
Projektchef Niels Bank fra MT Højgaard har aldrig gennemtænkt og gennemregnet et 
projekt så grundigt som opførelsen af Vildbjerg Skole. Men resultatet har været alle
anstrengelserne værd. Et kvalitetsbyggeri, der i detaljen er designet til at holde i mange 
år.

MT Højgaard udgør som entreprenørfirma halvdelen af det private konsortium, der står bag 
opførelsen og den efterfølgende drift af Vildbjerg Skole.

Projektchef Niels Bank fra MT Højgaard har været med hele vejen. Han kalder specielt 
udbuds- og tilbudsfasen en lang anstrengende proces. Men han tvivler ikke på, at den færdige 
skole er et kvalitetsbyggeri, der er skabt til at holde i mange år.

”Tilbudsfasen kan godt føles tung. Men det har været en sund proces, at vi har skullet regne 
det hele igennem flere gange. Gjorde man det på samme måde ved alt byggeri, kunne man 
spare mange penge på driften på sigt, og man ville få mere kvalitetsbyggeri,” mener Niels 
Bank.

Han mener, det er en vigtig pointe, at det private konsortium både er ansvarligt for byggeriet 
og den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Hurtige kommunale beslutninger

”Man engagerer sig generelt mere, når man efterfølgende selv er ansvarlig for driften. Det har 
været en god og sund udfordring for os. Og vi tager erfaringerne fra Vildbjerg Skole med os i 
vores kommende byggerier. Vi vil da forklare bygherrerne, herunder de almennyttige
boligselskaber, at de bør tænke mere på driften under projekteringen og i anlægsfasen.”

Niels Bank fremhæver et meget effektivt samarbejde mellem den offentlige part, Trehøje 
Kommune, og den private part som forklaringen på, at skolen har kunnet opføres så hurtigt.

”Vi har arbejdet ud fra en meget stram tidsplan, som er blevet overholdt. Kommunens folk har 
været hurtige til at træffe beslutninger. Når vi har bedt om et hurtigt svar for at komme videre, 
har vi også fået det. Det offentlige har haft en kort og effektiv beslutningsproces. De har 
bestemt ikke levet op til de fordomme, man kunne have på forhånd,” siger Niels Bank.

”Der er selvfølgelig visse kulturforskelle. Den offentlige part tænker måske lidt mere i kasser 
økonomisk. Og de har et politisk bagland, der skal cleares med. Men selv under disse 
betingelser er det gået utroligt hurtigt. Kommunikationen har fungeret fantastisk godt hele 
vejen igennem. Vi har hele tiden haft ét fælles mål – at få bygget den bedst tænkelige skole.”

Skaber win-win situation

Niels Bank kalder OPP-samarbejdet for en ”win-win” situation. Samarbejdet er både en fordel 
for kommunen og for den private partner, som er sikret en lang kontrakt på driften. Men den 
største vinder er måske brugerne af skolen, lærerne og eleverne.

”Jeg er sikker på, at brugerne får en bedre skole end ved en traditionel model. At man har 
tænkt driften ind fra starten, betyder jo, at skolen er bygget i nogle materialer, der vil holde 
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længe. Skolen vil stå flot og velholdt i hele perioden, som vi har påtaget os ansvaret for. 
Skolen kan koncentrere sig om pædagogikken, mens vi tager os af bygningerne,” siger Niels
Bank.

”OPP-modellen giver bedre vedligeholdelse for de samme eller færre penge. Den helt store 
besparelse ligger i, at man nu laver forebyggende vedligeholdelse. Der er tradition for, at 
skoler normalt drives efter hovsa-vedligeholdelse princippet, hvor man først laver tingene, når 
de allerede er gået i stykker. Og det er langt dyrere og mere tidskrævende.”

Niels Bank kan kun komme i tanke om et enkelt minus ved processen, som er gennemført i
Trehøje Kommune. Nemlig, at udbudsfasen blev gennemført over hele tre runder.

”Jeg vil mene, man kunne have opnået det samme resultat med to udbudsrunder. Her stillede 
man efter min mening lidt for store krav til de konsortier, som var prækvalificerede. Alle 
virksomhederne pålagdes meget store omkostninger, som kun vinderen af kontrakten henter 
hjem igen i det lange løb,” påpeger Niels Bank.
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