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Stamdata

Birkerød skole

Udvalg

Afdeling

Anvendelse

Område

BBR Ejendoms nr.

Kontaktperson

Kim Bengtson 72 68 41 98

Ole Nielsen 72 68 41 97

13125

Skoleområdet

Grundskole

Skole- og SFO

RK Ejendomme

Birkerød Parkvej 8-12, 3460 Birkerød

BBR bygninger på ejendommen:

Skolen13125-1

Skur til matriel13125-2

Legehus13125-4

Teknikskabe13125-8

Idrætshal13125-9

Ejendomsrapport: Birkerød skole  Side 2



Ejendomsbeskrivelse

Skolen er opført i 1976. Den er gennemgribende renoveret i 2013. 

Facaderne er af teglsten med partier af facadevægge/vinduespartier af træ. 

Tagene er hhv. med hældning og næsten vandrette. Tagene er beklædt med tagpap. 

Klimaskærmen er generelt i god stand. Der forekommer løse og forvitrede fuger. 

Der skal påregnes udskiftning og eventuel efterisolering af lette facadepartier. 

De tekniske installationer er i god stand. 

Areal i alle bygninger m2

*Samlet bygningsareal 8.474

Heraf udvendig efterisolering 0

*Samlet kælderareal 655

Heraf kælderareal under 1,25m 655

*Samlet tagetageareal 0

Heraf udnyttet tagetage 0

Samlet areal af lukkede overdækninger 0

Ejendommens areal udgør 9.129 m2.
(*samlet bygningsareal, *samlet kælderareal og *samlet tagetageareal for alle BBR-bygningerne på ejendommen)

Areal i bygningernes grundplan m2

Bebygget areal 8.289

Heraf affaldsrum i terrænniveau 0

Heraf indbygget garage 0

Heraf indbygget carport 0

Heraf indbygget udhus 0

Heraf indbygget udestue 0

Overdækning (ikke del af bebygget areal) 0

2013 2014 2015 2016
Ejendommens energi & vandforbrug (sidste 5 år)

2017

223071 228512 216017 207534211664El (kWh)

1952 1850 2081 20901695Vand (m3)

708 769 824 909920Varme (MWh)

834 891 877 1008953Varme (MWh) Graddagekorrrigeret

Opvarmningskilde(r): Fjernvarme

Alle arealer er hentet fra bygningernes BBR-oplysninger.

For yderligere information henvises til BBR.
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Skolen (beskrivelse)

Areal i hele bygningen m2

*Samlet bygningsareal 6.986

Heraf udvendig efterisolering 0

*Samlet kælderareal 655

Heraf kælderareal under 1,25m 655

*Samlet tagetageareal 0

Heraf udnyttet tagetage 0

Samlet areal af lukkede overdækninger 0

Selve skolen er i ét plan dog med en førstesal på 'glashuset' der indeholder to klasseværelser. Alle faglokaler og 

tandklinik er indeholdt. 

Der er delvis kælder. 

Bygningens areal udgør 7.641 m2.
(*samlet bygningsareal, *samlet kælderareal og *samlet tagetageareal for bygningen)

Areal i bygningens grundplan m2

Bebygget areal 6.801

Heraf affaldsrum i terrænniveau 0

Heraf indbygget garage 0

Heraf indbygget carport 0

Heraf indbygget udhus 0

Heraf indbygget udestue 0

Overdækning (ikke del af bebygget areal) 0

Alle arealer er hentet fra bygningernes BBR-oplysninger.

For yderligere information henvises til BBR.
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Skur til matriel (beskrivelse)

Areal i hele bygningen m2

*Samlet bygningsareal 76

Heraf udvendig efterisolering 0

*Samlet kælderareal 0

Heraf kælderareal under 1,25m 0

*Samlet tagetageareal 0

Heraf udnyttet tagetage 0

Samlet areal af lukkede overdækninger 0

Trækonstruktion med fladt tag med tagpap

Bygningens areal udgør 76 m2.
(*samlet bygningsareal, *samlet kælderareal og *samlet tagetageareal for bygningen)

Areal i bygningens grundplan m2

Bebygget areal 76

Heraf affaldsrum i terrænniveau 0

Heraf indbygget garage 0

Heraf indbygget carport 0

Heraf indbygget udhus 0

Heraf indbygget udestue 0

Overdækning (ikke del af bebygget areal) 0

Alle arealer er hentet fra bygningernes BBR-oplysninger.

For yderligere information henvises til BBR.
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Idrætshal (beskrivelse)

Areal i hele bygningen m2

*Samlet bygningsareal 1.380

Heraf udvendig efterisolering 0

*Samlet kælderareal 0

Heraf kælderareal under 1,25m 0

*Samlet tagetageareal 0

Heraf udnyttet tagetage 0

Samlet areal af lukkede overdækninger 0

Idrætshal i mursten med built-up tag

Bygningens areal udgør 1.380 m2.
(*samlet bygningsareal, *samlet kælderareal og *samlet tagetageareal for bygningen)

Areal i bygningens grundplan m2

Bebygget areal 1.380

Heraf affaldsrum i terrænniveau 0

Heraf indbygget garage 0

Heraf indbygget carport 0

Heraf indbygget udhus 0

Heraf indbygget udestue 0

Overdækning (ikke del af bebygget areal) 0

Alle arealer er hentet fra bygningernes BBR-oplysninger.

For yderligere information henvises til BBR.
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Ejendommens udførte aktiviteter (2015-2019)

Udførte aktiviteter efter størrelse i kr.

Byg. nr. 201720162015 20192018Beskrivelse

116.4681.182.632renovering af kanaler på ventilationsanlæg

99.540398.960Birkerød skole, lægning af fjernvarmerør til varmeflader

27.222375.984Birkerød skole, toiletprojekt

245.471Birkerød Skole - solafskærmning glashuset

13125-1 240.675Birkerød skole, etablering af vent. i glashuset.

166.58056.407

173.232Birkerød skole etablering af veksler til ventilationsvarmefl

151.700Birkerød Skole - etablering af varme i kælder

149.256Birkerød Skole - ombygning af vent o tandlæger

14.413128.066Birkerød Skole - diverse ventilationsopgaver

131.702Toiletprojekt

13125-1 126.705Inst. af fjernvarmeinst. til vent. anlæg - Tilbud

113.250Birkerød Skole -ventilation, etabl fjernvarme til varmeflade

100.700Birkerød Skole - belægning skolegård

97.400Birkerød skole, CTS string for 13 varmeflader

13125-1 96.210Birkerød skole, ny ventilation i Glashuset iht tilbud

91.200Birkerød Skole - rep vent + etablere nyt i kælder

59.988Birkerød Skole - omlægn af regnvandsledn.

58.000Birkerød Skole - 2 stk nye udv døre til kantine

57.175Rep af ståltegl over port til sportshal

52.190Birkerød Skole - rep af tagrender

51.460Birkerød skole, tagvent. og jalousispjæld i glashus

49.218Birkerød skole, CTS på ny varmeveksler

45.000Birkerød Skole - elarb ifm solafskærmning glashus

13125-1 87.943478.751540.408339.659291.289Diverse andre mindre aktiviteter

I alt 204.4112.383.4371.980.9051.130.759695.342
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Ejendommens væsentligste vedligeholdsbehov (2019-2023)

Væsentligste vedligeholdsbehov efter størrelse i kr.

Byg. nr. 202120202019 20232022Beskrivelse

13125-1 Udlægning af 2 x tagpap på eksist. tagpaptag

13125-9 531.000Udlægning af 2 x tagpapdækning, hallen.

13125-1 531.000Udskiftning af tagpapdækning på flade tage

13125-9 140.000Udlægning af 2 x tagpap på eksist. tagpaptag - mellembygning

13125-1 135.000Maling af vinduer blok A, øst og vestfacade

13125-1 80.000Omfugning af facademurværk

13125-9 60.000Udskiftning af "bly"inddækning ved omklædningsbygning,

13125-1 60.000Udskiftning af punkterede termoruder

13125-1 53.000Maling af vinduer og døre, Blok B og C, Vestfacade

13125-9 53.000Udskiftning af tagudløbsstudse

13125-2 53.000Udskiftning af tagpap på skur ved hallen

13125-1 53.000Udskiftning af ståltegn over vinduer

13125-1 50.000Maling af vinduer og yderdøre

13125-1 42.000Maling af vinduer og døre mellembygning

13125-1 25.000Maling af trægitre på flade tage

Terræn 25.000Betonrep. af betonhalvvæg v. kældertrappe 

13125-1 25.000Fjerne ventilationsriste u vinduer, er lukkede indv

13125-1 15.000Maling af vindskeder

13125-1 10.00010.00010.00010.00010.000Service af ventilationsanlæg

13125-1 8.8688.8688.8688.8688.868Service af ABA-anlæg

13125-1 7.1577.1577.1577.1577.157Årlig afgift - Alarmlinje ABA

13125-1 5.0005.0005.000Service på varmecentral

13125-1 1.9901.9901.9901.990Afgift AIA

13125-1 Afgift AIA 2018

I alt 33.01528.015704.0151.097.015222.025
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