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SALG: Det knap to 
hektar store område 
på Holbæk Have 11 
bliver forsøgt solgt 
i et projektudbud.

HOLBÆK: Holbæk Kommune 
udbyder til februar næste 
år det knap to hektar store 
område på Holbæk Have 11, 
som tidligere husede CSU 
Holbæk (Brunhøjskolen), 
i et projektudbud.

Det besluttede et fl ertal 
i Holbæk Byråd på 19 mod ni 
(tre var fraværende) i sidste 

uge. Samtidig blev det ind-
føjet som en del af beslut-
ningen, at der skal holdes et 
borgermøde, før udbuddet 
gennemføres. Det var De Ra-
dikale, der på byrådsmødet 
kom med det forslag.

Begrundelsen var, at det 
samlede Holbæk Have-om-
råde, cirka 20 hektar, bliver 
en ny bydel, og for så stort et 
område, vil det være natur-
ligt at inddrage borgerne. 
Der tages først senere stil-
ling til et udbud af resten af 
Holbæk Have.

For godkendelsen af et 
udbud af Holbæk Have 11 

stemte Venstre, Socialde-
mokraterne og De Radikale. 
Det ligger i beslutningen, at 
tilbudsgiverne, som en del 
af deres tilbud, skal udar-
bejde en overordnet plan for 
det samlede Holbæk Have- 
område for at få bud på,  
hvordan hele området kan 
udvikles. Der ønskes blandt 
andet bud på, hvordan man 
kan løse de boligmæssige 
udforderinger, som Holbæk 
Kommune står overfor.

Det samlede Holbæk Have- 
område indeholder blandt 
andet fodbold- og atletiksta-
dion, Stadionhallen og fl ere 

fodboldtræningsbaner, men 
de faciliteter skal ifølge pla-
nen afl øses af  et nyt svøm-
me-, idræts- og sundheds-
center ved Ladegårdsalleen.

Imod byrådets beslutning 
om et projektudbud af Hol-
bæk Have 11 stemte Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance 
og Enhedslisten samt løs-
gænger Solvej Pedersen.

DF ønskede at friholde om-
rådet for offentligt støttet 
byggeri, og at beslutningen 
om udbud skulle udsættes, 
indtil beslutningen om 
fremtidens idrætsfaciliteter 
er taget. 

Liberal Alliance ønskede, 
at der i samskabelse med 
borgerne og med assistan-
ce fra uvildige arkitekter, 
fremtidsforskere med mere 
fremkommer en vision for 
Holbæks nye unikke bydel, 
og hvor en langt større va-
riation af faktorer indgår 
i processen. Liberal Allian-
ce ønskede også, at salget af 
området - enten i sin helhed 
eller i etaper - først påbegyn-
des, når visionen foreligger.

Enhedslisten stemte nej til 
salget, da partiet først øn-
sker afklaret, om idrætsfa-
ciliteterne kan bygges inden 

for den planlagte økonomi-
ske ramme.

Samtidig med beslutnin-
gen om et projektudbud 
stemte fl ertallet for den mo-
del, som skal anvendes ved 
evalueringen af de indkom-
ne forslag. Der blev valgt en 
model, hvor bedømmelses-
udvalget sammensættes af 
medarbejdere fra admini-
strationen, som udvælger 
det foretrukne tilbud. Både 
det foretrukne bud og de øv-
rige bud forelægges byrådet, 
som endeligt skal godkende 
den foretagne evaluering.

ove

Borgermøde holdes før udbud i Holbæk Have

RYDDET: Brunhøj-
skolen (CSU) er 
helt væk, og områ-
det er klar til at bli-
ve udbudt til salg.

Af Kaj Ove Jensen

HOLBÆK: Det knap to hektar 
store område, som indtil 
2014 husede CSU Holbæk, 
tidligere Brunhøjskolen, 
på Holbæk Have 11, er ryd-
det og ligger klar til at blive 
udbudt i et projektudbud, så-
dan som et fl ertal i Holbæk 
Byråd netop har besluttet.

I forbindelse med nedriv-
ningen stillede Holbæk 
Kommune krav om, at alle 
træer og bevoksning blev be-
varet i så stor udstrækning 
som muligt. Derudover er 
»terrasserne« - de forskudte 
plateauer, der er bygget i - 
også bevaret.

I budgettet på 4,7 millioner 
kroner var der afsat midler 
til uforudsete udgifter, som 
altid dukker op ved sådan 
en opgave. Der kom da også 
uforudsete forhold, men den 
samlede pris lander under 
det budgetterede.

Prisen bliver formentlig 
4,3-4,4 millioner kroner, 
oplyser ingeniør og projekt-

leder Søren Kofod fra Kom-
munalt Anlæg under Vækst 
og Bæredygtighed, Holbæk 
Kommune.

Regnestykket er ikke helt 
gjort op, fordi der endnu 
mangler at blive lukket for 
vandstikket, ligesom elkab-
let skal kobles fra.

13 af bygningerne blev op-
ført i 1969-1971 til det, der 
hed Åndssvage forsorgen. 
De blev fulgt af yderligere 
to bygninger i 1983 og 2000. 
Holbæk Kommune overtog 
Brunhøjskolen fra Vest-
sjællands Amt ved kommu-
nalreformen i 2007. Navnet 
blev CSU Holbæk (Center for 
Specialundervisning), der 
fl yttede i 2014.

Bassin med bygning over
Der var også et nedlagt 
svømmebassin.

- Vi fandt tilfældigvis nog-
le gamle tegninger, der viste 
svømmebassinet. Der var 
placeret en træbygning oven 
på, men vi kunne tage nogle 
prøver fra kanten af bassi-
net. Det var dog en overra-
skelse, at jorden i bassinet 
var meget forurenet, fordi 
der var PCB i malingen fra 
den knuste beton fra bassin-
kanten, der var smidt ind i 
bassinet, siger Søren Kofod.

Ved nedrivningsarbejdet 
var der et tæt samarbejde 

med kommunens miljøaf-
deling om at få indhentet de 
nødvendige informationer 
om de miljøskadelige stoffer.

Konstruktionen af byg-
ningerne var simpel, nemlig 
stålbuer med tag og facade-
elementer uden isolering, 
men med termoglas og radi-
atorer uden ventiler. Gavle-
ne og tagene var isoleret. 

- Byggematerialerne var 
eternitplader med asbest, 
PCB-fuger i facadepartierne 
og diverse malinger med 
blyindhold, som var helt 
normalt i datidens byggeri, 
siger Søren Kofod.

Før arbejdet gik i gang, 

blev der brugt penge og tid 
på undersøgelser af mate-
rialerne og at foretage en 
screening af bygningerne, 
hvor overfl aderne undersø-
ges for forurenende stoffer.

- Den grundige forunder-
søgelse betød, at der dukke-
de meget få overraskelser 
op ved selve nedrivningen. 
Og dem, der dukkede op, var 
skjult for prøvetagerne, si-
ger Søren Kofod.

Beton brugt i Jyderup 
Holbæk Kommune hyrede 
det rådgivende ingeniørfi r-
ma Niras’ afdeling i Holbæk 
til at stå for miljøundersø-

gelser og rapportering. Ned-
rivningsentreprisen blev 
vundet af Søndergaard 
Nedrivning A/S, Frederiks-
sund. Virksomheden sikre-
de, at genanvendelige ma-
terialer blev afsat, så man  
undgik de høje afgifter ved 
at levere på lossepladsen. 

Holbæk Kommune havde 
stillet krav om, at tagpap, 
jern/metal og beton blev 
genanvendt. Jern med miljø-
farlige stoffer blev sand-
blæst i en lukket bygning  
med kontrolleret udsugning 
og derefter solgt.

Der skulle køres cirka 2000 
tons ren jord til arealet, for-

di fundamenterne, svømme-
bassinet, gymnastiksalen 
med fuld kælder og oprens-
ningen efter en større olie-
forurening betød, at der kom 
underskud af jord. Den nye 
jord var overskud af råjord 
fra udgravningen til peri-
ferivejen rundt om de nye 
VAB-boliger på Tornhøj, der 
blev kørt til Holbæk Have.

I Holbæk Have blev den 
»rene« beton nedknust på 
stedet og genbrugt som 
bundsikringsgrus til vejen 
ved Tornhøj-boligerne. Det 
var også næsten 2000 tons, 
der på den måde blev kørt 
væk.

Den gamle 
skole er 
forsvundet 

De � este af bygningerne ved CSU Holbæk - på billedet som de så ud før nedrivningen - blev opført til det daværende Åndssvageforsorgen 
i 1969-71, mens Holbæk Kommune overtog stedet fra Vestsjællands Amt i 2007.


