Scenarier for Hørningskolens
fremtidige placering

Baggrund
• U&B-møde 10. juni 2021
• NERD undersøgt mulighederne for at flytte Hørningskolen til Sølund, pavillon
5
• Konklusion: Pavillon 5 vil være udfordrende – og ombygning vil koste ca. 40
mio. kr.

• Beslutning i U&B:
• ”at der igangsættes en proces med at afdække yderligere alternative
muligheder for placering af Hørningskolen”
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Scenarier for Hørningskolens fremtidige
placering
• Scenarie 0: Kvalificere NERD’s budgetestimat, således at økonomien kan sammenstilles med
øvrige scenarier
• Scenarie A: Udvidelse på eksisterende matrikel.
• Scenarie B: Flytning til stueetagerne i pavillon 4 og 5 sammen med en tilbygning mellem de to
pavilloner.
• Scenarie C: Flytning til pavillon 5 i parterre og stueetagen samt en mindre tilbygning
• Scenarie D : Nedrivning af pavillon 5 og opførelse af en ny bygning i 1 plan
• Scenarie E: Alternative placeringsmuligheder på Sølund?
• Scenarie F: Hænger sammen med scenarie A – kan pavillon 5 renoveres for resterende midler?
• Scenarie G: Flytning til pavillon 5, stueetagen samt en tilbygning
• Scenarie H: Flytning til 5, stueetagen og ½-delen af stueetagen i pavillon 4 sammen med en
tilbygning mellem de to pavilloner.
• Scenarie I: Flytning af Hørningskolen på ”bar mark”.
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Grundlæggende scenarier
• Scenarie 0: Kvalificere NERD’s budgetestimat, således at økonomien
kan sammenstilles med øvrige scenarier
• Konklusion: 39 mio. kr. – NERDS estimat flugter

• Scenarie A: Udvidelse på eksisterende matrikel
• Tilbygning: 9,5 mio. kr.
• Tilbygning og let renovering: 17 mio. kr.
• Afledt konsekvenser i forhold til skole- og dagtilbudsstruktur og kapacitet på
dagtilbudsområdet
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Grundlæggende scenarier
• Scenarie F: Hvad koster ”standardrenovering” af hele P5
• minimums renovering. 11,4 mio. kr.
• mellem renovering: 15,2 mio. kr.
• fuld renovering 34,7 mio. kr.
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Flytning til P5 samt tilbygning
• Scenarie C: Flytning til pavillon 5 i parterre og stueetagen samt en mindre
tilbygning
• Renovering af parterre og stueetagen samt tilbygning: 26,2 mio. kr.
OBS
• Renovering af den øvrige del af pavillon 5 ikke indeholdt

• Scenarie G: Flytning til pavillon 5, stueetagen samt en større tilbygning
• 42,8 mio. kr.
OBS
• Økonomi
• Renovering af den øvrige del af pavillon 5 ikke indeholdt
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Flytning til P4 og P5 med tilbygning
• Scenarie B: Flytning til stueetagerne i pavillon 4 og 5 sammen med en
tilbygning mellem de to pavilloner
• Renovering af stueetagen i P4 og P5 samt tilbygning: 37,9 mio. kr.
• Renovering af stueetagen i P4 og P5 samt mellemgang til pavillon 4: 20,2 mio.
kr.
OBS:
• Økonomi
• P4 anvendes i dag til Aktivitetscenteret
• Renovering af den øvrige del af P5 ikke indeholdt
• Plads nok?
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Flytning til P4 og P5 med tilbygning
• Scenarie H: Flytning til 5, stueetagen og ½-delen af stueetagen i
pavillon 4 sammen med en tilbygning mellem de to pavilloner.
• Renovering af ½ stueetagen i P4 og stueetage i P5 samt tilbygning: 30,5 mio.
kr.
OBS:
• P4 (bortset fra tagetagen) anvendes i dag til Aktivitetscenteret
• Økonomi
• Renovering af den øvrige del af P5 ikke indeholdt
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Bar marks-scenarier
• Scenarie D : Nedrivning af pavillon 5 og opførelse af en ny bygning i 1
plan:
• Estimeret pris: 57-68 mio. kr.

• Scenarie E: Alternative placeringsmuligheder på Sølund?
• Nej, ikke uden markante konsekvenser for øvrige brugere af Sølund

• Scenarie I: Flytning af Hørningskolen på ”bar mark”
• Estimeret pris: 51,5 mio. kr.
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Estimerede anlægsomkostninger for de forskellige
scenarier
0
A1
A2
B1

39.132.660 kr.
9.466.015 kr.
16.985.805 kr.

Nedenfor er opstillet en kort opsummering af de 37.885.081
budgetanalyser
for de 10 forskellige scenarier
kr.

B2

20.118.099 kr.

C

26.154.325 kr.

D
F-MIN

F-MELLEM
F-FULD

67.841.441 kr.
11.352.662 kr.
15.179.402 kr.
34.631.997 kr.

G
H
I

42.807.731 kr.
30.498.838 kr.
51.495.121 kr.
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Næste skridt
• Mulige retninger/anbefalinger for det videre arbejde

• Politisk beslutning
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