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TOVE DITLEVSEN OG HØJDEVANGENS SKOLE 

Tove Ditlevsens Skole 

Tove Ditlevsens Skole er beliggende i hjertet af Vestrebro i Kø-

benhavn, grænsende op til Enghavevej og Matthæusgade. Byg-

geriet stillede store krav til logistik både i forhold til byggeplad-

sen og materialelevering samt hensyntagen til de omkringliggen-

de naboer. At entrepriseformen var en totalentreprise betød, at 

Jakon kunne inddrage logistikken allerede i projekteringsfasen, 

hvilket afhjalp udfordringer i forbindelse med overgang fra pro-

jektering til udførelse.  

Skolen gennemgik en indvendig og udvendig genopretning, som 

omfattede renovering, modernisering, klimatilpasning, energire-

novering, indeklimatiltag samt etablering af tilgængelighed. 

Skolen er fordelt på to adresser og 6 bygninger, hvoraf renove-

ringen berørte 4 bygninger – 2 på hver adresse.  

Da skolen var i drift under hele byggeriet, var en stor del af den 

logistiske planlægning koncentreret om at tilrettelægge byggear-

bejderne på en sådan måde, at skolen successivt skulle afgive 

mindst mulig plads til byggesagen, samtidig med at der sikredes 

en høj grad af sikkerhed og fremdrift på arbejdet. Dette krævede 

en høj grad af brugerinddragelse, hvilket skabte en tæt forbin-

delse mellem brugerne, bygherren og Jakon A/S. 

Tove Ditlevsens Skole blev afleveret til den aftalte tid og  økono-

mi.  

Bygherre: Københavns Ejendomme 

Byggeår: 2014 - 2016 

Entrepriseform: Totalentreprise i partnering 

Omfang: 7.000 m2  

Arkitekt: KANT Arkitekter A/S 

Ingeniør: Niras A/S 
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Højdevangens Skole 

Højdevangens Skole er ligeledes beliggende i et tæt bebygget 

område, dog ikke i samme grad som ved Tove Ditlevsens Skole. 

Grænsende op til Sundbyvestervej og nabo til Fremad Amagers 

fodboldanlæg i København syd var tilgangen til byggepladsen 

nemmere, men forholdet til de omkringliggende ejendomme, var 

stadig et dagligt fokuspunkt. 

Højdevangens Skole gennemgik en omfattende modernisering og 

renovering, så den kunne imødekomme og understøtte sin frem-

tidige funktion som områdets overskole. Moderniseringen omfat-

tede bl.a. etablering af moderne, fleksible læringsmiljøer og tids-

svarende administrative områder, mens renoveringen bl.a. om-

fattede indvendig og udvendig genopretning, klimatilpasning, 

energirenovering og indeklimatiltag. 

Skolen var i drift under hele byggefasen, da det kun var muligt at 

genhuse ca. halvdelen af eleverne, hhv. på naboskolen og i pavil-

loner. Derfor var den gode dialog mellem skolen og Jakon en ab-

solut forudsætning for det positive og løsningsorienterede samar-

bejde, som vi havde med hinanden.  

Højdevangens Skole blev afleveret til aftalt pris og 2 mdr. før den 

afsatte tid. 

Helhedsrenovering af Tove Ditlevsens Skole og Højdevangens 

Skole, i drift, indeholdt 

Udskiftning af vinduer og tage, etablering af nye administrative 

områder og nye læringsmiljøer, miljøsanering, klimasikring, nyt 

CTS styret varme- og ventilationsanlæg, nye lofter og suppleren-

de akustiske tiltag samt renovering af facader, toiletter, gulve og 

vægge, i alt ca. 7.000 m². 

Gennem byggeriet på begge skoler var der specielt fokus på per-

formancetest og indeklimaet. Jakon gennemførte, med succes, en 

række afsluttende test af såvel de tekniske systemer som de aku-

stiske tiltag.  

Jakons egenproduktion 

Nedhængte lofter, nye indvendige døre og glaspartier, nye vindu-

er, gipsvægge, inventar, efterisolering af tag, ny tagbelægning 

(eternit bølgeplader), foldevægge, nye vinduesplader, efterisole-

ring af brystninger, konstruktive ændringer i tagkonstruktion. 

Partnering 

Sagen blev gennemført i partnering med bygherre, Kant Arkitek-

ter A/S og Niras A/S. 

Jakon varetog projektledelsen under hele forløbet fra byggepro-

gram til færdigt byggeri.  
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