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1.

Projektets baggrund

1.1

Indledning

Nærværende programoplæg udgør sammen med det pædagogiske idegrundlag materialet vedrørende
opførelse af en ny daginstitution i Gl. Rye som skal huse 18 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn.
Den eksisterende daginstitution i Gl. Rye har tidligere været en restaurant og blev opført i 1965. Den er
løbende blevet renoveret/ombygget. I 2003 blev der opført en tilbygning. Planløsningen af den
eksisterende bygning samt de mange tilbygninger gennem årene har betydet, at der er skabt en del
gangarealer på bekostning af mindre grupperum.
SMAK (nu NERD) har i 2018 og 2019 udarbejdet et mulighedsstudie som undersøgte forskellige
scenarier for opførelse af en ny institution på og ved skolen. Derudover har Skanderborg Kommune
udarbejdet 5 analyser med forskellige placeringer af den nye institution. Disse analyser er lavet
sommeren 2020.
4 af analyserne har været ud fra en betragtning for en ny bygning med placeringer på skolens grund,
ved siden af skolen samt på eksisterende grund. 1 af analyserne har undersøgt mulighederne for, at
renovere den eksisterende institution.
Alle ovenstående analyser har taget højde for planforhold, myndighedsforhold, arkæologiske forhold,
forsyningsforhold, støjforhold, grundvandsforhold, overflade- og spildevandsforhold, støjforhold,
trafikale forhold m.fl. Der er derudover foretaget indledende miljøscreening samt en indledende
ressourcekortlægning af den eksisterende bygning.
Miljøscreeningen konstaterede forekomst af miljøproblematiske stoffer der kombineret med den
indledende ressourcekortlægning viste, at der med stor sandsynlig kun er en begrænset mængde
materialer som kan genanvendes/genbruges.
Ud fra de forskellige analyser og rapporter vedtog Byrådet den 26.05.2021
 at daginstitutionen etableres på eksisterende grund som nybyggeri ud fra kvalitetsniveau C
 at der gives anlægsbevilling på 32,5 mio. kr. til ny daginstitution i Gl. Rye
Skanderborg Kommune ønsker at efterlade så få klima- og miljøbelastede aftryk som muligt. Det skal
ske ved helhedsorienterede tilgang, der sikrer, at kommunens bygninger er bæredygtige i både social,
økonomisk, klima og miljømæssig henseende.
I programoplægget vil det blive beskrevet at byggeriet skal opfylde et max. CO2 på 8.0 kg. CO2eq/m2/år
samt opfylde kravene iht. Den Frivillige Bæredygtighedsklasse.
Programoplægget sendes til godkendelse i Byrådet den 24. november 2021 hvorefter arbejdet med at
finde en totalrådgiver til projekteringen igangsættes.
Byggeriet forventes at skulle blive udbudt i en Hovenentreprise.

Projektets baggrund
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1.2

Programoplæggets formål

Programoplægget er udarbejdet i samarbejde mellem Kommunale Bygninger og Undervisnings- &
Børneudvalget (U&B). Programoplægget omhandler opførelsen af en ny institution til i Gl. Rye på den
eksisterende grund hvor nuværende institution ligger.
Programoplægget danner sammen det pædagogiske idegrundlag basis for projektets omfang, indhold,
økonomi og tidsplan, og er således grundlaget for det videre arbejde med byggeriet, herunder
udarbejdelse af materiale til udbud af rådgiverarbejdet samt afholdelse af udbud og licitation.

1.3

Byggeopgaven
Projektet omfatter opførelse af en ny
daginstitution til 128 børn i Gl. Rye på den
eksisterende grund som den nuværende
institution er placeret Ryesgade 49, 8680 Ry.
Byggeriet skal indeholde vuggestue og
børnehave med tilhørende udearealer, og skal
erstatte den nuværende institution på grunden.
Der skal være plads til 18 vuggestuebørn samt
110 børnehavebørn.
Bygningen skal opføres iht. kvalitetsniveau C
med et produktionskøkken.
Den nuværende institution skal, når den nye
institution står færdig, rives ned.

Figur 1: Luftfoto af grunden

Projektets baggrund
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1.4

Byggeriets kvalitet

Byggeriet skal være af en sådan kvalitet, at det også i fremtiden bevarer sin værdi. I materialevalg og
håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent.
I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at
drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Det betyder bl.a., at der især skal være
opmærksomhed på, at klimaskærmen udføres i vedligeholdelsesvenlige materialer, og at der kan opnås
et samlet energiforbrug, som er så lille som muligt.
Der skal i byggeriet indtænkes genanvendelse af omkring 3.800 teglsten som Skanderborg Kommunen
har på lager. Disse sten tænkes ikke at skulle være en del af den bærende konstruktion men som en del
af det æstetiske udtryk. Stenene kommer fra den gamle tandlægebygning på Virring Skole.
Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes ”Politik for Kommunalt Byggeri” skal byggeriet
bygges på bæredygtige principper hvilket betyder at byggeriet skal projekteres efter Den Frivillige
Bæredygtighedsklasse samt have et max klimaaftryk på 8.0 kg. CO2eq/m2/år.
Bæredygtighedsklassen har i et bredt perspektiv fokus på bæredygtighed, både på byggematerialer,
opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et
livscyklusperspektiv. Der ses således på alle faser i byggeriets livscyklus ud fra et samlet hensyn til
både de miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske forhold. Dette bliver lovkrav i 2023.
I konstruktion og materialevalg skal følgende prioriteres højt:
 Indeklima
 Lydforhold
 Lav miljøbelastning
 Lang levetid
 Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
Følgende delelementer skal der tages hensyn til:
 Lyse og venlige lokaler med optimering af dagslysforhold
 God udluftning
 Ingen trækgener
 Solafskærmning efter behov

Projektets baggrund
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2.

Organisation

2.1

Arbejdsfordeling & ansvar

I henhold til Skanderborg Kommunes ”Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune”, ligger
Bygherrerollen hos Kommunale Bygninger, som er overordnet ansvarlig for de projekter, der skal
gennemføres. Der kan ikke igangsættes byggeopgaver uden involvering af Kommunale Bygninger,
ligesom det i hele processen er Kommunale Bygninger, som laver aftaler med eksterne rådgivere og
entreprenører.
Chef for Anlæg og Ejendomme har budgetansvaret, og er dermed økonomisk ansvarlig overfor
Byrådet. De øvrige fagudvalg inddrages og orienteres.
Kommunale Bygninger har ansvaret for gennemførelsen af programoplægsfasen. Kommunale
Bygninger har med assistance fra fagsekretariat ansvaret for udarbejdelse af rumbeskrivelser samt
udbuds-, kontraherings, forslags-, projekt-, og udførelsesfasen.

2.2

Bygherre

Chef for Anlæg og Ejendomme, Skanderborg Kommune
Kontaktperson: Kirsten Langås Andersen, mail: Kirsten.Langaas.Andersen@skanderborg.dk

2.3

Intern bygherrerådgiver

Kommunale Bygninger, Skanderborg Kommune
Kontaktperson: Morteza Sarraf Sandvad, mail: morteza.sarraf.sandvad@skanderborg.dk

2.4

Brugere

Chef for dagtilbudsområdet: Charlotte Styver, Charlotte.Styver@skanderborg.dk

Organisation
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2.5

Bygherreledelsen

Bygherreledelsen har den overordnede styring af projektet inden for den politiske bestilling og
budgetramme. Ved bearbejdning af ideoplægget og inden programmeringen etableres
bygherreledelsen, som overordnet følger byggeriet frem til aflevering. Bygherreledelsen har et særligt
ansvar for at sikre, at der sker involvering og inddragelse i ”rette tid”, og den sikrer projektets
fremdrift, overholdelse af tidsplan og økonomi.
I Bygherreledelsen er følgende personer nedsat






Chef for Børn & Unge og formand for Styregruppen: Søren Buch (Projektejer)
Chef for Anlæg & Ejendomme: Kirsten Langås Andersen (Projektejer)
Chef for dagtilbudsområdet: Charlotte Styver
Kontraktholder for Samdriften i Gl. Rye: Peter Bech Milsgaard
Kommunale Bygninger: Morteza Sarraf Sandvad (Projektleder)

•
2.6

Projektarbejdsgruppe

Projektarbejdsgruppen har bidraget med at definere krav og ønsker til det fremtidige byggeri indenfor
den fastsatte økonomiske ramme. Projektarbejdsgruppen bidrager til projektet indtil
kontraktindgåelse med entreprenør. Til udarbejdelse af nærværende programoplæg har følgende
projektarbejdsgruppe været nedsat:








2.7

Kommunale Bygninger og formand for Projektarbejdsgruppen: Morteza Sarraf Sandvad
(Projektleder)
Chef for dagtilbudsområdet: Charlotte Styver
Kontraktholder for samdriften i Gl. Rye: Peter Bech Milsgaard
Viceskoleleder: Gert Lorensen
Daglig leder af Bison: Annette Baand
1 Repræsentant for forældrebestyrelsen: Trine Broe Rasmussen
1 Medarbejderrepræsentant fra Bison: Mette Løgstrup Jensen

Ad hoc arbejdsgrupper

Der vil blive etableret de nødvendige arbejdsgrupper. Ved større byggeprojekter kan det være
medarbejdere med en specifik faglig viden, som skal bidrage til projektet (f.eks. viden om faglokaler i
folkeskolen, idrætsfaciliteter, sundhedsfaglig specialviden, bestyrelsesrepræsentanter m.m.). Ad hoc
arbejdsgruppen etableres og nedlægges efter behov, og er ikke en gennemgående bemanding gennem
byggesagens forløb. Fagområdet og kontraktholder udpeger medlemmer til ad hoc arbejdsgruppen og
sikrer deltagelse. Det kan være specialviden inden for arbejdsmiljø ved fx etablering af et
produktionskøkken.

2.8

Interessenter og bestyrelser

For at sikre, at alle relevante input bidrager ind i projektet, er det vigtigt at interessenter informeres og
involveres.

Organisation
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Dette gør sig gældende gennem hele projektet fra ide til der er indgået en entreprisekontrakt.
Involveringen kan fx ske gennem borgermøder, høring, workshops og ad hoc arbejdsgrupper. Formålet
er at kvalificere projektet indenfor de økonomiske- og tidsmæssige rammer, der er givet.
Kontraktholder har et særligt ansvar for at sikre inddragelse af relevante interessenter i
programmeringsarbejdet. Det er kontraktholder, som til daglig har kontakten med de lokale
interessenter og bestyrelsesrepræsentanter, og derfor også kontraktholder som skal tage initiativ og
sikre den vigtige involvering. Dette understøttes af projektleder fra Kommunale Bygninger.

Organisation
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3.

Byggegrund

3.1

Byggegrunden

Det samlede byggeri skal tilvejebringes på nedenstående grundstykke:
 Matrikelnummer:
17s
 Vej/gade:
Ryesgade 49
 By:
Gl. Rye, 8680 Ry
 Kommune:
Skanderborg Kommune
 Ejer:
Skanderborg Kommune
 Grundareal:
18.480 m2

3.2

Lokalplan

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. Arealet er omfattet af skovbyggelinje afkastet af skoven
mod vest og nordvest.
En del af ejendommen (den bebyggede del) er omfattet af kommuneplanramme 52.O.04 til offentlige
formål. Resten af ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 52.R.02 til rekreativt område.
Det forudsættes, at opførelse af en ny daginstitution med tilhørende parkering mv. etableres i
overensstemmelse med bestemmelserne i kommuneplanrammerne.

Figur 2: Kommuneplanrammer

Byggegrund

Figur 3: Skovbyggelinje
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3.3

Disponering af byggegrunden

Området er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål med specifik anvendelse til børnehave.
•
•
•

Max bebyggelsesprocent 40%
Bygningshøjde 7,5 meter
Max. 1,5 etage

Hvis ovennævnte overholdes er det umiddelbart ikke nødvendigt, at en ny daginstitution på samme
sted er lokalplanpligtig. Bygningen ønskes placeret i det nordøstlige hjørne.

3.4

Adgangsforhold

Der skal etableres en ny indkørsel til institutionen fra Emborgvej.

3.5

P-pladsforhold

Antal af parkeringspladser skal være iht. Skanderborg Kommunes parkeringsnorm.

3.6

Forsyningsmæssige forhold

Målsætningen er, at alle ressourcer i form af vand, varme og energi udnyttes på den mest optimale og
hensigtsmæssige måde.
Udstyr og komponenter skal derfor vælges ud fra hensynet om lavest muligt energi- og
ressourceforbrug, og ventilationsanlæg skal forsynes med effektive varmegenvindingssystemer til
udnyttelse af energiindholdet fra luft, som udledes fra bygningerne.
Afløb
Vand
Varme
El
IT

Skanderborg Forsyning
Skanderborg Forsyning
Rye Kraftvarmeværk
DINEL A/S
Skanderborg Kommune

3.6.1 Grundvand
Matriklen ligger i et område med drikkevandsinteresse (OD), hvilket betyder, at det i forhold til
grundvandsinteresserne er relativt uproblematisk.

3.6.2 Overflade- og spildevand
Matriklen er delvis i kloakopland, det er således kun det område der er ved eksisterende bygning der er
i spildevandsplanen (se figur 2 52.O.04). Området er fælleskloakeret men planlagt separeret, dog uden
nogen fastsat årstal. Der skal laves et tillæg til spildevandsplanen, og det skal forventes at der muligvis
skal laves et regnvandsbassin indenfor matriklen. Der skal også regnes med at der skal betales
tilslutningsbidrag for det nye kloakopland.

Byggegrund
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Daginstitutionen vil betyde væsentligt mere befæstet areal, og de eksisterende ledninger kan
formentlig ikke modtage mere overfladevand end de gør i dag. Derfor vil det være nødvendigt med en
intern håndtering af vandet, evt. med forsinkelse i rørbassin eller nedsivning.
Nedsivningsmulighederne skal dog først forundersøges i forhold til jordens beskaffenhed samt
grundvandsinteresser. Det kunne være hensigtsmæssigt, at nedsive noget af vandet, hvis muligt.
Såfremt bygningen placeres øst for eksisterende institution vurderes det muligt at forsyne den
planlagte institution i eksisterende kloakstik.
Forsyningen har i dag regnvands- og spildevandsledninger som går vest og syd om eksisterende
bygning. Det er ikke undersøgt om disse er tinglyste på nuværende tidspunkt.

3.7

Støj

Af håndbog for miljø og planlægning fremgår det, at børnehaver er miljøklasse 2-3 med en anbefalet
afstand til bolig på 20-50 meter. De er normalvis pladskrævende og der er støj fra legende børn, også i
ydertimerne (om morgenen og eftermiddagen), som kan give anledning til nabogener. Derfor skal der
tages hensyn til naboer ved indretning af legepladsen bl.a. ved at holde afstand til boliger, så
støjgenerne minimeres.
Hvis den anbefalede afstand ikke bliver overholdt kan det medføre nabogener, hvis støjen ikke
afskærmes effektivt. Selvom de anbefalede afstande ikke er overholdt på nuværende tidspunkt er det
lovlig anvendelse, og vi har ikke kendskab til at der opleves støjgener ved de eksisterende
omkringliggende boliger, og der er da også lidt afstand til boligskel (5-10 m).
Afgørelser truffet for kommunalejede børnehaver kan påklages.
Hvis der etableres nye p-pladser eller eksisterende p-plads udvides (og til- og frakørselsarealer), bør
man også forholde sig til støj fra disse arealer, da til- og frakørsler fra parkeringsområder og
smækkende bildøre også kan medføre støjgener. Også her vil afstand eller afskærmning reducere
støjgenerne.

Byggegrund
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4.

Forundersøgelser

4.1

Arkæologiske undersøgelser

Skanderborg Museum vurdere, at der er lav risiko for tilstedeværelse af arkæologiske levn på
matriklen.

4.2

Geotekniske undersøgelser

I forbindelse med projektet, skal der foretages geotekniske undersøgelser. Der er dog foretaget 2 stk.
indledende geotekniske jordbundsundersøgelser. Konklusionen af disse boringer er, at der kan
foretages direkte fundering.

4.3

Miljøundersøgelser

Der er foretaget orienterende miljøundersøgelse og ressourcekortlægning af den eksisterende bygning.
Miljøscreeningen konstaterede forekomst af miljøproblematiske stoffer der kombineret med den
indledende ressourcekortlægning viste, at der med stor sandsynlig kun er en begrænset mængde
materialer som kan genanvendes/genbruges.

4.4

Landinspektørplan

Der skal udarbejdes en landinspektørplan med mål og koter.

Forundersøgelser
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5.

Projektet

5.1

Byggeriets omfang og indhold

Projektet omfatter opførelse af en ny daginstitution til 128 børn i Gl. Rye på den eksisterende grund
som den nuværende institution er placeret Ryesgade 49, 8680 Ry.
Byggeriet skal indeholde vuggestue og børnehave med tilhørende udearealer, og skal erstatte den
nuværende institution på grunden. Der skal være plads til 18 vuggestuebørn samt 110 børnehavebørn.
Bygningen skal opføres iht. kvalitetsniveau C med produktionskøkken. Den nuværende institution
skal, når den nye institution står færdig, rives ned, dette skal være indeholdt i
hovedentreprisekontrakten.
Bygningen skal opføres i et plan. Byggeriet vil medføre krav om flere parkeringspladser.
Eventuelle ændringer eller omlægning af adgangsvej til byggegrunden, eksisterende sti og lignende vil
ligeledes være indeholdt i dette projekt.

5.2

Arkitektur, rum & indretning

Arkitekturen skal kombinere, bearbejde og implementere det funktionelle med det formmæssige og
oplevelsesmæssige, samt repræsentere og gengive de signaler og virkemidler, som traditionelt
forbindes med den lyse, nordiske arkitektur. Institutionens vision er at være et tilbud for alle med
følgende værdigrundlag
FÆLLESSKAB – KREATIVITET – ANERKENDELSE – NATUR
Byggeriet skal have overtoner af innovation, og skal udtrykke et inspirerende institutionsbyggeri med
et varieret miljø. Det skal være imødekommende fra både voksen- og børneperspektiv, og skal
understøtte de daglige arbejdsgange samt pædagogiske visioner og principper, som man arbejder ud
fra i daginstitutionen, se det pædagogiske idegrundlag.
Byggeriet skal i sin arkitektur have en klar orientering og formidling af adgang til de forskellige
børnegrupper og øvrige faciliteter i bygningen. Arkitekturen skal derfor kombinere, bearbejde og
implementere det funktionelle med det formmæssige og oplevelsesmæssige. Det kommende byggeri
skal forberedes til at kunne udvides med X antal grupperum.
Da behovet for en midlertidig udvidelse hurtigt kan blive aktuelt i spidsbelastningsperioder skal der i
planlægningen af bygningens placering indtænkes areal for opsætning af midlertidige pavilloner. Her
skal der også tages højde for de tekniske installationer som de midlertidige pavilloner skal bruge.

Projektet
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5.3

Projektsammenhænge

Byggeriet skal planlægges og gennemføres således, at de omkringliggende naboarealer kan fungere så
uberørt af byggeriet som muligt. Der skal dog regnes med en del trafik til og fra byggepladsen fra
Emborgvej.
Inden byggestart skal der afholdes orienteringsmøde med repræsentanter fra samdriften af skole og
dagtilbud i Gl. Rye, ledere og medarbejdere, forældrebestyrelse samt beboere.

5.4

Rumorganisering og estimeret arealoversigt

Der bygges til Kvalitetsniveau C med produktionskøkken. Rumorganiseringen viser de forskellige rum.
Den estimerede arealoversigt viser hvilke rum der er behov for samt et estimeret areal for de
forskellige rum.
Rumorganisering

Projektet
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Estimeret arealoversigt
Rumnr.

Rumtype

Nettoareal

Antal

Nettoareal total

Fællesrum
R01

Indgange

R02

201
6

4

24

Fællesareal

50

1

50

R03

Krybberum

35

1

35

R04

Produktionskøkken

45

1

45

10

1

10

Orangeri (50m )
2

R05
R06
R07

(Ønskes såfremt der er økonomi til det.)
Køkkendepot
Pædagogisk køkken (20m2)
(Ønskes såfremt der er økonomi til det.)

R08

Fællesdepot

8

1

8

R09

Rengøringsrum

4

1

4

R10

Gæste- /HC-toilet

5

1

5

R11

Teknikrum

20

1

20

R12

Ventilationsrum
Denne skal under taget så den vil ikke indgå i arealberegningen
Vuggestuen - 18 børn

122

R13

Garderobe

14

2

28

R14

Puslerum / toilet

12

2

24

R15

Grupperum m. tekøkken og skabsvæg

32

2

64

R16

Nærdepot (3m pr. gruppe)

3

2

6

2

Børnehaven - 110 børn

366

R17

Garderobe

14

5

70

R18

Puslerum / toilet

12

3

36

R19

Grupperum m. tekøkken og skabsvæg

49

5

245

R20

Nærdepot (3m pr. gruppe)

3

5

15

2

Personalefaciliteter - 25 ansatte

90

R21

Garderobe (10m pr. 5 grupper)

10

1,4

14

R22

Kontor inkl. printerrum (2 arbejdspladser)

15

1

15

R23

Mødelokale - 10 personer

20

1

20

R24

Personalerum (25m2 pr. 5 grupper)

25

1,4

35

R25

Personaletoilet (1/15 ansatte) 1 skal være med bad

3

2,0

6

*

2

Nettoarealer i alt

779

Bruttoarealer i alt (faktor 1,2)

935

Total

935

Projektet
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6.

Økonomi

Den samlede økonomiske ramme for byggeriet udgør i alt 32.5 mio. kr.
Skønnede anlægsudgifter
Udgifter
Håndværkerudgifter
Nedrivning
Omkostninger

Pris ex. moms
19.835.000
670.000
11.995.000

Omkostninger skal indeholde følgende udgifter:
• Udgifter til geotekniske og miljømæssige udgifter til ekstra fundamenter og jordforurening
samt arkæologiske undersøgelser
• Udgifter til veje, stier og parkering udenoms arealer
• Tilslutningsudgifter ifm. vand, varme, el og IT
• Udgifter til forundersøgelser, vinterforanstaltninger, byggepladsindretning, honorar,
byggetilladelser, indeksregulering, forsikring, uforudselige udgifter m.m.
• Udgifter til løst inventar til daginstitutionen
• Bæredygtigt byggeri med max. 8.0 kg. CO2eq/m2/år samt opfyldelse af kravene iht. Den
Frivillige Bæredygtighedsklasse.
Det skal bemærkes, at anlægsudgiften er baseret på Molio’s V&S prisbøger, og er en gængs standard at
bruge, når man skal estimere anlægsomkostninger, samt erfaringspriser fra tidligere opførte
daginstitutioner.

Økonomi
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7.

Udbudsform

7.1

Udbud af totalrådgiverrådgiverydelsen

Honoraret for totalrådgivningen er vurderet til at overstige tærskelværdien for almindelige
tjenesteydelser og udbuddet skal derfor i EU udbud.
Tildelingskriterie vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af
”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

7.2

Udbud af byggeopgaven

Byggeriet foreslås udbudt i hovedentreprise og i begrænset udbud.
Det foreslås tillige, at der indhentes 4 tilbud, hvoraf mindst 1 skal være uden for lokalområdet.

Udbudsform
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8.

Hovedtidsplan

Den forventede tidsplan for byggeriet (godkendt i bygherreledelsen) er som følger:
• 1. kvt. 2022 Udbud til totalrådgiver
• 2. - 3. kvt. 2022: Projektering
• 4. kvt. 2022: Politisk godkendelse af byggeprogram og udbud til hovedentreprise
• 1. kvt. 2023: Forventet byggestart
• 4. kvt. 2023: Forventet ibrugtagning

Hovedtidsplan
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9.

Bilag

9.1

Bilag 1: Pædagogisk idegrundlag

Bilag
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