
Teknikerens kommunale udfordring og indsats

Thomas Kjems Lyngvad

Ingeniør

Ejendomme



Det handler om børnene

I Silkeborg Kommune er der 31 skoler med 13.000 folkeskoleelever



Silkeborg - En by i vækst

100.000 indbyggere i 2025

Anlægsbudget 2017: +500mio. kr. 

Danmarks Outdoor hovedstad



Kommunale Ejendomme

300 ejendomme - 500.000 m²

Centraliseret ejendomsstab efter Facility Management principper

320 ansatte: funktionærer, teknikere, servicemedarbejdere, rengøringsassistenter



Silkeborg – en by med udfordringer

Ejendomsportefølje med stort efterslæb:

Begrænsede resurser til vedligeholdelse og drift

Tæt klimaskærm har højere prioritet end godt indeklima



Det står skidt til med indeklimaet i vores skoler

80% havde ingen eller utilstrækkelig tilførsel af frisk luft

Andre udfordringer: Dårlig akustik, ringe belysning, overophedning, nedslidte 

overflader

År 2012: Screening af 450 undervisningslokaler i 32 folkeskoler

Finansieringsbehov: 80-100 mio. kr.







Koncept for indeklimaforbedringer – 4 krav

1. Skolen skal være i drift 

under ombygning – ingen 

genhusning i pavilloner



Koncept for indeklimaforbedringer – 4 krav
2. Autonome og energi-rigtige løsninger



Koncept for indeklimaforbedringer – 4 krav

3. Mest muligt med i projektet. 

Vi gør det rigtigt og 

færdigt 1. gang 



Koncept for indeklimaforbedringer – 4 krav

Mindre projektering – mere byggeledelse









Central Decentral Bemærkninger

Pladskrav ─ + Kanaler og teknikrum

Brandkrav ─ + Brand- og røgspjæld DS428

Projektering ─ +

Æstetik ─ + Skjult kanalsystem

Luftteknisk + ─ Video

Driftsikkerhed ─ +

Byggetid ─ + Genhusning

Totalomkostninger ─ + Anlæg, drift og service

Fremtidig vedligehold + ─ Komponent-antal

https://www.youtube.com/watch?v=Rqsm3hCdXbI


Projektet for mellemstor folkeskole ved 2-4 lokaler af gangen kan 

gennemføres på mindre end 8 måneder           UDEN genhusning!
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Omkostninger baseret på indeklimarenoveringer af 9 folkeskoler for 

i alt 40. mio. kr.  i perioden 2014-2017

Omkostninger pr. undervisningslokale

Ventilation (Decentralt anlæg) 80.000 kr.

Akustiklofter (Rockfon / Troldtekt) 40.000 kr.

Belysning (LED med dagslysstyring) 15.000 kr.

Solafskærmning (Udvendig markise) 20.000 kr.

Indvendig vedligehold (Vægge/gulve) 20.000 kr.

I alt 180.000 kr.

Økonomi



Lydloft

LED lys

Ventilation

Mindre 
støj!

Frisk 
luft!

Godt 
arbejdslys!





Indeklima

Luft, lys 

og lyd 

Planlagt 

vedligehold

Indv.  

overflader

Indsats-puljer

BYOD, 

Madkundskab, 

etc.

1+1+1+1 =5

Skole 

modernisering

Energispare-

midler

10 år TBT



I Silkeborg Kommune 

er der 13.000 

folkeskoleelever

Det handler om børnene

I 2014 blev 3.000 

elever undervist i et 

godt indeklima

I dag bliver 7.000 

elever undervist i et 

godt indeklima



Tak for opmærksomheden


