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Program

� Velkomst

� Orientering om skolens nuværende tilstand        
v. centerchef Susanne Hartmann Rasmussen og 
ingeniør Karen Fhær-Jensen, Gribskov Kommune

� Orientering om det kommende projekt v. Bjarne 
Mortensen, Enemærke og Petersen A/S og Jesper 
Møgelhøj, AI A/S

� Spørgsmål



Skolens nuværende stand

• Skolen på Parkvej blev bygget i 1976 og er siden 
løbende vedligeholdt.

• Skolen er generelt sund, men renovering er tiltrængt 
• Opgaven

”Totalentreprisen omfatter alle nødvendige ydelser      
til aflevering af et fuldt færdigt og funktionsdygtigt, 
samt myndighedsgodkendt, byggeri med tilknyttede 
faciliteter og anlæg. Det fremtidige læringsmiljø    
skal etableres iht. alle gældende love, reglementer, 
bekendtgørelser, cirkulærer og standarder”

- uddrag fra funktionsbeskrivelsen i udbudsmaterialet



Tekniske rapporter

2007 Fugt, og mikrobiologisk undersøgelse, 
Teknologisk Institut

2014 PCB-undersøgelse af rumluft,
Teknologisk Institut

2016 Teknisk Due Dilligence, Gilbjergskolen, Parkvej
Bascon

2016 Bygningsundersøgelse, Gilbjergskolen, Parkvej
Dansk Bygningsanalyse



Taget

• Nyt tag for ca. 20 år 
siden.

• Anslået ca. 10 års 
restlevetid.

• Vandindtrængen er 
identificeret ved ven-
tilationsinstallationer
på hovedblokken

• Problemer håndteres    
under renovering.



Asbest

• Gilbjergskolen blev i oktober 2016 screenet for asbest, 
tungmetaller og PCB

• Rapporten indgik i udbudsmaterialet

• Der blev fundet asbest i 5 ud af 15 prøver, heraf i 3 
prøver udendørs.

• Ingen ubrudte flader, og dermed ingen eller ubetydelig 
lille risiko for helbredsproblemer.



PCB - 1

• Resultat af Dansk Bygningsanalyse, november 2016 
prøver

• PCB betegnes som farligt affald ved < 50 mg/kg)

PCB-indhold Antal prøver

O mg/kg 5

< 0,5 mg/kg 10

< 1,2 mg /kg 13

> 1,2 mg/kg 2
(hhv. 3,6 og 8,5 mg/kg)



PCB - 2

• Resultat af Teknologisk Instituts PCB-undersøgelse, 
2014 

• PCB-niveauet i luften målt til mellem 24 og 53 ng/m3

• Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdi starter ved 
300 ng/m3

• Konklusion: ”Værdierne er så langt under 
Sundhedsstyrelsens lave aktionsværdi, at 
der ikke vurderes at være behov for 
overvågning af indeklimaværdierne”



Samlet konklusion

• På baggrund af analyser og egen viden om bygninger er 
det vurderet, at det er fuldt forsvarligt at gennemføre en 
renovering af de eksisterende bygninger.

• Renoveringen skal naturligvis overholde lovgivning og 
øvrige retningslinjer herfor.

• Renovering er ikke alene ”en omgang maling”, -
oplevelsen vil for mange være en ny skole.



Det kommende projekt

� v. Enemærke og Petersen samt AI



- et lidt bedre liv

Tak for nu!


