-

sigt tilfredsstillende indeklima.”

■ Stk. 3: “For andre rum end de i stk. 1 og 2 nævnte 

skal ventilationens dimensionering godkendes af 

kommunalbestyrelsen under hensyn til rummets 

størrelse og anvendelse.”

Det fremgår af reglerne i BR 07, at der skal der etab-

leres mekanisk ventilationsanlæg i SFO, og det er 

også hovedreglen for skolens rum, men som det ses 

af Stk. 2, er der en mulighed for i stedet at opfylde 

ventilationsbehovet gennem anvendelse af fx natur-

lig ventilation. Det forudsætter så, at bygningen di-

mensioneres og udformes, så det kan sandsynliggø-

res, at det vil dække ventilationsbehovet.

BR 07 Kap. 8.3 beskriver de tekniske krav til ventila-

tionsanlæg. Her finder man bl.a. følgende bestem-

melser:

■ Stk. 3: “Ventilationsanlæg skal udføres i overens-

stemmelse med DS 447, norm for ventilations-

anlæg.” Det medfører bl.a., at ventilationsanlæg 

skal udføres, så anlæg og kanaler kan renses og 

vedligeholdes.
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En del ældre ventilationsanlæg er meget vanskelige 

– eller kan slet ikke – renses. Det har givet anledning 

til mange klager, men som det fremgår af Stk. 3, er 

det nu et krav, at de skal udføres, så det kan lade 

sig gøre. Der må ikke installeres befugtningsanlæg i 

skoler.

Arbejdstilsynets regler

Arbejdstilsynet har altid haft en meget omfattende 

regelsamling om ventilationsforhold, hvilket natur-

ligt hænger sammen med, at der har været et stort 

behov for klare regler især på det industrielle om-

råde. En række af reglerne er imidlertid også gæl-

dende på undervisningsområdet, og de vigtigste be-

stemmelser finder man i følgende bekendtgørelser 

og vejledninger:

Uddrag af bekendtgørelse 96 fra 2001 og bekendt-

gørelse 721 fra 2006 om faste arbejdssteders indret-

ning, Kap. 8:

■ § 37. Ventilationsanlæg skal være konstrueret 

og installeret således, at de ikke i sig selv tilfører 

arbejdsstedet sundhedsskadelige stoffer og ma-

terialer, herunder mikroorganismer. De skal være 

velfungerende, f.eks. med afbalancerede ind-

blæsnings- og udsugningsmængder.  

Stk. 2. Afkastningsluften skal føres ud i det fri. 

Afkast skal placeres således, at mindst mulig af-

kastluft suges ind ved udeluftindtag gennem vin-

duer og døre eller giver anledning til gener på ar-

bejdsstedet i øvrigt.  

Stk. 3. Ventilationsanlæg skal være indrettet og 

placeret, så støj og trækgener undgås, og så-

ledes at vedligeholdelsen kan ske på forsvarlig 

måde. Det skal sikres, at ventilationsanlæg ikke 

udgør fare.  

Stk. 4. Hvis ventilationsanlæg kan åbnes, lukkes, 

reguleres og fastgøres, skal det kunne ske på en 

sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.  

Stk. 5. Ventilationsanlæg skal holdes i funktions-

dygtig stand, herunder holdes forsvarligt rene og 

jævnligt kontrolleres.

At-vejledning A.1.2 om indeklima indeholder i afsnit 

3.1 en nærmere beskrivelse af de funktionskrav, her-

under grænseværdier, man fra Arbejdstilsynets side 

opstiller til ventilationsanlæg:

■ 3.1 Ventilation. Luften i arbejdsrum kan fx forure-

nes med afgasning og støv fra byggematerialer, 

inventar og arbejdsprocesser, lugt, kuldioxid og 

sved fra mennesker, tobaksrøg samt fugt og var-

me. For at opnå et behageligt og sundt indeklima 

er det nødvendigt, at den forurenede luft udskif-

tes med frisk luft. Der skal derfor være et luft-

skifte, som sikrer en tilfredsstillende luftkvalitet. 

Luftskiftet er det antal gange, som lokalets luft 

udskiftes pr. time. Luftskiftet kan ske ved natur-

lig eller mekanisk ventilation. Hvor stort, luftskif-

tet skal være, afhænger af forureningskildens 

art og mængde. Et tilstrækkeligt luftskifte fast-

sættes ud fra de forureninger, lokalet modtager. 

Eksempel på et ganske kraftigt 
dimensioneret ventilations 
anlæg. Anlægget kan næppe 
kaldes rengøringsvenligt.
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Normalt identificeres den forurening, der belaster 

lokalet mest, hvorefter det nødvendige luftskifte 

beregnes. 

 

Mennesket ændrer sammensætningen af den 

omgivende luft ved at forbruge ilt og afgive kul-

dioxid, sved, varme m.m. Derfor afhænger beho-

vet for luftskift i et lokale blandt andet af antal-

let af personer i lokalet. I nogle tilfælde vil me-

kanisk ventilation være nødvendig. Hvis perso-

nerne i lokalet er den største forureningskilde, 

måles luftens indhold af kuldioxid (CO2), som ikke 

bør være større end 0,1 pct. Hvis luftens indhold 

overstiger 0,2 pct. CO2 i mere end korte perioder 

af en dag, anses ventilationen for at være util-

strækkelig.  

 

Grænsen på 0,2 pct. CO2 overskrides normalt kun 

i meget tætte bygninger, hvor der er mange per-

soner som fx børneinstitutioner og skoler. I bør-

neinstitutioner bør der være en ventilation, der 

udskifter luften mindst to gange i timen. Det er 

et krav i bygningsreglementet, at luften skal ud-

skiftes ca. tre gange i timen i børneinstitutioner, 

der er opført, væsentligt ombygget eller hvor an-

vendelsen er væsentligt ændret efter 1995.

■ 3.1.1 Naturlig ventilation. Naturlig ventilation er 

ventilation, hvor luften tilføres og fjernes gen-

nem vinduer, døre, udluftningsventiler, revner og 

sprækker. I almindelige arbejdslokaler, hvor der 

ikke er særligt forurenende arbejdsprocesser, 

som fx kontorer med få personer og lagerlokaler, 

kan det være tilstrækkeligt med naturlig ventila-

tion. 

 

Døre og vinduer tætnes ofte for at spare udgif-

ter til opvarmning og mindske trækgener. Herved 

mindskes luftskiftet, og man må derfor ofte lufte 

ud, selv om det giver risiko for træk og kulde.  

Naturlig ventilation er derfor ofte ikke tilstrække-

lig til at sikre tilførsel af tilstrækkelig frisk luft af 

passende temperatur og fugtighed og uden ge-

nerende træk. 

■ 3.1.2 Mekanisk ventilation. Når der ikke kan op-

nås tilstrækkelig luftfornyelse ved naturlig ven-

tilation, skal der indrettes mekanisk ventilation, 

der tilfører tilstrækkelig frisk luft af passende 

temperatur og fugtighed. Det vil ofte være nød-

vendigt i arbejdsrum, hvor der er flere menne-

sker, hvor der ryges, hvor der er kontormaskiner, 

der afgiver varme og forurening, eller hvor der er 

afgasning fra inventar og bygningsdele. 

 

Mekanisk ventilation skal sikre, at arbejdsrummet 

tilføres tilstrækkelig frisk luft af passende tem-

peratur og fugtighed uden generende træk. Det 

kan ske på en af følgende måder: 

 1. Ved mekanisk udsugning af luft kombineret 

med mekanisk tilførsel af frisk luft.

 2. Ved mekanisk udsugning af luft kombineret 

med naturlig tilførsel af frisk luft gennem spræk-

ker ved døre og vinduer

 3. Ved mekanisk indblæsning af frisk luft, hvor-

ved overskydende luft fortrænges gennem 

sprækker ved døre og vinduer.

 Ventilationsanlæg skal normalt indrettes med 

afbalancerede luftmængder. Det vil sige, at der 

skal tilføres frisk luft i en mængde, der svarer til 

den udsugede luft. Man kan dog holde overtryk i 

arbejdsrum, der ikke ønskes forurenet fra omgi-

velserne. Det vil sige, at der indblæses mere luft 

i rummet, end der suges ud. Tilsvarende kan man 

også indrette lokaler som fx hjemkundskabslo-

kaler med undertryk for at forhindre madlugt i at 

brede sig til skolens øvrige lokaler. 

 

Oplevelsen af træk skyldes en lokal afkøling af 

kroppen. Afkølingen kan skyldes luftstrømme. 

Nakke og ankler er normalt mest følsomme. Træk 

fremkaldt af ventilation skyldes en kombination 

af kold luft og luftens hastighed. Hvis ventilati-

onsluften indblæses ved lav temperatur og/eller 

høj hastighed, er det vigtigt, at indblæsningsluf-

ten ikke rammer eller påvirker de ansatte.  

 

Frisk luft, der tilføres arbejdsrummet, kan i be-

grænset omfang blandes med den udsugede luft. 

Det er dog en betingelse, at den udsugede luft 

er renset, og at den ikke stammer fra et proces-

ventilationsanlæg. Friskluftandelen i den indblæ-

ste luft skal altid være så stor, at CO2 indholdet i 

rummet holdes lavt.

At-vejledning A.1.1 om krav til procesventilation. 

Som det er fremgået af ovenstående regler, er der 

mulighed for at fravige reglerne om mekanisk ven-

tilation, når særlige betingelser overholdes. Når det 

imidlertid drejer sig om fx udsugning fra maskiner i 

sløjdlokaler og andre værkstedslokaler, er det et ab-

solut krav, at der skal etableres procesventilation. 

Det fremgår således af følgende:
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■ Afsnit 1. Procesventilation. Procesventilation er 

en mekanisk ventilation, der består af en udsug-

ning – der så vidt muligt fjerner forureningen på 

udviklingsstedet – og af en tilførsel af frisk luft 

af passende temperatur. Den tilførte luft må ikke 

give anledning til træk. Der er krav om proces-

ventilation, når der under en arbejdsproces udvik-

les luftarter, støv e.l., der er sundhedsskadelige 

eller eksplosive. Det gælder også, hvis der udvik-

les røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller 

anden generende luftforurening. 

 

Procesventilation kræves, selv om den forure-

nende arbejdsproces ikke forekommer hele tiden. 

Det er nok, at den er jævnligt gentaget og af en 

vis varighed, fx ved afvaskning af grafiske tryk-

valser, arbejde med anæstesigas og reparations-

svejsning. Bestemmelserne gælder enhver for-

urening, der har sammenhæng med en arbejds-

proces, herunder også forurening i forbindelse 

med for- og efterbehandling, fx klargøring og tør-

ring. 

 

Procesventilationen skal indrettes, så den ned-

bringer luftforureningen effektivt. Det er ikke 

tilstrækkeligt at nedbringe forureningen til en 

eventuel grænseværdi, hvis det er muligt og ri-

meligt under hensyntagen til den tekniske ud-

vikling at fjerne luftforureningen yderligere. En 

grænseværdi er ikke udtryk for en projekterings-

norm. 

 

Procesventilation skal så vidt muligt etable-

res med procesudsugningen i direkte tilknytning 

til den forurenende arbejdsproces – det vil sige 

punktudsugning. Selv om punktudsugningen er så 

effektiv som muligt i forhold til arbejdsprocessen, 

kan forureningen måske alligevel, på grund af sin 

eller arbejdsprocessens art, slippe forbi punktud-

sugningen og spredes til rummet. Det kan fx være 

tilfældet ved svejsning. I de tilfælde vil der nor-

malt være behov for at etablere rumventilation 

som supplement til punktudsugningen. Endvidere 

kan der i mange situationer forekomme små, 

spredte forureningskilder, hvor det ikke vil være 

muligt eller rimeligt at etablere punktudsugning 

ved hver enkelt arbejdsproces. I de tilfælde skal 

der etableres en procesventilation, der består af 

rumventilation. Afkastningsluften fra udsugnin-

gen skal i flere tilfælde også filtreres og eventu-

elt opsamles mv. inden afkast til det fri efter reg-

ler i miljølovgivningen. I At-meddelelse 4.01.8 om 

elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske 

hjælpemidler i forbindelse med undervisningen, 

finder man ligeledes bestemmelser om proces-

ventilation.

SBI har i publikationen “Fremtidens energieffektive 

skoler” gennemgået ventilationssystemer i udvalgte 

skoler og har fundet det muligt at pege på syv 

lovende ventilationsløsninger, som man kan over-

veje i forbindelse med nybyggeri:

■ Balanceret mekanisk ventilation med varmegen-

vinding, fortrængningsprincippet

■ Balanceret mekanisk ventilation med varmegen-

vinding, opblandingsprincippet

■ Balanceret mekanisk ventilation med varmegen-

vinding on/off styring i de enkelte rum via bevæ-

gelsesfølere, fortrængningsprincippet

■ Balanceret mekanisk ventilation med varmegen-

vinding, opblandingsprincippet. Fabriksfremstillet 

ventilationsaggregat med varmegenvinding og 

varmeflade i hvert rum

■ Ventilatorunderstøttet naturlig ventilation styret 

af temperatur og CO2 med forvarmning af ude-

luften i jordkanaler og krybekælder

■ Brugerstyret naturlig ventilation ved åbning af 

vinduer i såvel tag som facader. Automatisk vin-

duesåbning ved høje temperaturer og evt. sup-

pleret med tidsstyrede jævnlige åbninger

■ Naturlig ventilation styret af temperatur og CO2 

med forvarmning af udeluften i konvektorer ved 

facaden.

Ved balanceret ventilation forstås et ventilationsan-

læg, der indblæser tempereret luft og som desuden 

er forsynet med et udsugningsanlæg. En mulighed, 

der er set flere steder, er etablering af decentrale 

ventilationsanlæg (ét anlæg i hvert undervisningslo-

kale), som således styres individuelt.  

Luftkvaliteten i et lokale er afhængig af gode ven-

tilationsforhold. Det kan derfor anbefales, at man i 

forbindelse med projektering af nybyggeri sætter sig 

ind i de forskellige systemer, som nævnt ovenfor, så-

ledes, at man på forhånd i samråd med teknikerne 

kan drøfte, hvilken type anlæg der vil passe bedst. 

Det er i den forbindelse også vigtigt, at man forsøger 

at skaffe sig et overblik over de driftsmæssige for-

dele og ulemper ved de forskellige ventilationssyste-

mer. Læs også om de forskellige ventilationssyste-

mer i hæfte 4 “Skolebyggeri og Skoleindretning”.
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Rengøringsforhold
Som omtalt i indledningen om indeklimaforholde-

ne kan man allerede i programfasen planlægge den 

kommende rengøring, så standarden bliver bedst 

mulig, samtidig med at driftsudgiften bliver mindst 

mulig. Opmærksomheden henledes især på følgende 

forhold:

■ Udendørs arealer bør planlægges, så der slæ-

bes mindst muligt snavs med ind. Det betyder, at 

arealer i nærheden af indgangsdøre bør forsynes 

med ru og hård belægning.

■ Indgangspartier forsynes med skraberist mv. som 

omtalt i afsnittet om konstruktive forhold. Jo 

færre indgange, jo mindre snavs.

■ Undgå at placere sandkasser i nærheden af ind-

gangene.

■ Belægning ved indgangene kan forsynes med op-

varmning, så sneen smelter.

■ Hårde belægninger som klinker og sten er veleg-

nede på steder, hvor belastningen er særlig stor. 

(Indgangspartier, trapper mv.)

■ Det er en fordel, hvis gangarealer kan rengøres 

med maskiner, og dørene skal være brede nok 

hertil.

■ Undgå tæpper i klasserum, både af hygiejniske 

og holdbarhedsmæssige grunde.

■ I toiletter bør gulve, vægge og lofter være afva-

skelige, og wc-kummer bør være væghængte. 

Fuger mellem fliser skal være så smalle som mu-

ligt og ikke hvide.

■ Synlige ventilationskanaler, som løber under lof-

tet, er vanskelige at rengøre.

■ Forsøg at planlægge, så der er god tilgængelig-

hed for vinduesvask. 

Nogle af de store rengøringsselskaber har udgivet 

vejledninger, hvor man peger på langt flere områder 

med gode råd om drift og vedligeholdelse i planlæg-

ningen. I et senere afsnit om anskaffelse af inventar 

vil rengøringshensyn atter blive beskrevet.

4. Skolen som arbejdsplads for det  
ansatte personale
Det er meget vigtigt, at man i programfasen er helt 

opmærksom på, at skolen er helt eller delvis arbejds-

plads for mange grupper af ansatte. Det drejer sig 

primært om

■ Lærere og ledelse

■ Pædagoger i SFO

■ Kontoransatte – skolesekretærer

■ Tekniske servicemedarbejdere

■ Rengøringspersonale

■ Sundhedspersonale – tandlæger

■ Skolepsykologer – pædagogiske konsulenter

■ Fritidsundervisere

Herudover skal der være gode adgangsforhold for 

leverandører, der skal tages hensyn til tilgængelig-

hed for handicappede osv. Listen over skolens bru-

gere er ganske lang. Det kan anbefales, at man i pro-

gramfasen gør sig nøje klart, at mange af de nævnte 

grupper har særlige pladsbehov, som skal tilgodeses 

i planlægningen. I det følgende beskrives myndig-

hedskrav og gode råd. 

Anvendelse af skiftesko på skolen 
gør rengøringen nemmere og 
sænker støjniveauet.

I vinterhalvåret må man ikke bruge udesko 

indendørs på Utterslev Skole og UFOen

HUSK

Indesko

fra uge 43

Fra og med mandag d. 24. oktober

må man ikke bruge udesko inde i bygningerne
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Personalefaciliteter – velfærdsforhold
Skolens daglige brugere, det vil sige lærere og ledel-

se, pædagoger, kontoransatte, tekniske servicemed-

arbejdere og rengøringspersonale er dels omfattet 

af bestemmelserne i BR 07 kap. 3.4.2 og dels af At-

vejledning A.1.13 om Velfærdsforanstaltninger på fa-

ste arbejdssteder. Reglerne er i hovedtrækkene ens, 

men da Arbejdstilsynets regler er de mest detaljere-

de, bringes i det følgende et uddrag af reglerne:

Generelle forhold

Reglerne om velfærdsforanstaltninger omhandler  

toilet, spiseplads, håndvask, opbevaring af tøj (gar-

derobe eller omklædningsrum), baderum, renseplads, 

hvileplads, soveplads og telefon. De krævede vel-

færdsfaciliteter skal findes på selve arbejdsstedet.

Velfærdsfaciliteter for ansatte må normalt ikke stå 

til rådighed for andre end dem, der er ansat hos den 

pågældende arbejdsgiver eller på anden måde er be-

skæftiget på arbejdsstedet. Placeringen af facilite-

terne skal være hensigtsmæssig i forhold til hinan-

den, til arbejdspladser og færdselsveje.

Der skal tages hensyn til eventuelle handicappede 

arbejdstagere. Arbejdstilsynet anbefaler, at man ved 

indretning af velfærdsfaciliteterne på en virksomhed 

tager højde herfor ved at indrette mindst ét handi-

capvenligt toilet med håndvask og ét handicapven-

ligt baderum, hvis der under hensyn til arbejdets art 

skal være bad.

I Dansk Standards publikation 3028 fra 2001 “Til-

gængelighed for alle” opstilles en række detaljerede 

krav til bygninger, der er åbne for publikum, herunder 

skoler. Disse skal være tilgængelige for handicappe-

de for at skabe lige muligheder for at kunne deltage 

i alle dele af samfundslivet. Som udgangspunkt skal 

arbejdsrum, wc-rum, baderum, garderobe, omklæd-

ningsrum, spiserum, hvilerum som hovedregel være 

tilgængelige for folk med handicap.

Toiletforhold

Der skal være et tilstrækkeligt antal toiletter. Der 

skal være mindst 1 toilet for hver 15 personer. Der 

skal indrettes særskilte toiletter for mænd og kvin-

der, medmindre der er fuld adskillelse fra gulv til loft 

mellem de enkelte toiletrum og mod forrum, og der 

ikke er urinal i forrummet. Hvis der findes 1 urinal for 

hver 20 mænd, kan antallet af toiletter for mænd 

sættes til mindst 1 for hver 20. Adgang fra arbejds-

rum til toilet skal ske gennem et forrum. Der må ikke 

være adgang direkte fra spiserum til forrum. Der 

skal være håndvask i toiletrummet eller i forrummet. 

Gulvarealet i et toiletrum skal være mindst 1 m2 og 

rumhøjden mindst 2,2 m i gennemsnit.

Spiseplads

Der skal være indrettet spiseplads, hvis der er spi-

sepauser under arbejdet. Spisepladsen skal findes 

i et egnet lokale med forsvarlige hygiejniske for-

hold. Hvis arbejdsrummet opfylder dette, kan spi-

sepladsen indrettes her. Dette kan fx være tilfæl-

det på et kontor, mødelokale, lærerværelse e.l. 

Arbejdspladsen (arbejdsbordet mv., hvor den enkelte 

ansatte udfører arbejde) må dog ikke anvises som 

spiseplads.

Spisepladsen skal bestå af et passende antal bor-

de og siddepladser med ryglæn. Arbejdstilsynet an-

ser mindst 60 cm bordplads til hver spiseplads for at 

være passende. Spiseafdelingen skal være forsynet 

med vask og kogeindretning, eventuelt beliggende i 

et selvstændigt rum i forbindelse med spiseafdelin-

gen. Der skal være mulighed for at vaske hænder i 

nærheden af spiseafdelingen. Køkkenvask kan ikke 

erstatte en håndvask.

Opbevaring af tøj

Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares forsvar-

ligt. Opbevaring kan ske i garderobe eller omklæd-

ningsrum. Garderobe kan alt efter forholdene være 

en stanggarderobe, garderobeskab, knager e.l. Sker 

opbevaring i arbejdsrum, må det normalt kun ske i 

garderobeskab. Der kan dog benyttes stanggarde-

robe, knager e.l. i arbejdsrum, hvis der kun er få be-

skæftigede, og der ikke udføres tilsmudsende ar-

bejde. Dette gælder normalt på kontorer. En stang-

garderobe skal være indrettet med mindst 20 cm 

stangplads til hver person. Der skal være mulighed 

for aflåselig opbevaring af personlige ting. Hvor der 

ikke er aflåseligt garderobeskab, kan det være en ta-

skeboks (25 x 30 x 50 cm), aflåselig skuffe i eget ar-

bejdsbord e.l.

Omklædningsrum og baderum

Hvis der er omklædning fra gangtøj til arbejdstøj, 

skal der findes omklædningsrum. 

Kommentar: Arbejdstilsynets regler er primært ret-

tet mod arbejdspladser, hvor omklædning og bad er 

nødvendige som følge af tilsmudsende arbejde, fy-

sisk anstrengende arbejde mv., men i branchevejled-

ningen fra BAR U&F “Når klokken ringer” er følgende 



48  Godt skolebyggeri

anført, hvad angår omklædning og bad for ansatte i 

forbindelse med idrætsundervisning: “Lærerrummet 

placeres, så der er adgang hertil fra omklædnings-

rummets fodtøjsområde og med udgang til barfods-

området. Rummet indrettes med omklædning og bad 

efter samme retningslinier som anført for eleverne. 

Aflåselige skabe til faste idrætslærere samt skab til 

førstehjælpskasse m.m. hører ligeledes til i lærerom-

klædningsrummet.”

På mange nye skoler indretter man bruserum i for-

bindelse med lærerområdet. Mange af skolens an-

satte vælger at køre på cykel til skole og klæde om, 

før de skal undervise. Det er derfor hensigtsmæs-

sigt, at man i forbindelse med toiletterne indretter 

mulighed for, at man kan klæde om og få et bruse-

bad.

Hvileplads

Hvis særlige hvilepauser er nødvendige eller påbudt, 

og når gravide/ammende skal have mulighed for at 

hvile sig, skal der findes hvileplads. Normalt vil en 

siddeplads opfylde kravene om hvileplads. Den skal 

findes i et forsvarligt indrettet rum. Hvilepladsen 

må ikke indrettes i arbejdsrum, hvor der er støj-

gener, foregår tilsmudsende arbejde eller arbej-

des med sundhedsskadelige stoffer og materialer. 

Spiseafdelingen kan eventuelt anvises som hvilerum.

Personalefaciliteter – særlige lokalekrav
Lærerarbejdspladser

Det er i almindelighed hensigtsmæssigt, at arbejds-

stedet indrettes således, at den enkelte lærer samt 

grupper af lærere har mulighed for at udføre alle de-

res opgaver på stedet. Dette indebærer bl.a. adgang 

til faste arbejdspladser i tilstrækkeligt omfang i for-

hold til skolens organisatoriske ordning, mødeloka-

ler, hjælpemidler som telefoner, pc’er mv.

Arbejdstilsynet har ved forskellige lejligheder udtalt 

følgende om indretningen af kontorarbejdspladser 

på skolerne:

■ Lærerværelser vil ikke kunne anvendes/deles op 

i kontorarbejdspladser, så længe lærerværelset an-

vendes som spisestue.

■ Det er Arbejdstilsynets opfattelse, at man ikke 

uden videre kan opstille andre regler for indretning 

og benyttelse af kontorarbejdspladser til lærerne 

end de, der er gældende for almindelige kontorar-

bejdspladser. 

Med hensyn til indretning af kontorarbejdspladser 

henvises til flere forskellige vejledninger fra Bran-

chearbejdsmiljørådet for Finans/offentligt kon-

tor og Administration (BAR FOKA), fx vejledningen 

“Fremtidens kontor”.

Eksempel på arbejdsrum  
til lærer
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Mødelokaler

Det er hensigtsmæssigt, at der fastsættes mindste-

norm for antallet og størrelsen af mødelokaler i for-

hold til antallet af lærere for at tilfredsstille beho-

vet for ledige mødelokaler. Der har fundet store æn-

dringer sted i skolens arbejdsform med mere vægt 

på samarbejde mellem aktørerne på skolen og med 

skolens samarbejdspartnere, forældre, PPR etc. Når 

skolens medarbejdere arbejder i team, får det kon-

sekvenser, hvad angår antallet af mødelokaler. Ofte 

vil skolens forskellige teams holde møder på samme 

tid. På flere nye skoler er der også indrettet kontor/

mødelokale for tillidsrepræsentanten.

Tekniske servicemedarbejdere

Tekniske servicemedarbejdere, pedeller eller skole-

betjente. Titlerne er forskellige i forskellige skolefor-

mer, men arbejdsopgaverne er stort set de samme 

overalt. Det er især på to områder, man skal være 

opmærksom i programfasen:

■ Der skal indrettes et kontor efter samme ret-

ningslinier som beskrevet ovenfor. De tekniske 

serviceledere har en række opgaver, fx CTS til 

styring af varme- og ventilationsanlæg, adgangs-

kontrol, overvågning osv. Derudover står de ofte 

for lokaleudlån til såvel interne som eksterne 

brugere. Det er derfor nødvendigt med en god 

kontorplads.

■ Værksted med gode tilkørselsforhold. Da det er 

meget forskelligt, hvilke opgaver det tekniske 

personale skal udføre, er der stor forskel på, hvor 

meget plads man behøver. I mange tilfælde på-

hviler det de tekniske servicemedarbejdere at 

passe udendørsområderne, og her er det påkræ-

vet, at der fx er gode vaskefaciliteter til plæne-

klippere, fejemaskiner mm. Hvis der herudover er 

opgaver, som fx at passe cykler, mooncars mv. 

for SFO, er det i sådanne tilfælde nødvendigt med 

et ret stort værksted med lagerplads til reserve-

dele.

5.  Adgangsforhold til skolen
Det er vigtigt, at man her i programfasen gør sig 

nogle overvejelser om sikring af skolen:

■ Hvis man af en eller anden grund har behov for 

adgangskontrol til skolen, er det hensigtsmæs-

sigt med få indgange til skolen.

■ Hvis man af hensyn til sikring mod indbrud og 

hærværk har behov for overvågning og belysning, 

er det hensigtsmæssigt at drøfte lovlighed og 

mulige løsninger med relevante myndigheder.

6. Udearealer
Byggeprogrammet bør altid indeholde et afsnit om 

de udearealer, der skal etableres undervejs i byg-

geriet. Der tilknyttes sædvanligvis en landskabs-

arkitekt til projektet, og det er muligt at besigtige 

Eksempel på krea-
tiv udnyttelse af 
skolegården  
(N. Kochs skole)
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Til højre: Eksempel på smukt samspil mellem fællesrum i 
skolen og udearealer. Sundhøjskolen i Svendborg.

mange spændende løsninger på nyere skoler. På 

hjemmesiden www.godtskolebyggeri.dk er nogle 

af eksemplerne medtaget. Herudover henvises til 

Publikationen “Folkeskolens udeanlæg, 8 eksempler” 

af Karen Attwell og Benny Schytte, SBI 2006.  Bogen 

tager udgangspunkt i en præsentation af eksempler 

i form af otte udeanlæg, der på hver sin måde ek-

semplificerer, hvad der kan opnås, når udearealerne 

udnyttes aktivt. 

BUPL har udgivet pjecen “Uderum – Legepladsred-

skaber, Sikkerhed på legepladsen”. I pjecen gennem-

gås de to vigtigste legepladsstandarder:

■ DS/EN 1176 “Generelle sikkerhedskrav og prøv-

ningsmetoder.” Her beskrives alle de grundlæg-

gende forhold i forbindelse med etablering af 

legepladser. Det drejer sig dels om de generelle 

konstruktionsmæssige sikkerhedskrav, dels de 

mere specifikke krav til rutschebaner, gynger, 

vipper, svævebaner samt vedligeholdelsen heraf.

■ DS/EN 1177 “Stødabsorberende legepladsun-

derlag – sikkerhedskrav og prøvningsmetoder” 

Standarden omhandler velegnede materialer til 

underlag, størrelsen og tykkelsen af faldunderlag 

mv.

■ Anbefaling af kun at anvende trykimprægneret 

træ med mærkningen NTR, som er imprægneret 

med midler, som er godkendt af Miljøstyrelsen. 

Udformning af legepladser er omfattet af BR 07 i 

kap. 4.4: “Legepladsredskaber og lignende skal ud-

formes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- 

og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod 

personskader”. Herefter henvises til de ovenfor 

nævnte standarder. Bemærk at indretningen af le-

gearealer skal byggesagsbehandles.

På baggrund af de nævnte regler kan man overveje 

at indføre følgende bestemmelser om legepladsind-

retninger i byggeprogrammet:

■ “De legeredskaber, der leveres, skal være i over-

ensstemmelse med DS/EN 1176, gældende i al-

deren 0 – 14 år”

■ “De faldunderlag, der leveres, skal leve op til kra-

vene i DS/EN 1177, dokumenteret ved certifikat 

fra leverandøren.”

Parti fra Uglegårdsskolen med kanalen og broer. 
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6.  Afslutning på programfasen
Det endelige produkt i programfasen er byggepro-

grammet. De indledende faser, initiativfasen, beslut-

ningsfasen og programfasen er gennemført, og næ-

ste trin er udbuds- og projekteringsfasen. I forbin-

delse med faseskiftet er det en god idé at tage sig 

tid til gennemgå det samlede byggeprogram for at 

sikre, at der ikke er uklarheder eller forglemmelser. 

Byggeprogrammet kan herefter sendes til vedta-

gelse hos bygherren. Man kan finde en slags check-

skema, et såkaldt paradigma for indholdet i et typisk 

byggeprogram ved fx at søge på Google (søg på or-

det “paradigma”). 
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Udeareal på Hellerup Skole.
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Forslagsfasen – trin  3

Resumé af indholdet i dette afsnit
I dette afsnit finder man en beskrivelse af byggesa-

gens forskellige aktører og deres roller Efter godken-

delse af byggeprogrammet skal der nu på baggrund 

heraf udarbejdes et projektforslag. Udarbejdelse af 

dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og  

hovedprojekt (plan og projektforslag) behandles,  

og de forskellige samarbejds- og entrepriseformer 

beskrives, herunder udbud på grundlag af hoved- 

projekt, totalentreprise og partnering. De vigtigste  

bestemmelser om byggesagsbehandling afslutter 

afsnittet.

Byggesagens aktører
Allerede i den indledende fase af store skolebyg-

gerier ansætter de fleste bygherrer administrati-

ve bygherrerådgivere, eller de anvender egne råd-

givere. Ved mindre og mellemstore byggerier an-

vendes som tidligere omtalt en tilknyttet arkitekt. 

Bygherrerådgiveren eller arkitekten fungerer som 

professionel projektleder og bistår bygherren med 

organiseringen, planlægningen, styring af økonomi-

en og den overordnede ledelse af byggesagen. Ved 

afslutning af programfasen har man som omtalt en 

sammenfatning af bygherrens krav til brugsværdi, 

byggegrund, kvalitet mv. og til økonomien. Det er 

blandt andet rådgiverens opgave at koordinere kra-

vene, så der ikke opstår modstridende interesser 

samt at sikre, at forskellige lovgivningskrav bliver 

overholdt.

En rådgiver, som indgår aftale om at bistå bygherren 

som bygherrerådgiver, vil normalt ikke på et senere 

tidspunkt kunne påtage sig opgaven som projekte-

rende og/eller tilsynsførende rådgiver eller lignende 

opgaver på samme byggesag. I modsætning hertil 

kan arkitekten ved mindre eller mellemstore bygge-

rier godt indgå i disse sammenhænge.

Gennem hele byggeprocessen er der mange forskel-

lige aktører på banen, hver med sit speciale, men 

bygherren, bygherrerådgiveren og brugerne deltager 

fra start til slut, hvorimod andre aktører kommer og 

går. De vigtigste aktører i byggeprocessen er:

■ Bygherren, som styrer og er ansvarlig for byggeri-

ets gennemførelse, som har det økonomiske an-

svar og som skal sikre dialog mellem brugere og 

rådgivere.

■ Bygherrerådgiveren/arkitekten, som er bygher-

rens forlængede arm, og som skal sikre, at det 

færdige projekt lever op til bygherrens forvent-

ninger.

■ Arkitekten, som skal omsætte bygherrens krav 

og brugerønskerne til konkrete løsningsforslag, 

og som har ansvaret for, at den relevante lovgiv-

ning overholdes i forhold til byggeriet.

■ Den rådgivende ingeniør, som udarbejder de nød-

vendige beregninger vedrørende bæreevne mv.

■ Brugerne, som formulerer krav og ønsker i forhold 

til bygningens fremtidige anvendelse.

■ Entreprenøren, som udfører det fysiske byggear-

bejde.

■ Byggelederen, som styrer byggeriets samlede 

tids- og kvalitetsmæssige forløb samt det økono-

miske forløb.

■ Myndigheder, som udfører godkendende og kon-

trollerende funktioner.

I trin 3 beskrives de mange forskellige aktører, der 

er parter i en byggesag, og de opgaver de varetager. 

Endvidere beskrives arbejdet med udarbejdelse af  

projektforslag, entrepriseformer og byggesags- 

behandling.
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De fleste skolebyggerier vil være omfattet af EU’s 

udbudsdirektiver. Det indebærer, at såvel rådgivning 

som licitation skal i udbud, når det arbejde, der skal 

udføres, overstiger visse beløbsgrænser. Erhvervs- 

og Boligstyrelsens “Bygherrevejledning 2003” in-

deholder en grundig gennemgang af mange af de 

problemstillinger, man støder på i byggeproces-

sen. Denne vejledning henvender sig primært til den 

statslige bygherre. Vejledningen kan dog med fordel 

anvendes af andre bygherrer, herunder kommunale 

og selvejende institutioner. Vejledningen gennemgår 

dels de regler, der gælder for opførelse af byggeri, 

dels indeholder vejledningen gode råd og erfaringer, 

ikke mindst om selve byggeprocessen. Denne viden 

er især nyttig ved større byggeopgaver. 

Det er således kun i forbindelse med mindre bygge-

opgaver, at man frit kan vælge sin egen arkitekt, in-

geniør og hovedentreprenør og gå i gang med projek-

teringen. Når der er tale om større opgaver, må man 

udforme byggeprogrammet så klart, at udenforstå-

ende kan tolke intentionerne og rammerne uden at 

have deltaget i programudformningen.

Projektforslag
Alle byggesager har deres eget liv. Derfor er der få 

byggesager, der gennemføres efter samme bygge-

programmering, men fælles for alle byggesager er, 

at jo mere gennemtænkt planlægningen er i starten, 

jo nemmere og billigere bliver hele processen.

En mulighed, der ofte tages i brug, er at vælge råd-

givere ved hjælp af en projektkonkurrence (arkitekt-

konkurrence). Gennem en projektkonkurrence opnås 

en alsidig belysning af opgaven, mange valgmulighe-

der og et bredt grundlag for de endelige beslutnin-

ger. Konkurrencen øger desuden muligheden for ny-

tænkning og har ofte bidraget til fornyelser inden for 

byggeriet og samfundsplanlægningen. 

Med udgangspunkt i det godkendte byggeprogram 

og det udbud, der senere skal finde sted – undtagen 

ved totalentreprise – kan projekteringen nu sættes 

i gang, og der udarbejdes nu principforslag for det 

brugsmæssige og æstetiske i forbindelse med kon-

struktioner og installationer. De samlede overvejel-

ser indgår i et dispositionsforslag, der fastlægger 

byggeriets hovedlinier. Dette dispositionsforslag er 

samtidigt teknikernes arbejdsgrundlag ved den ef-

terfølgende projektering.

Forprojektet kan nu udarbejdes. Det indeholder byg-

geriets æstetiske, funktionelle og økonomiske løs-

ning. Forprojektet danner grundlag for myndigheds-

behandling, og når det suppleres med alle nødven-

dige tegninger, beskrivelser og tidsplaner bliver det 

til hovedprojekt, der danner grundlaget for udbud og 

gennemførelse.

Bygherrens indflydelse på detailudformningen vil af-

hænge af det grundlag, bygherren vælger at udbyde 

på og af samarbejds- og entrepriseform. Det må af-

hænge af forudsætningerne for den konkrete byg-

geopgave, hvilket udbudsgrundlag og hvilken samar-

Anvendelse af m0del-
ler, fx i forbindelse 
med arkitektkonkur-
rencer, kan medvirke 
til en klarere forstå-
else af form, propor-
tioner mv. af det kom-
mende bygningsanlæg. 
(Rådgivningstjenesten 
for Skolebyggeri).
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bejds- og entrepriseform bygherren bør vælge. Det 

er ikke alene behovet for at få indflydelse på bygge-

riets detaljer, som bygherren skal tage hensyn til ved 

valget af samarbejds- og entrepriseform. En række 

andre forhold kan spille ind, fx bygherrens styrings-

kapacitet, tidligt overblik over økonomien, ønske om 

hurtig færdiggørelse og størst mulig konkurrence. 

Projektgruppens opgaver i forbindelse med det de-

taljerede tegningsmateriale behandles særskilt i 

fjerde trin, projekteringsfasen.

Samarbejds- og entrepriseformer
Bygherren kan overordnet set vælge mellem følgen-

de samarbejds- og entrepriseformer:   

1. Udbud på grundlag af hovedprojekt eller et min-

dre detaljeret projektgrundlag, hvor udbud kan 

ske enten i fagentrepriser, i storentrepriser eller i 

hovedentreprise. 

2.  Udbud i totalentreprise på grundlag af byggepro-

gram eller eventuelt dispositionsforslag/projekt-

forslag. 

3.  Udbud ved anvendelse af partnering, hvor byg-

herre, rådgivere og entreprenør arbejder tæt 

sammen allerede fra de indledende faser. 

Inden bygherren træffer sit valg, skal bygherren, når 

det drejer sig om statsligt byggeri, foretage en syste-

matisk vurdering af, om byggeriet bør gennemføres 

i et offentlig-privat partnerskab (OPP), som inklude-

rer finansiering og drift og/eller en partneringaftale 

eventuelt med incitamentsaftaler. I vurderingen ind-

går blandt andet fordele ved tidlig inddragelse af alle 

parter, ved samarbejde i højere grad baseret på gen-

sidig respekt og tillid samt systematisk fordeling af 

risici mellem offentlig og privat aktør. Denne vurde-

ring skal dog ikke foretages, når der er tale om kom-

munalt byggeri eller byggeri for selvejende institutio-

ner, men der er set eksempel på, at OPP er anvendt i 

forbindelse med byggeri af en kommunal skole.

1. Udbud på grundlag af hovedprojekt
Ved udbud på grundlag af hovedprojekt indgår byg-

herren – efter at have udarbejdet programoplæg og 

byggeprogram – først aftale med projekterende råd-

givere om at udarbejde et hovedprojekt, som fast-

lægger byggeriet detaljeret. På grundlag af dette 

hovedprojekt udbydes dernæst udførelsen af bygge-

opgaven. Entrepriseformen kan være fagentreprise, 

storentreprise eller hovedentreprise. I disse entrepri-

seformer er rådgiverne placeret på bygherrens side i 

processen.

■ Fagentreprise. Ved fagentreprise indgår bygher-

ren entrepriseaftaler med et antal entreprenø-

rer, svarende til opdelingen af byggeopgaven i 

entrepriser. Fagentrepriser kan ofte indbringe de 

billigste tilbud til gavn for den samlede økono-

mi, men bygherren har til gengæld også ansva-

ret for alle led i byggeriet. Det er en forudsætning 

for fagentreprise, at entrepriserne kan afgræn-

ses ret nøjagtigt indbyrdes, på grundlag af et 

hovedprojekt, eventuelt forprojekt. Brug af fag-

entrepriser indebærer, at mange selvstændige 

led hver for sig og tilsammen skal fungere effek-

tivt, for at byggeprocessen kan blive vellykket. 

Fagentrepriseformen kræver derfor en omhygge-

lig tilrettelæggelse og styring af byggeprocessen 

fra bygherrens side. Hvis de tidsmæssige forud-

sætninger i udbudsgrundlaget ikke holder, kan 

bygherren blive stillet over for erstatningskrav 

fra forsinkede fagentreprenører. Fagentreprise 

anbefales som tommelfingerregel til mindre pro-

jekter, men bygherren kan også vælge entrepri-

seformen til store projekter.

■ Storentreprise. Bygherren kan opnå en forenk-

ling af styringsopgaverne ved fagentreprise ved 

i stedet for at anvende storentreprise som en-

trepriseform. Dette sker ved, at beslægtede en-

trepriser samles i større grupper, eller at min-

dre entrepriser lægges sammen med større. 

Byggeprocessen skal også ved storentrepriser 

fuldt ud styres af bygherren, men der bliver færre 

entrepriser at styre og koordinere. Styringen in-

denfor den enkelte storentreprise er ikke bygher-

rens ansvar. Ved at lægge små entrepriser sam-

men med større kan bygherren undgå, at forsin-

kelser i de små entrepriser giver anledning til, at 

der fra entreprenørerne i efterfølgende, større 

entrepriser rejses erstatningskrav, som det ellers 

kan være vanskeligt for bygherren at få dækket 

hos den entreprenør, der er årsag til forsinkelsen. 

■ Hovedentreprise. Bygherren har det overordne-

de ansvar for byggeriet, men skal kun indgå kon-

trakt med hovedentreprenøren. Styringen af fa-

gentrepriserne overgår således fra bygherren til 

hovedentreprenøren, der sædvanligvis overlader 

betydelige dele af arbejdet til underentreprenø-

rer. Bygherren skal ved udvælgelse af tilbuds-
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givere være opmærksom på, at den entrepre-

nør, der skal være hovedentreprenør, skal have 

kvalifikationer til at styre byggeprocessen og 

skal have økonomi til at stå for hele byggeriet. 

Entrepriseformen egner sig som udgangspunkt 

bedst til større projekter.

2. Udbud i totalentreprise
Ved udbud i totalentreprise er entreprenøren ansvar-

lig for hele eller den væsentligste del af projekterin-

gen af byggeriet og for udførelsen på byggepladsen. 

Totalentreprenøren skal således udføre den projek-

tering, der ikke indgår i udbudsmaterialet, og kan 

derfor være ansvarlig for materiale- og konstrukti-

onsvalg. Fastlæggelsen af projektets detaljer er der-

for helt eller delvis overladt til totalentreprenøren. 

Totalentrepriseopgaver kan udføres af entreprenør-

firmaet alene med egne projekterende rådgivere el-

ler af en gruppe bestående af totalentreprenøren 

og tilknyttede rådgivere, hvor totalentreprenøren er 

den part, bygherren indgår kontrakt med. Om total-

entreprise er egnet ved en konkret byggeopgave, er 

først og fremmest afhængig af, om bygherren kan 

acceptere at give afkald på at få indflydelse på ud-

formning og detaljering af projektet. Som bygherre 

kan det dog fortsat anbefales at alliere sig med en 

uafhængig arkitekt/rådgiver, der er på bygherrens 

side, både i forhold til kvalitet og økonomi.

Hvis bygherren har fastlagt et bestemt beløb, der 

ønskes brugt til byggeriet, kan anvendes udbud med 

given pris, også kaldet totalentreprise i omvendt li-

citation. Beløbet oplyses til de bydende totalentre-

prenører, der så konkurrerer om at opfylde bygher-

res krav og ønsker bedst muligt inden for det givne 

beløb.

 En almindelig anvendt udbudsform i denne forbin-

delse er “begrænset udbud”. Det forløber normalt på 

den måde, at man har en indledende runde, den så-

kaldte prækvalifikation, hvor man indbyder et antal 

interesserede totalrådgivere eller konsortier af ar-

kitekter, ingeniører og entreprenører til at løse op-

gaven. Blandt de indkomne tilbud udvælger bygher-

ren nu et antal, ofte 3 -5, som herefter indbydes til 

at give deres bud på en løsning, som ofte er et skit-

seprojekt med beskrivelse, tidsplan og pris. På bag-

grund af de indkomne forslag udvælger bygherren 

det forslag, som er det mest økonomisk fordelagti-

ge, det vil sige det forslag, der bedst opfylder byg-

geprogrammets intentioner i forhold til prisen. 

3. Udbud ved anvendelse af partnering
Begrebet “partnering” anvendes om en samarbejds-

form i et bygge- og anlægsprojekt, der er baseret på 

dialog, tillid og åbenhed og med tidlig inddragelse 

af alle parter. Projektet gennemføres under en fæl-

les målsætning formuleret ved fælles aktiviteter og 

baseret på fælles økonomiske interesser. Partnering 

dækker over en variation af forskellige fremgangs-

måder. Der er en række fælles træk ved disse.  

Det er:   

OPP på Vildbjerg Skole

Som den første folkeskole i Danmark er den nye 

Vildbjerg Skole vest for Herning opført som et 

Offentligt-Privat Partnerskab, OPP. Det har ifølge 

parterne i byggeriet mange fordele, både for kommu-

nen og for skolens ansatte og elever, men OPP stiller 

også store krav til styring og overblik

OPP-modellen indebærer, at det er et privat konsor-

tium – i dette tilfælde – med MT Højgaard i spidsen, 

som finansierer, projekterer, opfører, ejer og driver 

Vildbjerg Skole på en 30-årig kontrakt. 

“Vi køber ikke en bygning, men vi lejer en pakke, som 

består af finansiering, selve byggeriet samt drift og 

vedligehold i 30 år fremover” siger Preben Staun, der 

som kommunaldirektør i den nu nedlagte Trehøje 

Kommune har været tovholder i hele projektet.

Når kontrakten udløber i 2036 vil Herning Kommune 

have en køberet, men ikke en købepligt til bygnin-

gen. Det er altså OPP-konsortiet, der bærer den ful-

de risiko for, at skolen fx vil være overflødig til den 

tid. 

Firmaet står for al vedligeholdelse  
og drift
I kontraktperioden vil kommunen betale for vand, 

varme, el samt udgifter til fx ombygning og tilpas-
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■  En aktiv bygherre. 

■  De udførendes viden inddrages i projekteringen, 

og optimering af økonomi, omfang og kvalitet 

sker i et samarbejde mellem bygherre, rådgivere 

og entreprenører. 

■  Der er et åbent samspil mellem bygherre og byg-

gevirksomheder, herunder om økonomi. 

■ Der indgås en samarbejds- eller partneringafta-

le, som blandt andet beskriver parternes fælles 

målsætninger, fastlægger rammer for samarbej-

det og beskriver de værktøjer, som er valgt til at 

følge op på samarbejdet. Det kan være etable-

ring af en styregruppe, brug af incitamenter, brug 

af nøgletal, workshops og metoder til løsning af 

uenigheder. 

Partnering er en samarbejdsform, og ved partnering 

kan der anvendes flere af de sædvanlige udbuds- 

og entrepriseformer. Normalt vil begrænset udbud 

være mere egnet i forhold til offentligt udbud, mens 

partnering kan gennemføres både ved brug af fag- 

eller storentreprise, hovedentreprise og totalentre-

prise. Partnering indebærer, at den endelige pris og 

kvalitet fastlægges i samarbejdsprocessen i forbin-

delse med projekteringen. Partnering betyder derfor 

ikke nødvendigvis, at kontrakt om udførelsen er ba-

seret på den laveste pris, som kunne opnås ved et 

udbud på et hovedprojekt udarbejdet af de projekte-

rende. Bygherren må derfor ved partnering have til-

lid til, at partnering – når byggeriet er færdigt – har 

medført den økonomisk mest fordelagtige pris. 

Byggesagsbehandling
Som det kort blev bemærket ovenfor, anvendes for-

projektet også til den forberedende byggesagsbe-

handling. I de fleste tilfælde vil man fra bygherrens 

side på forhånd have sikret sig, at skolens placering i 

landskabet stemmer overens med planlovgivningens 

bestemmelser, eventuelt gennem forslag og god-

kendelse af en ændret lokalplan, ikke mindst fordi 

ændringer af lokalplaner kan strække sig over gan-

ske lang tid.

Når det drejer sig om den konkrete byggesagsbe-

handling af skolen med tilhørende udeområder, er 

det primært kommunalbestyrelsen (bygningsmyn-

digheden) samt Arbejdstilsynet, der er tilsynsmyn-

dighed. De to myndigheder deler opgaverne mellem 

sig på den måde, at

■ Kommunalbestyrelsen kontrollerer, at byggelo-

vens bestemmelser er overholdt, inden byggeriet 

tages i brug, og

■ Arbejdstilsynet kontrollerer, at arbejdsmiljølovens 

bestemmelser er overholdt, når skolen er taget i 

brug.

Det medfører således, at bygningsmyndigheden 

primært interesserer sig for byggeriet i planlæg-

nings- og byggefasen, hvorimod der sjældent fin-

der kontrol sted i eksisterende byggeri, med mindre 

der foreligger anmeldelse eller er påtalt ulovlighe-

der. Tilsvarende er Arbejdstilsynet ikke interesseret i 

byggeriet under opførelsen, men udøver sin kontrol-

ning til nye krav. Al løbende drift, rengøring, pasning 

af de grønne arealer og idrætsanlæg samt vedlige-

holdelse af bygningerne betales derimod af OPP-

konsortiet. 

“Dermed har vi parkeret alle bekymringer med hær-

værk, slid, reparationer og lignende hos OPP-selska-

bet. Vi leverer lærere, elever og bøger og kan så bare 

koncentrere os om at udfylde rammerne med den 

bedst mulige undervisning”, siger Preben Staun.

Bedre kvalitet
Samtidig har OPP-modellen betydet, at entreprenør, 

arkitekt og ingeniør har haft et langt tættere samar-

bejde end normalt. Det giver bedre kvalitet i bygnin-

gen: Tekniske løsninger, materialer osv. er valgt i en 

tæt dialog mellem fagfolk og brugere og er beregnet 

til at skulle holde i 30 år. 

Snæver beslutningsproces
Ifølge Preben Staun kræver OPP-modellen både 

stærk politisk forankring og en høj grad af uddelege-

ring, hvor en tovholder (i dette tilfælde Preben Staun 

selv) får mandat til at forhandle og beslutte. 

“I et tæt samarbejde med private virksomheder 

skal man være i stand til hurtige handlinger i alle 

led. Derfor vil beslutningerne i afgørende faser af 

▲
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funktion, når byggeriet er taget i brug. Det skal dog 

understreges, at Arbejdstilsynet naturligvis kan ud-

øve sin kontrolfunktion under byggeriet i forbindel-

se med byggepladsens indretning og arbejdets ud-

førelse. Hertil kommer, at man fra bygherrens side 

kan anmode Arbejdstilsynet om at udarbejde en for-

håndstilkendegivelse af, om byggeriet med den ud-

formning det har i byggeansøgningen til kommunen, 

vil være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets 

regelsæt, når byggeriet er afsluttet. Se nærmere i 

At-cirkulæreskrivelse nr. 1, 1998.

Det fremgår af byggelovens § 2, at loven finder an-

vendelse ved:

■ opførelse af ny bebyggelse og tilbygning til be-

byggelse,

■ ombygning af og andre forandringer i bebyggel-

se, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i 

loven eller de i medfør af loven udfærdigede be-

stemmelser,

■ ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er 

væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller 

de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser,

■ nedrivning af bebyggelse.

Når det drejer sig om opførelse af ny bebyggelse, er 

der sædvanligvis ikke knyttet de store problemer 

hertil med hensyn til tolkning af bestemmelsen. Det 

skal for god ordens skyld bemærkes, at eksempelvis 

indretning af legepladsarealer er omfattet af bygge-

lovens bestemmelser.

Ombygninger og andre forandringer i bebyggelsen 

skal være væsentlige, før der skal byggesagsbe-

handles. Her tænkes ikke på nødvendige reparatio-

ner og vedligeholdelse, men fx på sammenlægning 

af lokaler, ændring eller flytning af faglokaler, indret-

ning af legepladser mv. 

Ændring i benyttelsen kan eksempelvis være anven-

delse af klasselokaler til SFO o. lign., hvor fx ventila-

tionskravene er forskellige fra skolens.

Bygningsreglementet (BR07) indeholder en række 

detaljerede bestemmelser i kap. 1.3 og 1.4 om an-

søgning om byggetilladelse, herunder om skriftlig-

hed, beskrivelse af det arbejde, man ønsker at udfø-

re, eventuelle ønsker om dispensationer og om den 

fremtidige benyttelse. 

Hvis bygningsmyndigheden kan godkende ansøg-

ningen, udstedes efter kap. 1.5 en skriftlig byggetil-

ladelse. I denne tilladelse kan der stilles krav om, at 

bygningsmyndigheden af hensyn til tilsyn med byg-

geriet skal have besked, når forskellige stadier af 

byggearbejdet udføres. Der kan også i byggetilladel-

sen stilles krav om, at der foretages målinger i den 

færdige bygning til dokumentation af, at de lydmæs-

sige krav er opfyldt.

Når byggearbejdet er afsluttet, skal der efter kap. 

1.6 ske færdigmelding til bygningsmyndigheden, og 

byggeriet må ikke tages i brug uden tilladelse fra 

bygningsmyndigheden.

forhandlingerne skulle tages af en meget snæver 

kreds”, siger han.

Lærerne har valgt tavler
Det betyder dog ikke, at brugerne er holdt uden for 

indflydelse. Skolens lærere og ledelse er blevet sy-

stematisk inddraget i såvel den overordnede plan for 

skolen som i valg af konkrete løsninger på gulve, tav-

ler osv. Det er fx skolens lærere, som har besluttet, 

at der kun skal være interaktive elektroniske smart-

boards i klasserne. Kridt og tavler er helt væk.

“Det virker rigtig godt! Ingen har skældt ud over tav-

lerne, og alle har taget dem til sig. Der var selvfølge-

lig en del lærere, der på forhånd sagde, at de gerne 

ville bevare de sorte tavler og de hvide kridt. Men 

i dag er de glade for, at vi kun har de nye smart-

boards”, siger skoleinspektør Ole Vestenaa, der i øv-

rigt kun har ros til den nye skole.

“Indvielsen og ibrugtagningen er gået over al for-

ventning. Der er selvfølgelig nogle småting med bl.a. 

ventilation og nogle stikkontakter uden strøm i. Men 

sådan er det jo altid med et nyt byggeri, og det er 

blevet hurtigt rettet”, siger han.
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Arbejdet i projektgruppen
Som det er fremgået af beskrivelsen af arbejdet i 

forslagsfasen, ser det ud til, at projektgruppen ikke 

på nogen måde har været inddraget i denne fase af 

byggeprocessen. Det er rigtigt, at alle beslutninger 

om valg af rådgivere, entrepriseform mv. er et an-

liggende for bygherren, men i praksis viser det sig, 

at projektgruppen meget ofte er medspiller i for-

bindelse med de forskellige valg, der skal træffes. 

Eksempelvis vil brugerne ofte være repræsenteret i 

dommerkomiteen, hvis der afholdes en arkitektkon-

kurrence. På samme måde kan der være tale om råd-

givning fra projektgruppen vedrørende nogle af de 

valg, som bygherren skal træffe i denne fase. I for-

Fire grunde til OPP
Trehøje Kommune kunne godt have bygget skolen ef-

ter en traditionel model, men byrådet valgte OPP af 

fire grunde:

■ Driften bliver mere effektiv, når det er professio-

nelle firmaer, der står for daglig rengøring og lø-

bende vedligeholdelse – mens skolens ledelse 

kan koncentrere sig om pædagogikken.

■ Kvaliteten af bygningerne bliver bedre, når de, der 

bygger, selv skal eje og drive bygningen i 30 år.

■ Man afskriver sig politisk mulighed for at spare 

på den løbende vedligeholdelse og får dermed en 

højere bygningskvalitet.

■ Den bedre bygningskvalitet forventes at smitte 

positivt af på arbejdsglæde, trivsel og pædago-

gik i skolen.

bindelse med arkitektkonkurrencer skal man gøre 

sig klart, at så snart der er udpeget et vinderprojekt, 

er grundidéen ophøjet til at være gældende for det 

videre arbejde. Grundidéen kan derfor ikke efterføl-

gende erstattes af en anden arkitektonisk idé. Det 

rokker dog ikke ved, at brugerne efterfølgende kan 

få stor indflydelse på byggeriets detaljerede indret-

ning og udformning.

Forslagsfasen  59

Elever “bygger skole”.
Ballerup Ny Skole.
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Resumé af indholdet i dette afsnit
I dette afsnit finder man en beskrivelse af den situa-

tion, man som projektgruppe kommer i, når den mere 

detaljerede projektering går i gang. Projektgruppens 

rolle ændres markant fra at være udfarende til at 

være følgegruppe. Til gengæld er der især tre opga-

ver, som projektgruppen skal varetage i denne fase. 

Den ene er at sikre, at skolens øvrige brugere bliver 

medinddraget i understyregrupper for så vidt angår 

faglokaler for både undervisere og øvrige ansatte. 

Opgaven for disse grupper går ud på at foretage en 

minutiøs gennemgang af tegningsmaterialet for de-

res områder med hensyn til placering af døre, stik-

kontakter, IT-installationer osv. Den anden store op-

gave for projektgruppen er anskaffelse af inventar 

og øvrigt udstyr. Her er det også hensigtsmæssigt, 

at understyregrupperne inddrages. Den tredje opga-

ve er at sikre, at der gennemføres en grundig infor-

mation til skolens brugere om forløbet. Afsnittet af-

sluttes med et eksempel på tydning af tegninger.

Indledning
I dette afsnit sættes fokus på det endelige bygge-

projekt. I programfasen var det vigtigste formål at 

udarbejde funktionsbeskrivelsen, som indeholder 

kravene til det kommende byggeri. Det blev i den 

forbindelse præciseret, hvor vigtigt det er, at bruge 

energi på at levere et så fuldstændigt projekterings-

grundlag som muligt. Det blev ligeledes omtalt, at 

den arkitekt (bygherrerådgiver), der som oftest til-

knyttes projektgruppen, dels kan bidrage med erfa-

ringer og dels med løse skitser, som både har til for-

mål at forene modstridende krav og forventninger, 

og at klargøre de muligheder, der er for et vellykket 

skolebyggeri. Denne arbejdsmetode er især anven-

delig, når der er tale om udvidelser og større ombyg-

ninger. Da bygherrerådgiveren ikke efterfølgende 

kan byde på opgaven, er løse skitser altså ikke det 

samme som et projektforslag. Ved nybyggerier, her-

under projektkonkurrencer vil situationen ofte være 

en anden. Her vil det i overvejende grad være byg-

geprogrammet, der med sine funktionskrav, vil være 

grundlaget for udbudet.

I sidste afsnit – 3. trin forslagsfasen – blev proces-

sen frem mod projektforslaget og udbudsformerne 

beskrevet, hvorimod projektgruppens arbejde her-

med ikke blev nævnt. Situationen er nu den, at der 

foreligger et godkendt projekt med alle overordnede 

forhold beskrevet, og der er sket en afklaring af, hvil-

ket konsortium, der skal løse opgaven.

 

I de fleste tilfælde, vil der i forbindelse med det ud-

pegede projekt foreligge en visualisering heraf. Det 

kan enten være i form af en model af pap, en tredi-

mensionel animation eller blot tegninger. Det kan 

anbefales, at man stiller krav om en model eller lig-

nende af hensyn til projektets overskuelighed (se 

eksempel herpå i forrige afsnit). Man skal gøre sig 

klart, at på dette tidspunkt af byggesagsforløbet 

er muligheden for større ændringer ikke realistiske, 

ikke mindst på grund af, at prisen for byggeriet nu er 

låst fast, og at ændringer derfor vil udløse merom-

kostninger. 

Det er vigtigt, at der er afsat et beløb i byggeriets 

budget til det, der enten blev glemt eller overset un-

dervejs. Uanset hvor veltilrettelagt det forbereden-

Projekteringsfasen – trin  4
I dette afsnit beskrives den mere detaljerede del af 

projekteringen, projektgruppens rolle samt vigtigheden 

af at inddrage understyregrupper. Ligeledes betones 

vigtigheden af at sikre en grundig information til  

skolens brugere om byggeriets forløb.
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de arbejde er udført, viser det sig altid, at der er no-

get, der er glemt eller ikke fungerer efter hensigten. 

Hvis der ikke er afsat midler til afhjælpning heraf, vil 

irritationen over disse småskavanker let overskygge 

glæden over forbedrede arbejdsvilkår.

Projekteringen
Projektgruppens rolle

Når projekteringen går i gang ændres projektgrup-

pens rolle gradvis fra at være initiativskabende til 

at blive følgegruppe. Det konsortium, der har vun-

det opgaven, har nu rollen som igangsætter og tov-

holder. Projektgruppen og dens rådgivere vil løben-

de blive konsulteret for at besvare tvivlsspørgsmål 

og for at sikre, at alle detaljer er gennemtænkt. Alle 

ændringer fordyrer projektet.

Ved større projekter vil der foreligge hundredvis af 

tegninger, og projektgruppen skal naturligvis ikke 

forsøge at vurdere dem alle, men i den forbindelse 

skal peges på muligheden af at inddrage skolens 

øvrige brugere. Det er nærliggende at lade det tek-

niske servicepersonale vurdere planerne for deres 

områder. Det kan fx dreje sig om bredden på døre, 

tilgængelighed, mulighed for varemodtagelse, op-

bevaring af maskiner og materiel osv. Tilsvarende vil 

skolens lærere og faglærere med fordel kunne ind-

drages i forbindelse med forhold i undervisningslo-

kalerne. Det er i den forbindelse vigtigt at udarbejde 

møbleringsplaner så tidligt som muligt af hensyn til 

placering af døre, afløb, arten af belægninger osv. 

Anskaffelse af inventar og udstyr

Indretningen af skolen med gardiner, møbler, knager, 

redskaber mm. er som regel et selvstændigt områ-

de, der i mere eller mindre grad kan integreres i byg-

geprojektet. Men først er det vigtigt at få afklaret, 

hvad inventar omhandler. Hvad er en del af selve 

byggeopgaven, og hvad skal anskaffes over inven-

tarbudgettet? Er lamper eksempelvis en del af byg-

geopgaven, eller hører det under inventar? Det kan 

også være spørgsmål om udsugningen i sløjdlokalet 

eller indkøbet af hårde hvidevarer.  

Det er et meget stort arbejde at udarbejde planerne 

for anskaffelse af inventaret til skolen. Det er i den 

forbindelse en god idé at planlægge og indkøbe in-

ventaret i samråd med de rådgivere, der i øvrigt fore-

står projektet, så der sikres harmoni og funktionelt 

samspil mellem de arkitektoniske rammer og inven-

taret. Indretningsprojektet bør i det hele taget gø-

res til en integreret del af udviklingsprocessen med 

deltagelse af bygherre, brugere og rådgivere. Ofte 

nedsætter man arbejdsgrupper for hvert fagområde, 

hvor brugerne i samarbejde med rådgiverne finder 

de bedste løsninger. Der findes en række firmaer, 

der har specialiseret sig i inventar til skoler, og man 

Garderobeskabe til elever. Bemærk, at skabene har skråt “loft”. 
Hvis man i forbindelse med anskaffelse af nyt inventar til sko-
len, stiller krav om, at alle skabe skal have et sådant skråt 
loft, undgår man dels, at der opbevares materialer, som samler 
støv, dels at rengøringen lettes betydeligt. (www.sono.com).BRUGERNES INDFLYDELSE I BYGGEFORLØBET

Indflydelse

Høj

Lav 1         2         3         4         5         6    
Tid|         |          |          |          |          |     

In
it

ia
ti

v-
 o

g
 

be
sl

ut
ni

ng

P
ro

g
ra

m

Fo
rs

la
g

P
ro

je
kt

er
in

g

B
yg

ge
fa

se
(in

ve
nt

ar
)

A
fs

lu
tn

in
g



Projekteringsfasen  63

vil som regel kunne låne eksemplarer af deres inven-

tar, så man kan drage sammenligning mellem dem 

og dermed træffe det rigtige valg. Med hensyn til 

indretning af skolens lokaler henvises til branchevej-

ledningen “Når klokken ringer” for grundskolens ved-

kommende og til den tilsvarende web-baserede vej-

ledning “Risikomomenter, gymnasiet, HF, HTX, HHX”, 

som kan downloades på siden  

www.risikomomenter.dk

Analyse af tegningsmaterialet

Det er også i denne fase, hvor skolen endnu kun er 

på papiret, at projektgruppen skal undersøge, om 

de forudsætninger og krav, der blev opstillet i pro-

gramfasen, nu også er blevet tilgodeset på rimelig 

måde. Der kan være grunde til, at en del af kravene 

ikke har kunnet omsættes til virkelighed. Krav fra 

myndighederne, fx til brandsikkerhed kan være en af 

disse grunde. En anden grund kan være, at eksem-

pelvis arealkrav til skolens forskellige formål ikke er 

blevet tilgodeset fuldt ud af hensyn til den økono-

miske ramme for byggeriet. I det hele taget vil man 

som oftest opleve, at økonomien sætter grænser for 

nogle af de krav eller ønsker, der har været opstil-

let og været forventninger til. Hvad enten årsagen til 

ændringer i projektet er af den ene eller anden art, 

er det vigtigt at bearbejde situationen konstruktivt. 

Samarbejdet mellem projektgruppen og de projekte-

rende om et vellykket resultat er så vigtigt, at even-

tuelle frustrationer over ikke opfyldte krav og for-

ventninger ikke må spolere samarbejdet. Det er i den 

forbindelse meget vigtigt, at projektgruppen inddra-

ges i de drøftelser, der finder sted i en sådan priori-

teringssituation. 

Som tidligere omtalt vil projektgruppen få forelagt stribevis 
af tegninger, primært til orientering. Det kan i den forbin-
delse være nyttigt, at man erhverver sig et vist kendskab 
til afkodning af tegningerne. Følgende eksempel fra opfø-
relsen af en tilbygning til Søndermarksskolen i Vejle illu-
strerer, at det ikke altid er lige enkelt. Det kan være lære-
rigt at prøve at danne sig et billede af, hvordan denne til-
bygning ser ud, set udefra, før der blades om til næste side.
(Rådgivningstjenesten for Skolebyggeri).
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Søndermarksskolen i en såkaldt axonometrisk tegnet  
udgave. Man får her et indtryk af tagkonstruktionen, og 
selv om tegningen er perspektivfri, kan man alligevel godt 
danne sig et indtryk af dørpartier og vinduer. Men hvordan 
skolen ser ud i virkeligheden, set udefra, kan man opleve 
på næste sides foto af skolen.

Når I bygger en helt ny skole

Når man skal bygge en helt ny skole fra grunden, vil 

der ikke være nogen medarbejdere, ledelse eller stu-

derende at spørge til råds. Derfor skal brugernes vi-

den hentes frem på andre måder

Det nye Ørestad Gymnasium i København er plan-

lagt og projekteret, længe før den første medarbej-

der eller elev var til stede. Derfor har Københavns 

Kommune lavet et stort forarbejde for at sikre, at 

gymnasiet afspejler de nyeste pædagogiske visioner 

og de nyeste krav og ønsker fra de unge.

■ 150 unge fra eksisterende gymnasier blev bedt om 

at komme med forslag og ideer til fremtidens gym-

nasium.

■ En arbejdsgruppe med elever, forældre, lærere og 

rektorer fra de københavnske gymnasier samt med-

arbejdere fra forvaltningen udarbejdede et oplæg 

om rummene i fremtidens gymnasium. Gruppen af-

søgte bl.a. eksisterende ideer og løsninger fra andre 

skoler og gymnasier i ind- og udland.

■ Derefter blev arbejdsgruppen bedt om at lave skit-

ser til, hvordan de pædagogiske principper kunne 

overføres til konkret rumlig organisering. Idéerne 

blev diskuteret med tre eksterne arkitektfirmaer.
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Søndermarkskolen i Vejle. Bemærk niveauforskellen, som 
man godt kunne have forudset på plantegningen, hvis man 
havde bemærket vindeltrappen. Bemærk i øvrigt, at det er 
den samme skole, som Nikolaj har tegnet, og som er gengi-
vet i indledningen til dette hæfte.

På baggrund af hele dette forarbejde gik Køben-

havns Kommune videre med en arkitektkonkurren-

ce. Resultatet er et zoneopdelt gymnasium, hvor de 

kropslige/musiske fag, de naturvidenskabelige fag, 

de æstetisk/visuelle fag samt de humanistiske fag 

er samlet på hver sin etage. Desuden er de traditio-

nelle klasser opløst til fordel for ’basecamps’.

Ørestad Gymnasium er startet i midlertidige lokaler i 

2005, to år før de nye bygninger stod klar. Men alle-

rede fra starten er de grundlæggende pædagogiske 

principper og metoder blevet indført. Det betyder, 

at overgangen til de nye bygninger er blevet lettere 

– meget af den nødvendige pædagogiske praksis er 

allerede hverdag. 

Lær af andre skoler
Det er ikke altid praktisk og økonomisk muligt at gå 

så grundigt til værks, som det er sket i forbindelse 

med Ørestad Gymnasium. Men det er altid en god ide 

at inddrage lærere, elever og ledelse på andre skoler 

i planlægningen af en helt ny skole.  
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Nærum Gymnasium.
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Byggefasen

Resumé af indholdet i dette afsnit
Byggefasen medfører ofte betydelige og uventede 

gener for brugerne i de eksisterende undervisnings-

bygninger, hvor der enten skal bygges til eller re-

noveres. Hverdagen bliver belastet af støj, støv og 

transport af byggematerialer og maskiner, byggeriet 

forstyrrer de daglige rutiner og mange må leve med 

talrige omrokeringer. Det er derfor vigtigt, at bygge-

pladsen er planlagt grundigt i dialog med brugerne, 

at der gennemføres en systematisk kommunikation 

og etableres klare kommandoveje og beslutnings-

kompetencer, og at der på forhånd skabes forståel-

se for de uundgåelige gener.

Byggeledelse
Inden byggeriet igangsættes, udpeger bygherren en 

byggeleder. Det kan eksempelvis være den arkitekt, 

der hidtil har været inddraget i byggeriet. Hvis der er 

tale om totalentreprise, kan bygherren også ansæt-

te en byggeleder, der på bygherrens vegne følger 

byggeriet. Byggelederen styrer byggeriets samlede 

tids- og kvalitetsmæssige forløb samt det økonomi-

ske forløb. Byggelederen sikrer desuden koordinerin-

gen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter samt 

udarbejdelse af de administrative bestemmelser for 

den samlede tilsynsfunktion og overvåger, at disse 

følges. Byggelederen koordinerer det samlede fagtil-

syn og indkalder til og leder byggemøder samt udar-

bejder referat. Det er også byggelederen, der fore-

lægger opståede problemer og eventuelle forslag 

til projektændringer under udførelsen for projekte-

ringslederen og træffer aftale om, hvorledes sådan-

ne problemer eller ændringer håndteres. Der er ikke 

krav i lovgivningen om, at der skal udpeges en byg-

geleder, men som det fremgår af opgaverne, som 

nævnt ovenfor, er det absolut hensigtsmæssigt, at 

der anvendes en kvalificeret byggeleder.

Ved arbejde i fag-, stor- eller hovedentreprise eta-

bleres der normalt fagtilsyn, som kontrollerer, at  

arbejdet udføres i overensstemmelse med entrepri-

seaftalerne. Fagtilsynet forestår den kvantitative 

og kvalitative kontrol i form af stikprøvevis tilsyn. 

Omfanget heraf fastlægges i aftale mellem bygher-

ren og rådgiveren. Fagtilsynet udarbejder tilsynspla-

nen og foretager på baggrund heraf kontrolopgaver 

på byggepladsen, der sikrer, at arbejdet udføres i 

overensstemmelse med projektet og entrepriseaf-

talerne. 

Byggeperioden
Projekteringen og byggeriet af en skole er to faser, 

som i en vis grad overlapper hinanden. Selvfølgelig 

kan man ikke påbegynde et byggeri uden at projek-

teringen er gennemført, men det er kun den overord-

nede projektering, der er på plads, hvorimod de man-

ge detaljerede tegninger vedrørende placering af 

el-kontakter, akustikplade-typer mv. først efterføl-

gende bliver udført. Som det fremgik af kurven over 

brugerindflydelse i 4. trin, er muligheden for at frem-

sætte ændringsforslag yderst begrænset. Det er 

ikke helt det samme som at projektgruppen er kob-

let ud af byggeprocessen. Dels kan der være tale om 

en vis kontrolfunktion fra projektgruppens side i for-

bindelse med selve byggeriet, og dels er der spørgs-

målet om deltagelse i de mange byggemøder. Som 

oftest er der byggemøde en gang om ugen under 

– trin  5
I dette afsnit beskrives samarbejdet med bygge-

ledelsens forskellige faggrupper, sikkerheden på 

byggepladsen samt forhold i forbindelse med et 

byggeforløb i flere etaper.
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ledelse af byggelederen, og der vil som regel være 

tale om møder med et indhold, der drejer sig om ko-

ordinering, afklaring mellem håndværkerne af for-

skellige spørgsmål osv. I nogle tilfælde vælger man 

at lade en enkelt repræsentant fra projektgruppen 

– ofte den tekniske serviceleder - deltage i alle eller 

nogle af byggemøderne. Det er hensigtsmæssigt, at 

det er en person, der har forståelse af det “arbejds-

sprog”, der anvendes, ligesom det er vigtigt, at den-

ne person kan videreformidle beslutningerne fra byg-

gemøderne.

Blandt de spørgsmål, der kan være af interesse for 

projektgruppen, er sikkerhed på byggepladsen i for-

hold til skolens drift, hvis der sideløbende finder un-

dervisning sted. Det kan også dreje sig om at være 

orienteret om de forskellige aktiviteter, man kan for-

vente i den kommende tid. Der kan i visse tilfælde 

også være mulighed for, at påvirke byggeprocessen 

på en sådan måde, at der ikke er aktivitet alle steder 

på samme tid. 

Af At-Vejledning F.1.2 om bygherrens ansvar og plig-

ter fremgår følgende:

“Bygherren har fire overordnede forpligtelser efter 

arbejdsmiljølovgivningen. Det er således hans pligt 

■ at afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fæl-

lesområderne 

■ at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed 

for byggepladsens indretning og drift 

■ at koordinere sikkerhedsarbejdet på bygge-/an-

lægspladsen 

■ at anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet.

Bygherren er omfattet af de nævnte forpligtelser 

om afgrænsning, koordinering og plan for sikkerhed 

og sundhed, når bygge-/anlægsarbejdet har et om-

fang eller en karakter, der betyder, at to eller flere 

arbejdsgivere samtidig beskæftiger mindst 11 perso-

ner på byggepladsen. Det gælder, uanset om bygher-

ren kun har indgået aftale med én totalentreprenør 

eller én hovedentreprenør, og at grunden til, at der 

er flere arbejdsgivere på byggepladsen, er, at total-

entreprenøren eller hovedentreprenøren har antaget 

underentreprenører.”

Vejledningen afstikker retningslinier for det arbejde, 

der skal udføres på byggepladsen på en række om-

råder:

Eksempel på en omfattende renovering. 
Ved at opføre udvendige støttepiller har 
det været muligt at ”skyde” tværgående 
dragere ind under de enkelte etager med 
det formål at kunne fjerne alle de hidtidi-
ge skillerum og opdele de enkelte etager  
efter behov. Svendborg Vestre Skole.
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■ Planen skal fungere som et styringsredskab for 

det fælles sikkerhedsarbejde på byggepladsen. 

■ Planen skal være tilgængelig

■ Planen skal have et indhold, der gør det muligt 

for de beskæftigede virksomheder på byggeplad-

sen at danne sig et indtryk af, hvor der eventuelt 

kan opstå sikkerheds- eller sundhedsproblemer 

på grund af forhold på byggepladsen, som den 

enkelte virksomhed ikke selv er herre over.

■ Bygherren skal udpege en koordinator, der på 

hans vegne varetager koordineringen af sikker-

hedsarbejdet på byggepladsen.

■ Bygherren skal sørge for, at koordinatoren afhol-

der fælles sikkerhedsmøder på byggepladsen. 

Der skal holdes ordinære sikkerhedsmøder på 

byggepladsen mindst hver 14. dag.

■ En byggeplads skal anmeldes til Arbejdstilsynet, 

inden bygge-/anlægsarbejdet sættes i gang, 

hvis: “Arbejdets forventede varighed overstiger 

30 arbejdsdage, og der forventes beskæftiget 

mindst 20 ansatte samtidig, eller Den formodede 

arbejdsmængde overstiger 500 manddage.”

■ Bygherren kan være en eksisterende virksomhed 

i drift, der bygger/ombygger til eget brug. I så 

fald er bygherren som arbejdsgiver forpligtet til 

at sørge for, at virksomhedens egen sikkerheds-

organisation er med til at planlægge arbejdsste-

dets indretning i overensstemmelse med reg-

lerne for virksomhedernes sikkerheds- og sund-

hedsarbejde.

Hvis der er tale om udvidelse eller ombygning af en 

skole, er der i byggefasen tale om en periode med 

støj-, røg- og lugtgener. Det er vanskeligt at und-

gå disse gener, men det er erfaringen, at man slip-

per lidt lettere igennem denne fase, hvis man sørger 

for at skolens brugere bliver grundigt orienteret. På 

Hældagerskolen i Vejle udsendte man en særudga-

ve af skolebladet om byggeriet med korte mellem-

rum. Det er lettere at acceptere, at en gravemaskine 

tordner uden for vinduerne, hvis man er orienteret 

herom i forvejen. Det giver bl.a. mulighed for at plan-

lægge aktiviteter, som kan imødegå de værste ge-

ner. Ved nogle skolebyggerier oprettes en hjemmesi-

de, hvor man kan følge byggeriet og holde sig orien-

teret om aktiviteterne.

I mange tilfælde gennemføres et skolebyggeri i eta-

per. Det kan der være flere grunde til. I nogle tilfæl-

de er der tale om planlagt etapevis udbygning i for-

bindelse med opførelse af en ny skole. Det kan fx 

være tilfældet, når man ønsker at skolen skal “vokse 

med eleverne”, det vil sige, at man ønsker at starte 

med indskolingsafsnit, hvis det er en grundskole, og 

derefter udbygge i takt med, at eleverne rykker op 

på næste trin. I andre tilfælde kan det dreje sig om 

Natur/teknik-bygning.
Asgård skole, Køge
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udbygning eller ombygning af en eksisterende skole, 

hvor man i byggeperioden fortsat skal anvende sko-

len. Her kan det normalt ikke undgås, at byggeriet 

foregår etapevis. En tredje situation er den, hvor det 

viser sig, at det projekt, der er planlagt, gennem til-

budene viser sig at blive så dyrt, at man enten må 

reducere projektets omfang eller gennemføre bygge-

riet i etaper. 

Naturligvis udløser en etapeløsning af byggeriet en 

fordyrelse heraf. Det er imidlertid ikke den eneste 

gene. Det kan være vanskeligt at bevare byggeriets 

æstetiske udtryk og fastholde en helhedstænkning 

for det samlede byggeri, hvis det strækker sig over 

lang tid. Som oftest medfører det også, at skolens 

udearealer først kan etableres tilfredsstillende, når 

byggeriets etaper er gennemført. Det kan i den for-

bindelse anbefales, at man fra projektgruppens side 

søger at etablere et samarbejde med den landskabs-

arkitekt, der skal forme udearealerne. 

Holbæk Lille Skole.
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Byggeriets 
afslutning

Resumé af indholdet i dette afsnit
Overdragelsen af et færdigt byggeri til bruger-

ne er som regel en proces med mange overraskel-

ser. Der skal gennemføres en afleveringsforretning, 

hvor eventuelle fejl og mangler bliver beskrevet. 

Overdragelsestidspunktet har betydning for, hvornår 

ansvaret for bygningen overgår fra entreprenøren til 

bygherren. Projektgruppen og skolens brugere kan i 

vidt omfang være bygherren behjælpelig med at løse 

denne opgave.

Det er ligeledes vigtigt, at brugerne i perioden fra af-

leveringen/indflytningen frem til det eftersyn, der 

skal foretages efter 1 år rapporterer konstaterede 

fejl og mangler således, at de kan blive udbedret via 

garantien. I forbindelse med overdragelsen skal der 

foreligge drifts- og vedligeholdelsesoplysninger, og 

den fornødne instruktion i betjening af anlæg og ma-

skiner skal gennemføres. Det anbefales, at der gen-

nemføres en evaluering og erfaringsformidling ved 

afslutning af byggeriet.

Afleveringsforretningen
Det er naturligvis altid spændende at skulle tage et 

nyt byggeri i brug. Det kan desværre ofte være no-

get af en skuffende oplevelse for brugerne, hvis – el-

ler nærmere når – man må konstatere, at bygninger-

ne måske nok kan tages i brug, men der er en lang 

række mangler, som først efterfølgende bliver ud-

bedret. De følgende afsnit om afleveringsforretning 

mv. er et sammendrag af de bestemmelser, der er 

indeholdt i Bygherrevejledning for statslige bygge-

rier:

“Indtil afleveringen bærer entreprenøren risikoen for 

alle dele af arbejdet og har pligt til at vedligeholde 

arbejdet i nødvendigt omfang. Fra og med afleverin-

gen overtager bygherren risikoen og vedligeholds-

forpligtelsen. Dette følger af et sæt standardafta-

ler, kaldet AB 92 (Almindelige betingelser for arbejde 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder). Her 

gælder en bestemmelse om, at afleveringstidspunk-

tet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler. 

Hvis bygherren tager dele af arbejdet i brug før af-

leveringen, vil denne klare risikofordeling blive ud-

visket. En ibrugtagning medfører, at entreprenøren 

kan fraskrive sig ansvaret for eventuelle skader på 

arbejdet, idet skaderne kan være forårsaget af byg-

herren eller dennes brugere.

Er der behov for en ibrugtagning af dele af arbejdet, 

bør der foretages delvis aflevering, eller indgås en 

aftale mellem bygherre og entreprenør om risikofor-

delingen kombineret med en gennemgang med kon-

statering af eventuelle mangler. Såvel mangler kon-

stateret ved aflevering som mangler konstateret i 

5-års perioden efter aflevering er entreprenøren for-

pligtet til at afhjælpe, forudsat at manglerne skyl-

des forhold, som var til stede ved afleveringsforret-

ningen. Forudsætningen er dog, at bygherren skrift-

ligt har givet entreprenøren meddelelse om mangler-

ne inden rimelig tid, efter at manglerne er eller burde 

være opdaget.

Bygherren skal forud for afleveringsforretningen 

foretage en omhyggelig gennemgang af arbejdet 

med henblik på at påvise eventuelle mangler. Der 

bør stilles krav til entreprenørerne om i god tid inden 

aflevering at foretage egen mangelgennemgang og 

– trin  6
I afsnittet beskrives byggeriets afslutning, afleverings-

forretning, garantibestemmelser samt afhjælpning af 

mangler. Endvidere behandles instruks for drift og  

vedligehold, og afsnittet afsluttes med opfordring  

til evaluering og erfaringsformidling.
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-afhjælpning, så omfanget af mangler ved afleverin-

gen minimeres. Bygherrens gennemgang bør foreta-

ges i dagene umiddelbart før afleveringen, og resul-

taterne registreres ved udarbejdelse af mangellister. 

Listerne og anden dokumentation vedrørende mate-

rialer og arbejdets udførelse – fx prøvningsattester 

og dokumentation af kvalitetssikringen – indgår i af-

leveringsforretningen og i den afleveringsprotokol, 

der skal udarbejdes.

I protokollen skal det anføres, hvilke forpligtelser, 

der ikke er opfyldt, manglernes eventuelle øko-

nomiske virkninger og frister for afhjælpningen. 

Afleveringsprotokollen underskrives af deltagerne i 

afleveringsforretningen. Det er vigtigt, at der ved af-

leveringen er foretaget en nøje gennemgang af byg-

geriet, således at alle synlige mangler er konstate-

ret. Bygherren kan efter AB 92 være afskåret fra på 

et senere tidspunkt at reklamere over en mangel, 

idet afhjælpningspligten kræver, at entreprenøren 

har fået skriftlig besked i rimelig tid, efter at mang-

len burde være konstateret.

Udover bygherrens tilsyn med byggeriet i perioden til 

og med 1-års eftersynet, bør bygherren sørge for, at 

brugere i denne periode er særlig opmærksomme på 

eventuelle mangler ved byggeriet, således at disse 

kan reklameres over for entreprenøren, når de kon-

stateres.”

Det er vigtigt med en løbende 
dialog gennem hele byggepro-
cessen, ikke blot med rådgiver-
ne men også med de håndvær-
kere, der udfører arbejdet.

Da Hadsund Skole blev taget i brug i 2005, viste der 

sig at være alvorlige problemer med støj og indekli-

ma. To år senere er mange problemer løst, og der er 

lagt en plan for resten. Men det har været en lang 

og opslidende proces.

De åbne rum stiller store krav
»Set i bakspejlet må vi erkende, at byggestyregrup-

pen manglede viden om de akustiske konsekven-

ser af at vælge en så åben løsning, og om hvad der 

skulle til for at få skolen til at fungere, som den er 

tænkt«, siger skoleleder Allan Krone om baggrunden 

for de problemer med arbejdsmiljø, som Hadsund 

Skole har kæmpet med siden åbningen i januar 2005.

Hadsund Skole: »Vi manglede viden ...«

»Man valgte en helt åben plan. Det stiller høje krav 

om en ganske bestemt pædagogik og adfærd, som 

det har vist sig, at vi ikke kan gennemføre. Elever og 

lærere skal hele tiden være stille for ikke at forstyrre 

andre. Det er belastende, og der er for mange ting, 

som ikke kan lade sig gøre – fx at spille guitar i bør-

nehaveklassen eller at teste eleverne i uforstyrrede 

omgivelser«, siger han.

Høje forventninger
Forventningerne var høje, og glæden var ellers stor, 

da Hadsund Skole blev indviet. Skolen er ambitiøs og 

nytænkende både i forhold til sin finansieringsmodel 

og i sin pædagogiske idé. 

72  Godt skolebyggeri



Byggeriets afslutning   73

Som det fremgår af ovenstående vejledning, har 

bygherren en klar forpligtelse ved afleveringen til at 

foretage en minutiøs gennemgang af byggeriet for 

at konstatere eventuelle fejl og mangler. Denne gen-

nemgang vil i vidt omfang inddrage projektgruppen 

og skolens øvrige brugere. Det er meget vigtigt, at 

der udvises den største omhu ved denne gennem-

gang, således at alle fejl og mangler indgår i afleve-

ringsprotokollen. Det er således vigtigt, at man for-

ud for ibrugtagningen informerer skolens brugere 

om, at “aflevering” ikke er det samme som, at alt er 

på plads og fungerer optimalt. Det kommer ofte som 

en overraskelse for mange brugere, hvor forventnin-

gerne til at tage en velfungerende bygning i brug er 

ganske høje.

1-års og 5-års eftersyn
Umiddelbart før udløbet af 1-års perioden fra afleve-

ringen skal bygherren foretage et eftersyn. 1-års ef-

tersynet kan foretages af bygherren selv, men nor-

malt foretages det af bygherrens tilsyn fra udførel-

sesfasen. Bygherren skal indkalde entreprenøren til 

at deltage i eftersynet, jf. AB 92.

Senest 30 dage før udløbet af 5-års perioden fra af-

leveringen skal bygherren indkalde entreprenøren til 

et 5-års eftersyn. Inden 5-års eftersynet skal byg-

herren foretage en systematisk, byggeteknisk gen-

nemgang af byggeriet med det formål at beskrive og 

vurdere byggeriets tilstand, herunder vedligeholds-

tilstanden. Skader og tegn på skader registreres, og 

om muligt belyses skadernes årsager. Eftersynet 

sigter tillige på at konstatere eventuelle mangler så-

vel i entreprisearbejderne som i projektet og i vedli-

geholdelsen af byggeriet.

Drifts- og vedligeholdsinstruktioner
Bygherren skal sikre, at der senest ved byggeriets 

aflevering modtages kortfattede og let forståelige 

instruktioner indeholdende alle nødvendige oplysnin-

ger om driften, navnlig vedligehold, opvarmning og 

rengøring, om periodiske vedligeholdstilsyn og om 

den daglige pasning af tekniske anlæg. Bygherren 

skal sikre, at drift og vedligeholdelse kan ske på en 

miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Driftsinstruktionen bør typisk omfatte:

■ generelle oplysninger om bygningen og fortegnel-

se over eventuelle servicefirmaer 

■ oversigtstegninger og summarisk beskrivelse af 

bygningskonstruktioner, overflader og installatio-

ner 

■ aggregatfortegnelse, funktionstabeller, forteg-

nelse over automatikanlæg, diagrammer over fx 

vand-, varme- og ventilationsanlæg 

■ rengøringsinstruktion 

■ vedligeholdsinstruktion og angivelse af periode 

for tilsyn 

■ et sæt ajourførte “som udført” tegninger 

■ katalogblade, brochurer eller lignende vedrøren-

de de bygningsdele, der er anvendt i det pågæl-

dende byggeri. 

Skolens tre afdelinger er bygget op omkring fælles 

torve, uden døre til de enkelte undervisningslokaler 

og med glaspartier og skydedøre af glas mellem lo-

kalerne. De transparente vægge skal nedbryde de 

traditionelle ’kasser’ og styrke muligheden for sam-

arbejde og åbenhed på tværs af klasser og årgange.

Den nye skole viste sig imidlertid at rumme sto-

re arbejdsmiljøproblemer omkring især indeklima 

og støj. En del af problemerne blev hurtigt løst, 

men i efteråret 2005 fik skolen hele 12 påbud af 

Arbejdstilsynet, hvoraf de mest alvorlige netop hand-

lede om støjen.

En plan for ombygning
I samarbejde med skolens arkitekt, Peter Jørgensen 

fra firmaet JJW Arkitekter, har skolens ledelse og 

medarbejdere udarbejdet en plan for, hvordan den 

åbne ide kan justeres gennem en ombygning af sko-

len.

Planen betyder bl.a., at der vil blive monteret døre 

ind til alle klasser, at de åbne sprækker mellem glas-

partierne lukkes til, og at de åbne torve opdeles med 

akustisk dæmpede skillevægge. Alt sammen for at 

reducere støjgenerne. Samtidig skal der være flere 

grønne planter og hyggekroge. ▲
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Bygherren skal sikre, at driftsinstruktioner beskriver, 

hvordan rengøring, vedligehold og drift foretages på 

en hensigtsmæssig og forsvarlig måde i relation til 

miljø- og arbejdsmiljøforhold. Den skriftlige driftsin-

struktion bør suppleres med en mundtlig instruktion 

af driftspersonalet på stedet. Det er også vigtigt af 

hensyn til eventuelle senere indsigelser over mang-

ler ved anlæggenes funktionalitet.

Bygherren skal ved byggeriets afslutning særlig 

være opmærksom på, om de tekniske anlæg, såsom 

varme- og ventilationsanlæg, er i orden. Der rejses 

fra brugerside ofte kritik af disse anlæg. For det me-

ste skyldes det vanskeligheder i forbindelse med 

driften af tekniske anlæg og ikke fejl ved projekte-

ring og udførelse, men at de daglige brugere mang-

ler fornødent kendskab til drift og pasning. Det kan 

være hensigtsmæssigt, at der træffes aftale med et 

service- eller rådgiverfirma om regelmæssigt tilsyn 

af tekniske anlæg.

Indflytning og ibrugtagning
Indflytningen i nybyggeriet bør planlægges i god tid 

inden ibrugtagning. Der bør udarbejdes en indflyt-

ningsplan, som indeholder oplysninger om tidspunk-

ter for levering af (løst) inventar og udstyr. Er der fx 

Planen er godkendt politisk, og der er sat 2 mio. kr. 

af til opgaven. I skrivende stund - marts 2007 - ven-

ter man kun på den endelige godkendelse af tegnin-

gerne. 

Brugerne ikke spurgt
Hvordan kunne det gå så galt? En del af svaret er, at 

skolens brugere ikke blev dybt og systematisk ind-

draget i planlægningen af skolen. Det betød, at arki-

tekten og kommunen valgte løsninger, som ikke af-

spejlede skolens praksis, og som ikke havde opbak-

ning hos lærerne.

»Processen blev skudt rigtig godt i gang. Der var 

workshops, hvor mange ideer og ønsker kom frem. 

Men vi oplevede, at vores forslag blev overhørt i byg-

gestyregruppen. Vi fik meget få ting igennem, og 

vi fik aldrig en forklaring på, hvorfor vores forslag 

blev afvist«, siger sikkerhedsrepræsentant Mette 

Petersen.

»Vi fik et chok, da vi så de første tegninger med et 

meget stort torv og alt for små faglokaler. Og senere, 

da det gik op for os, at alle dørene var fjernet, og at 

man havde vedtaget en åben plan skole uden overho-

vedet at tage lærergruppen med i beslutningen«. 

tale om montering af belysningsarmaturer, telefo-

ner, IT-udstyr eller samtaleanlæg efter opstilling af 

inventar, bør det fremgå af indflytningsplanen.

Bygherren skal sørge for, at brugerne inddrages i det 

forberedende arbejde og medvirker i udarbejdelsen 

af indflytningsplanen. Bygherren overdrager det ind-

flytningsklare byggeri til de fremtidige brugere sna-

rest efter afleveringsforretningen og eventuelt ind-

køring af teknisk udstyr.

Evaluering og erfaringsformidling
Det er en god idé at gennemføre en evaluering af 

den gennemførte byggeopgave, herunder opsamle 

relevante nøgletal. Evalueringen bør omfatte såvel 

byggesagens forløb som byggeteknik, miljøforhold, 

arbejdsmiljø, indeklima m.m. samt samarbejdet med 

de øvrige parter om byggeopgaven. En sådan eva-

lueringsrapport vil komme andre til gode, som står 

over for et skolebyggeri. Det er fremhævet et par 

gange, at man kan lære en hel del ved at besigtige 

nyere skolebyggerier, når man befinder sig i initiativ-

fasen. Det kan i den forbindelse være hensigtsmæs-

sigt at kunne udlevere kopi af evalueringsrapporten 

med henblik på orientering om både gode og dårlige 

erfaringer. 
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»Vi forstår jo godt, at økonomien var stram, og at vi 

ikke kunne få alt opfyldt - at ting må ændres under-

vejs. Men som ansatte har vi som minimum brug for 

information og for en forklaring«, siger hun.

En rigtig god skole
Trods problemerne er alle på skolen enige om, den 

grundlæggende er god, og at det bliver en fremra-

gende skole, når de sidste problemer er løst.

»Ingen ville foretrække at vende tilbage til den gam-

le skole. Men det har været en lang og opslidende 

proces, som har tæret på både de ansattes, elever-

nes og forældrenes tålmodighed«, siger skoleleder 

Allan Krone.

Sikkerhedsrepræsentant Mette Petersen supplerer: 

»Den nye skole er jo et kolossalt fremskridt, og in-

gen af os ville foretrække at være blevet i den gam-

le. Det er synd, at der har været så mange problemer 

undervejs, for der er jo gjort så meget godt. Vi er på 

vej til at få den skole, vi skal have, og kommunen for-

tjener ros og anerkendelse for, at den har kastet sig 

ud i et så ambitiøst skolebyggeri«.
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Udeareal på Lindevangsskolen.
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Bygningsreglementet  
• BR 07 er grundlaget for alle krav til bygninger: 

Konstruktion, energi, miljø, indeklima mm. BR 07 

afløser det hidtidige Bygningsreglement fra 1995 

medio 2007. Det nye bygningsreglement ændrer 

på kravene til skolebyggeri ved, at der i stigende 

grad indføres funktionsbestemt krav. Afgørende 

ændringer finder sted vedrørende lydforhold, 

brandforhold og energiforhold. 

• Bygherrevejledning. Erhvervs- og Byggestyrelsen 

2003.

Arbejdsmiljø generelt 
• www.at.dk  Arbejdstilsynets hjemmeside med  

adgang til Arbejdstilsynets regelsæt.

• www.ebst.dk  Erhvervs- og Boligstyrelsens 

hjemmeside, hvor man bl.a. finder 

Bygningsreglementet.

• www.arbejdsmiljoweb.dk  Branchearbejdsmiljø- 

rådet Undervisning og Forskning. På hjemmesiden 

finder man branchevejledninger mv. 

• www.retsinfo.dk  Alt tilgængeligt lovstof, be-

kendtgørelser mv.

• www.sbi.dk  Statens Byggeforskningsinstitut, 

Anvisninger, rapporter mv.

• Arbejdsmiljøvejviser 48 om undervisning og 

forskning. Om riskofaktorer, almindelige proble-

mer og gode løsninger. 

• AT-vejledning D.1.1. om arbejdspladsvurdering,  

januar 2005.

• AT-bekendtgørelse 574 af 21. juni 2001 om pro-

jekterendes og rådgiveres pligter efter lov om ar-

bejdsmiljø.

• At-cirkulære nr. 1, 1998 om forhåndstilkendegi-

velser ved nybyggeri og større ombygninger.

 

Sikkerhedsorganisationens arbejde 
• Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 

21. juni m.fl. om virksomhedernes sikkerheds- og 

sundhedsarbejde.

• Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning 

mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder 

daginstitutioner og skoler. AT-vejledning F 2.9, 

maj 2006

• Sikkerhedsgrupper og sikkerhedsrepræsentan-

ter. AT-vejledning F 2.5., marts 2006 

• Sikkerhedsudvalg. AT-vejledning F 2.6., marts 

2006 

• Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbej-

de.  AT-vejledning F 2.4., marts 2006

• Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større 

ombygninger. AT-cirkulæreskrivelse nr. 1 – 1998.

• Bygherrers ansvar og pligter. AT-vejledning F.1.2., 

marts 2003.

Elevernes forhold
• Lov om elevers og studerendes undervisnings-

miljø  27. februar 2001

Arbejdsstedets indretning
• AT-bekendtgørelse nr. 96 af 2001 om faste ar-

bejdssteders indretning m.fl.

• At-vejledning A.1.11 om arbejdsrum på faste ar-

bejdssteder. Juni 2007

• Når klokken ringer Branchevejledning om risiko-

momenter i undervisningen. BAR U&F 2001

• Risikomomenter, gymnasiet, HF, HTX, HHX. 

Netbaseret branchevejledning. BAR U&F

Love og regler
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Lyd og akustik 
• AT-vejledning D.6.1. om støj, juli 2007. 

• AT-anvisning 1.1.0.1. om akustik i arbejdsrum,  

november 1995.

• Støj i skolen. Temahæfte fra BAR U&F 2006

• Erhvervs- og Boligstyrelsen vejledning 2004 om 

lydforhold i undervisnings- og daginstitutions-

byggeri

• AT-bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006 om 

beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse 

med arbejdet. 

Brandforhold
• Driftsmæssige forskrifter for skoler. Beredskabs-

styrelsen. Krav til nød- og panikbelysning, vars-

lingsanlæg, brandslukningsmateriel, rednings- 

åbninger, adgangsforhold for brandvæsenet mv.

• Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv. Bered-

skabsstyrelsen. Omhandler bl.a. overnatning på 

skoler.

• Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. 

Beredskabsstyrelsen. Omhandler bl.a. aulaer, spi-

sesale, mødelokaler, gymnastiksale mv.

• Driftsmæssige forskrifter for daginstitutioner. 

Beredskabsstyrelsen. Forskriften gælder for SFO.

• AT-vejledning A.1.10 om flugtveje og sikkerheds-

belysning på faste arbejddssteder, december 

2003.

• Om brandforhold på skoler. Vejledning fra BAR 

U&F 2006. 

Indeklima 
• AT-bekendtgørelse nr. 96 af 2001 om faste ar-

bejdssteders indretning m.fl.

• AT-vejledning A.1.2. om de hyppigste årsager til 

indeklimagener samt mulige løsninger, maj 2001. 

• Fremtidens energieffektive skoler. SBI-publikati-

on, By og Byg resultater 017, 2002.

• Indeklimahåndbogen. SBI-anvisning 196, 2000

Lys
• AT-vejledning A.1.5. om kunstig belysning på  

faste arbejdssteder, februar 2002.

• Lyset i skolen. SBI 2004. By og Byg resultater 

031.

• Kunstig belysning i arbejdslokaler. Dansk 

Standard nr. 700.

• www.elsparefonden.dk  Hjemmesiden indeholder 

et særligt afsnit med gode råd til kunstig belys-

ning på skoler.

Rengøring og vedligeholdelse
• AT-vejledning A.1.4. om rengøring og vedligehol-

delse på faste arbejdssteder. Samt projekteren-

des ansvar i forhold til rengøring og vedligehol-

delse af bygninger, december 2001. 

• God rengøring – godt indeklima. Branchevejled-

ning fra bl.a. BAR U&F.

Legepladser 
• Legeredskaber, der skal bruges af børn op til 14 

år, skal være i overensstemmelse med DS/EN 

1176, og faldunderlag skal leve op til kravene i 

DS/EN 1177. 

Personalets rum 
• At-vejledning A.1.13 om Velfærdsforanstaltninger 

på faste arbejdssteder, august 2005. 

• Tilgængelighed for alle. Dansk Standard publika-

tion 3028, 2001.

Tobaksrygning
• Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer. Loven 

finder bl.a. anvendelse på skoler, jf. §§ 7-9.
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Branchevejledning 

Arbejdsgivere, arbejdsledere og arbejdstagere inden for undervisnings- og forskningsområdet samarbejder om initiativer 
til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er for-
maliseret i Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning. Branchearbejdsmiljørådet kortlægger branchens særlige 
arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladserne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde informations- og vejlednings-
materiale, at holde temamøder samt at udvikle arbejdsmiljøkurser.

I Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, Frie Grundskolers 
Fællesråd, Undervisningsministeriet, Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, AC, Lederforeningen/Danmarks 
Lærerforening, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening,Handelsskolernes Lærerforening, Dansk Teknisk 
Lærerforbund, Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere og FOA - Fag og Arbejde. 

Varenummer 182020. Køb materialet i www.arbejdsmiljobutikken.dk. Prisen er 100 kr.  
Hent opdateringer samt pdf-version på www.arbejdsmiljoweb.dk/godtskolebyggeri 

Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på www.arbejdsmiljoweb.dk

I disse år finder der et omfattende skolebyggeri sted. Hvad enten der er tale om byggeri af en 

ny skole, udvidelse eller ombygning af en eksisterende skole, er der ofte tale om en kompli-

ceret proces. Det er hensigten med denne vejledning at give skolerne viden om, redskaber og 

kompetence til at gå ind i byggeprocessen. 

Det er kendetegnende for godt skolebyggeri

■ at byggeriet opfylder de mål, bygherren (kommunen, bestyrelsen) har fastlagt,

■ at brugerne (lærere, elever/studerende, servicepersonale, ledelse, øvrige brugere)  

 oplever, at byggeriet opfylder deres forventninger og danner en god ramme om det  

 daglige arbejde,

■ at lovgivningens krav til arbejdsmiljø, støj, luftkvalitet osv. er opfyldt.

Branchevejledningen og den tilhørende hjemmeside www.godtskolebyggeri.dk præsenterer 

den centrale viden om byggeri og arbejdsmiljø, om støj, støv, luft, lys, rengøring, funktionali-

tet, plads, indretning osv. I vejledningen beskrives roller, faser og opgaver i byggeprocessen, 

således at byggeriets parter (bygherrer, brugere og rådgivere) sammen kan medvirke til, at en 

skolebyggeproces forløber tilfredsstillende. Det er håbet, at denne vejledning bidrager til at 

kvalificere arbejdet med skolebyggeriet fremover. 

G
odt skolebyg

geri

 




