
Skoler

Nye krav som er indskrevet funktionsprogram 2022 Tidligere beskrivelser/krav Begrundelser for ændringen

Maksimalpris 
basisskole sum kr. pr. 
spor

Maksimalpris 
overbygningsskole sum kr. 
pr. spor I alt

Nye beskrivelser under ADK om onlinedøre og offlinedøre på hele 
skolen

Adgangskontrol er tidligere kun 
etableret ifbm adgang til og fra 
fritidszonen for fritidsbrugere 

Tilføjelsen er sket for at skabe en mere fleksibel bygning i forhold til 
adgang og kontrol af adgang for forskellige brugere jævnfør 
folkeoplysningsloven og fritidsbrugeres krav på at kunne benytte 
bygningen. Ved at skabe en sammenhængende løsning for hele 
skolens adgangskontrol ved ADK på alle døre, som skal låses, vil der 
være mere fleksibilitet i en bygning, som i forhold til at den kan 
bruges døgnet rundt og alle dage. 

864.107 576.072 1.440.179

Indvendig solafskærmning med nøglestyring Der har tidligere været krav om 
solafskærmning og mørklægning i 
undervisningslokalerne, men ikke 
med nøglestyring.

De hidtige løsninger af forskellig  med gardiner, persienner eller 
lignende har ikke været holdbare nok. Derfor er der indskrevet en 
mere robust og langtidsholdbar løsning, som er styret af læreren 
eller en anden ansvarlig ved brugen af lokalet.

177.737 109.439 287.176

Ekstra arbejdsborde m/vask i fagrelateret udeareal for N/T Antal af arbejdsborde har ikke været 
angivet og der er derfor blevet 
leveret 1-2 stk.

Der er beskrevet antal arbejdsborde, som svarer til, at en klasse/28 
elever kan benytte et område til udeundervisning. 17.635 14.108 31.743

Teleslynge Dette har ikke tidligere været 
beskrevet.

Teleslynge er et myndighedskrav og derfor indskrevet. 49.231 49.231 98.462

Industrivaskeri, to vaskemaskiner og en tørretumbler Installationerne har altid ligget i ByK, 
men det har ikke været tydeligt 
beskrevet. 

Både installationer og maskiner skal fremover håndteres af ByK og 
lægges ind i maksimalprisen. 44.087 44.087 88.174

3 toiletter pr. klasse til indskoling (0.-3. 
klasse) samt 2 toiletter/klasse mellemtrin og 
udskoling (4-6. og 7.-9. klasse)

Der var tidligere krav om 1,5 toilet 
pr. klasse.

Dette er ikke et myndighedskrav, men en anbefaling fra 
Sundhedsstyrelsen. 704.160 201.189 905.349

I alt 1.856.957 994.126 2.851.083

Skoleidrætshaller

Ændringer i funktionsprogram for skoler - fordyrende elementer
Maksimalpris kr. pr. 
hal 2022 pl.

Maksimalprisen for skoleidrætshaller er ligeledes blevet justeret 
og dette indebærer at maksimalprisen for skoleidrætshaller er 
ændret fra 26,5 mio. kr. i 2022 til en justeret maksimalpris på 28,5 
mio. kr. Fordyrelsen skyldes primært krav til flugtveje og nyt 
indretningsdesign med faste hejsevægge.
Tillæg for hejsevægge 900.000
Tillæg for flugtveje 1.100.000
I alt 2.000.000

Ændringer i funktionsprogram for skoler - fordyrende elementer


