
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Renovering af Lillebæltskolen Nr.: A20-01 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Skoleudvalget Undervisning Skoleafdelingen 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 20.614 9.044 5.000 0 
Anlæg – Indtægter 0 0 0 0 
Anlæg - Netto 20.614 9.044 5.000 0 
Afledt drift – sæt X X X X X 

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
 
For at sikre den mest optimale prioritering af skolernes bygningsopdatering – både i forhold til indhold og rækkefølge, 
er der udarbejdet en langsigtet plan for renoveringsarbejdet på skoleområdet. Planen strækker sig med de senest 
indarbejdede omprioriteringer i dette års budgetforslag over perioden 2010 – 2029 og har en samlet byggesum på 
godt 363 mio. kr.  
 
Planen for skolernes renovering er udarbejdet med henblik på at sikre, at skolerenoveringerne understøtter optimal 
læring og herunder understøtter de nye fag, funktioner og visioner, der bl.a. er indeholdt i skolereformen. 
 
Til renovering af Lillebæltsskolen afsættes en samlet anlægssum på 49,844 mio. kr. i 2023-priser. 
Rådighedsbeløbenes tidsmæssige fordeling fremgår af tabellen nedenfor. Tidsplanen tager afsæt i at anlægsarbejdet 
kan igangsættes 1.  
 
Projektøkonomi, 
beløb i t.kr.  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 
 

Renovering af 
Lillebæltskolen 941 0 3.115 11.130 20.614 9.044 5.000 49.844 

 

 
Der er afholdt licitation på anlægsopgaven og resultatet er indarbejdet i anlægsbudgettet.  
 
Projektets indhold/kvalitet: 
Anlægsprojektet omfatter en pædagogisk opdatering af Lillebæltsskolen, en mindre tilbygning på 690 m2, samt 
renovering og opdatering af ventilationssystemet på skolen.  
 
Anlægsprojektet omfatter derudover i umiddelbar forlængelse af tilbygningen – ud fra den nordlige del af fagfløjen - 
en opdatering og nytænkning af udearealerne.  
 
Det oprindelige renoveringsprojekt omfattede etablering af en multisal/samlingssal i tilknytning til skolen. Dette er 
taget ud af projektet og der arbejdes i stedet med en løsning, hvor multisalen etableres af Lillebælt Sport og Kultur, 
så multisalen får en dobbelt funktion som samlings- og multisal for Lillebæltskolens elever og lærere og som en 
ramme for afvikling af musikarrangementer.  
 
Konsekvenser for borgere og personale, herunder arbejdsmiljø: 
Eleverne på Lillebæltsskolen vil med skolerenoveringen opleve bedre fysiske rammer, herunder at 
bygningsfaciliteterne i højere grad understøtter skolens læringsprocesser. Temperatur- og ventilationsforhold 
forbedres på skolen og der etableres fire nye klasselokaler for udskolingen.  
 
Eleverne vil opleve visse gener i byggeperioden, herunder flytning af undervisningen til alternative lokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidshorisont  
 
Renoveringen af Lillebæltskolen forventes afsluttet i 2. halvår 2024.  
 
Projektet er udbudt i licitation og der er indgået kontrakt med entreprenørerne.  
 
Byggeriet er opstartet primo august 2022.  
 
Renoveringsarbejdet startes op i fagfløjene i udskolingen. Herefter flyttes byggepladsen naturligt gennem skolen og 
afsluttes med de sidste lokaler i 2024. Sidste delafregning på projektet forventes at falde i foråret 2025.  
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Klima- og Bæredygtighedsvurdering   
K&B 

vurderet 
Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

 
 

Ja 

 
 

Lille 
 

Etablering af anlæg 
medvirker til øget 
udledning. 

Erfaringsmæssigt vil 
et nyt 
ventilationsanlæg 
påvirke 
energiforbruget i 
opadgående retning.  

Ja, men den samlede klima 
og bæredygtighed 
afhænger af, om 
anlægsrammen er 
tilstrækkelig til at indeholde 
tagrenoveringen.  
Forvaltningen arbejder 
generelt på implementere, 
Co2-reducerende 
anlægsmetoder, øge 
genbrug af materialer i 
anlægsfasen og på sigt at 
gøre entreprenørenes evne 
til at agere klimabevidste til 
en konkurrenceparameter. 

 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


