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Byggeriets fremdrift 
Byggeriet gik i gang til aftalt tid jf. kontrakten. Ombygningen af indskolingen og mellemtrinnet blev i 

alt forsinket med ca. 3 mdr. Dette skyldtes bl.a. uforudseelige problemer med det eksisterende slidlag 

på gulvene i begge afdelinger, skæve lofter samt problemer med kloakrenoveringen. Da sidstnævnte 

var færdig kunne man gå i gang med at støbe fundamenter til tilbygning 1, som forbinder 

mellemtrinnet og udskolingen., men grundet vejrlig blev dette forsinket en god måned.  

Nedbrydningen af udskolingen startede i februar 2021. Udskolingen viste sig imidlertid at byde på en 

ekstrem stor mængde af uforudseelige problemer, både tekniske og materialemæssige. I forbindelse 

med tagrenoveringen kom der en stor mængde vand ind i bygningen, hvilket forsinkede planlagte 

arbejder for flere fag, og endelig blev byggeriet ramt af mangel på materialer, herunder 

tagisoleringsmaterialet, som først blev leveret ultimo september 2021.  

Byggeriet var på dette tidspunkt forsinket med mere end 1 år. Da man endelig kunne arbejde uhindret 

i bygningen, fik flere entreprenører problemer med at mande op igen, da deres mandskab var videre 

på andre byggepladser. Sammenlagt med ovenstående har dette præget fremdriften, således at 

entreprenøren først i april 2022 turde byde ind med, at udskolingen kunne stå færdig medio juli 2022. 

Dette så også ud til at kunne lykkes, men på et byggemøde primo maj 2022 lod byggelederen fra 

Thyholm Murer en ”bombe” falde, idet han erklærede, at næsten 100 belysningsarmaturer, som var 

leveret på pladsen, ”var blevet væk”. Forholdet er meldt til politiet, idet de anses for at være stjålet.  

Der er bestilt nye armaturer, men da der er tale om specialarmaturer er der lang leveringstid på dem. 

De forventes først at kunne blive leveret medio august 2022. Sammenholdt med en rådgiverfejl vedr. 

opsætning af brandgips i lofter på ”Torvet” så betyder det, at et forsigtig bud på, hvornår udskolingen 

kan stå færdig, er omkring september 2022.  

Ombygningen af SFO-en er planlagt til at starte op efter at udskolingen er afsluttet og udvendige 

belægningsarbejder udført. Renoveringen af SFOen forventes at kunne stå færdig omkring 

efterårsferien 2022 – med mindre der også her viser sig en række uforudseelige problemer. 

Økonomi 
Grundet den ekstremt store mængde af ekstraarbejder og den forlængede byggetid, er 
anlægsbudgettet overskredet med ca. 10.080.000 kr., som det ser ud pr. dags dato. I dette beløb er der 
ud over ekstraarbejder bl.a. indregnet udgifter til udbedring af vandskade i sløjlokalet, udgift til nye 
belysningsarmaturer, indeksregulering, ekstra udgift til rådgiver udgifter i forbindelse med 
genhusningen af udskolingens elever i byggeperioden.  

Den forlængede byggetid udgør for entreprenør og rådgiver i alt ca. 4.650.000 kr. Da det ikke er 
Ejendomscenterets opfattelse, at det alene er bygherre, som skal påføres denne udgift, har 
Ejendomscenteret henvendt sig til advokatfirmaet Aumento vedrørende dette. Der er lagt op til 
forhandlinger med både entreprenør og rådgiver for at nedbringe beløbet.  

Besparelsesmuligheder 
De ekstra omkostninger til selve byggeriet kom ikke på én gang. Derfor var der heller ikke mulighed 
for at stoppe op midt i forløbet, for at foretage store besparelser. Der ses derfor kun to muligheder for 
en besparelse i projektet.  
Den ene mulighed er, at det afsatte beløb til udvendige arealer og legeplads reduceres til kun at 
omfatte ca. 300.000 kr. til de udvendige arealer/belægninger, således at der på den post vil være 1, 2 
mill. tilbage. Dette er også i overensstemmelse med styregruppens aftale i forbindelse med 
licitationen, hvor man var enig om, at manglede der penge til projektet, så skulle legepladsen udgå. 

Den anden er, at renoveringen af SFOen udelades. Dette vil give en samlet besparelse på ca. 860.000,- 
kr. 


