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HVAD NU?

700 kondensatorer

Orientere 
skolen 

Fjerne kilden  

Rengøring

Embedslægen

Se på vores p
muligheder
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Indtænke skolereform
Problemet skal løses her 
og nu… det tager  tid at 

PCB fj f ld t di tVi få i b illi !

bygge nyt.

PCB fjernes fuldstændigt

Nedrivning og

Vi får ingen bevilling!

Energirigtig skole
Nedrivning og 

bortskaffelse af farligt 
affald - dyrt

Løfteområdet med en 
moderne bygning

Genhusning under 
byggeperiode

BYGGE NY SKOLE?



+

Indtænke skolereform

-
PCB fjernes fuldstændigtPCB fjernes fuldstændigt

Problemet skal løses her 
og nu… det tager  tid at 

bygge nyt.
Energirigtig skole

Vi får ingen bevilling!

Løfteområdet med en 
moderne bygning

Nedrivning og 
bortskaffelse af farligt

Genhusning under

bortskaffelse af farligt 
affald - dyrt

Genhusning under 
byggeperiode



Bevar kun Udskifte Forsegling afBevar kun 
råhus – skrælle 

alt væk

Udskifte 
udvalgte 

bygningsdele

Forsegling af
forurenet 
overfladeralt væk bygningsdele overflader

Ventilation Termisk Pavillon 
genhusning ogVentilation Stripning genhusning og 

nedrivning

H ilkHvilken 
løsning skalløsning skal 
man vælge?



Ressourceoptimering

Hvor LIDT skal der til?

Mangler viden

Forundersøgelse – Golder og RUC



Tid til at 
tænke os 

om!



ForundersøgelsenForundersøgelsen

• Omfattende materialeprøver 
• Kortlægning af PCB i materialer
• Termisk stripning afprøves i lab.
• Forsegling afprøves i laboratoriet
• Rapport og anbefaling









E k bi ti l iEn kombinationsløsning

Erstatte kun de Bevare resten Etableremest forurenede 
dele – loft og 

Bevare resten, 
Termisk strippe 

og forsegle

Etablere 
ventilationsanlæg 

og CTSg
belysning og forsegle og CTS



Samarbejde med skolenSamarbejde med skolen

Holde skolelederen 

Tilbud om 
Informations 

arrangement efter
helt opdateret så 
hun kan svare på 

henvendelser 

arrangement efter 
behov –

forældrebestyrelse, 
ansatte, forældre,

Presset tidsplan 
krævede tæt 
samarbejde

Midt i 
implementering af 

skolereformansatte, forældre, 
elever og 

interesserede 
borger

samarbejde skolereform

g

Skolens hjælp varSkolens hjælp var 
uundværlig :

Midlertidige lokalerMidlertidige lokaler
Skema ændringer

Løst inventar flyttes
Fast inventar 
Service leder 
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CCa. 8 mio. kr.



Ca. 8 mio. kr.



150 PCB t t l/ 3150 ng PCB-total/m3


