
Forventet udbud af byggeprojekter i 2020 i Comdia 

Opdateret 29. april 2020 

I nedenstående liste fremgår hvilke projekter, som forventes udbudt af Egedal Kommune.  

Listen opdateres en gang om måneden, hvorfor der kan forekomme ændringer i 

udbudstidsplanen. Abonner derfor på denne side for at få denne seneste opdatering. 

Projekterne fremgår i alfabetisk rækkefølge efter bygningsnavn. Enkelte projekter kan blive 

opdelt i flere fagentrepriser.  

Bygning Beskrivelse af projekt Forventet 
udbudsmåned 

Boelholm Renovering af vinduer og døre for at sikre et 
ordentligt indeklima for børnene. Trævinduer og 
døre skal repareres, da fugerne mange steder er 
utætte. Derudover er 
revner i betonoverliggere, som skal udbedres. ved 
er medtaget, fugerne er begyndt at slippe og nogle 
steder er der hul i fugerne. Der er revner i 
betonoverliggere ved vinduer og døre, som skal 
repareres.  

Maj 2020 

Børnehuset 
Margrethebakken 
- Energitiltag 

Udskiftning af belysning, etablering af CTS, 
udskiftning af de eksisterende gaskedler og 
udskiftning af ventilationsanlæg.  

Juni 2020  

Dagplejen i 
Smørum 

Facaderenovering og renovering af liggerum, samt 
evt. tag.  
Armatur- og lyskildeudskiftning, indregulering af 
varmeanlæg, udskiftning af elvarme til vandbaseret 
varmepanel, udskiftning af airmasters til nye anlæg 
og CO2-styring. 

Juni 2020  

Fritidscentret 
Sødalen 

Renovering af facaden for at sikre indeklima i 
bygningen, herunder at forebygge skimmelsvamp. 
Facadebeklædning samt vinduer er delvis 
beskadiget og skal udskiftes og males for at kunne 
holde tæt. Derudover vil der blive gennemført en 
mindre energirenovering i form af bedre 
indregulering af varme og forbedring af 
ventilationen. 

Maj 2020 

Ganløse Skole - 
ADHD-afdelinger, 
flytning af klub og 
renovering 

Sidste fase af projektet med indretning af villaen til 
klub tilbud.  

Maj 2020  

Ganløse Skole - 
renovering og 
læringsmiljøer 

Renovering af skole samt etablering af 
læringsmiljøer 

Juni 2020  



Lærkeklubben Renovering af ventilation for at sikre børnenes 
indeklima. Det nuværende anlæg skal udskiftes, da 
det ikke giver et ordentligt luftskifte i klubben og 
samtidig skaber unødig træk. 

Udbud forventes i 
august 2020 

Lærkeskolen Indretning af lokaler til mini-gocart og fraflytning af 
foreningens lokaler under Toftehøjskolen. Placeres i 
kælderen ved at flytte lokalarkiv.  

Udbud forventes i 
juli-august 2020 

Maglehøjskolen 
(Hal) 

Udskiftning af tag og reparation af sokkel på 
omklædningsbygningen på hallen  
Ventilation. Udsugning bliver til varmegenvinding.  
Belysning i belysning i sportshallen 

Udbud forventes 
senest i august.  

Stengårdens 
Byggelegeplads – 
Energitiltag 

Indregulering af varmeanlæg og CO2-styring af 
ventilationsanlæggene.  
Nedgangen til kælderen ses et tydeligt kalkudtræk. 
Derudover fremstår taget slidt. Her bør der godt 
prioriteres midler til udskiftning. 

Forventet udbud i 
august 2020.  

Stenløse 
Idrætsanlæg 

Renovering af atletikbanen Forventet udbud i 
juli 2020.  

Stenløse Kulturhus Indretning af keramikafaciliteter og fraflytning af 
keramikforeningens lokaler under Toftehøjskolen 

Udbud forventes i 
juli-august 2020  

Ølstykke 
Svømmehal 

Renovering af omklædningsrum Udbud i juli måned 
igennem Comdia.  

 

 


