N.J. Fjordsgades Skole, Aarhus
Færch & Co. er hovedentreprenør på en gennemgribende renovering
af den smukke gamle bygning fra 1910 i det centrale Aarhus.

BYGHERRE:
Aarhus Kommune

Projektet omhandler først og fremmest renovering af det eksisterende byggeri i forhold
til tilgængelighed, brandtekniske tiltag, indeklima, ventilation og overflader. Store dele af
bygningsmassen er bevaringsværdig, hvorfor der gennem hele projektet er stort fokus på
de bygningstekniske løsninger.

ENTREPRISESUM:
26.000.000

Udvendigt omfatter projektet udskiftning af tagvinduer og kloakarbejder, mens byggeriet
indvendigt får en gennemgribende renovering, blandt andet med udførelse af to nye
trappeskakter samt etablering af en elevator.
N.J. Fjordsgades Skole skal i fremtiden danne rammerne omkring byens nye Fritids og
Foreningernes Hus.
Bygningen, der i dag fungerer som skole, skal af Sport og Fritid benyttes til undervisning,
administration, bevægelse og kreativitet. Således bliver den gamle skole et multifunktionelt
hus, som skal kunne benyttes i store dele af døgnet og på tværs af foreninger og
aktiviteter – og som bliver kendetegnet ved foranderlighed og fleksibilitet.

BYGGEPERIODE:
2017 – 2018
ENTREPRISE:
Hovedentreprise
ARKITEKT:
AART Architects A/S
INGENIØR:
Tækker Rådgivende
Ingeniører A/S

Med det nye Fritids og Foreningernes Hus er det Aarhus Kommunes ønske at skabe et
dynamisk hus, som er baseret på gode byggetekniske løsninger, der gør det muligt at
fremtidssikre husets mange udviklingsmuligheder.

Indeholder følgende entrepriser:
Nedbrydning og miljøsanering
Jord og beton
Murværk
Stål og stålkonstruktioner
Indvendige lette vægge
Fuger
Maling
Støbte undergulve
Gulve

System- og faste lofter
Døre og vinduer (ind- og udvendige)
Fast inventar
Beklædninger, påmurede
VVS
Kloakker
Ventilation
El
Elevator

PROJEKTANSVARLIG:

Søren Fønss
Projektchef, Aarhus afd.
Mobil: 40 41 16 09
E-mail: sf@faerch-co.dk

Kontakt Aalborg

Færch & Co. | Halkjærvej 22 | 9200 Aalborg SV

Telefon: 9818 6220

Fax: 9818 6227

E-mail: mail@faerch-co.dk

Kontakt Solbjerg

Færch & Co. Solbjerg | Haldshavevej 3 | 8355 Solbjerg

Telefon: 8692 7699

Fax: 2144 9073

E-mail: ss@solbjergtomrer.dk

