
Otte, af de 32 millioner kr., renoveringen af Dagnæsskolen  vil koste, kan henføres  til manglende vedligeholdelse. (Arkivfoto)

32 millioner kr. for
"ny" Dagnæsskole
Manglende
vedligeholdelse
koster dyrt

Af Frede Stengaard

HORSENS - 32 million-
er kommer det til at
koste at bringe forhol-
dene på Dagnæsskolen
i Horsens op på et ac-
ceptabelt niveau.

- Skolen er så godt som to-
talt nedslidt, lyder dommen
fra Arkitektfirmaet Albertsen

& Flarup A/S og det rådgiven-
de ingeniørfirma  Sv. Aa. Chri-
stiansen A/S, som har  set  sko-
len efter i sømmene .

Deres fælles projekt-forslag
er netop blevet pæ senteret
for skoleudvalget i Horsens
kommune.

Indeklimaet
Af forslaget fremgår det, at

over otte af de 32 millioner vil
gå alene til at rette op på
manglende vedligeholdelse af
skolen.

Yderligere 12 millioner vil
gå til at bringe forholdene op
på en standard, der er accepta-
belt med nutidens øjne.

Som forholdene er nu, er
der store problemer med inde-

klimaet på skolen. Ventila-
tions-systemet fungerer  ikke
ordentligt, og ydermurene
trænger gevaldigt til et lag
rockwool.

I øjeblikket har Dagnæssko-
len dispensation fra brand-
myndighederne til at benytte
over-etagen i skolens hoved-
bygning. Og så snart en mo-
dernisering starter, vil der
være en lang række krav til
brand-sikkerhed, som bliver
bekostelige at leve op til.

Blandt andet skal der in-
stalleres såkaldte  røg-døre,
som automatisk lukker, når
brandalarmen lyder. Vandrø-
rene skal udskiftes for at sikre
forsyningen til brandslanger-
ne etc.

Den egentlige ændring af de

fysiske rammer, der skal til
for at gøre skolen tidssvaren-
de med flere fællesarealer  og
større klasselokaler, kommer
til at koste godt 10 millioner,
anslår arkitektfirmaet Albert-
sen & Flarup A/S og det rådgi-
vende ingeniørfirma Sv. Aa.
Christiansen A/S.

Opsparing
Skoleudvalget har en op-

sparing på seks millioner kro-
ner, som er reserveret ombyg-
ningen, der ifølge formanden
for skoleudvalget i Horsens
kommune, Jytte Holm, kom-
mer til at foregå i fire etaper.
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