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1 Sammenfatning og opgavebeskrivelse  
Ballerup Kommune har i budgetaftalen 2020 afsat 50 mio. kr. i anlægsmidler i perioden 2020-2023 til at 
udvide dagtilbudskapaciteten, da der opleves en tilvækst af børn i alderen 0-5 år i særligt to distrikter. 

I budgetforslag 2022 er budgettet forhøjet til i alt 67 mio. kr. med afsæt i ændret forudsætninger for de 
aktuelle løsningsforslag samt et ophedede bygge- og anlægsmarked, med stigende priser. 

Denne rapport er en opfølgning på den rapport, som blev præsenteret i oktober 2020. Der er gennemført 
mere detaljerede analyser af de to lokationer, Torvevej og Hold-an Vej, og der er fremkommet alternati-
ve løsningsmodeller på de to lokationer i distrikt Skovlunde og Hedegården. Disse beskrives i denne rap-
port, som indeholder flere mulige løsninger for hver lokation. 

De muligheder, som beskrives i nærværende bilag er tilpasset forholdene på de to lokationer og er derfor 
konkrete, realistiske og bygbare løsninger på kapacitetsudfordringerne i distrikterne.  

Mulighederne lever op til Ballerup Kommunes visioner, mål og krav på dagtilbudsområdet. Desuden er 
der foretaget en overordnet vurdering af planforhold, trafik, bygningernes tilstand og egnethed til om-
bygning til dagtilbud, samt hvordan bygning og udearealer bedst kan spille sammen.  

De to muligheder, som rapporten beskriver, er: 

› Torvevej 21, (Troldebo), Gammel Skovlunde skole ombygges eller ny bygning (Distrikt Skovlunde). 
› Hold-an vej 156 A og B, (Birkegården), ny bygning (Distrikt Hedegården).  
 

Beregningerne er foretaget ud fra et præliminært niveau og uden bygningsundersøgelser. Beregningerne 
er udført ud fra erfaringspriser og indeks 2021 K1 107 og med afsæt i besigtigelser på stedet samt infor-
mationer fra drifts- og planmedarbejdere i Ballerup Kommune. Beregningerne er eksklusive udgifter til 
forvaltningens interne omkostninger og evt. flytte- og genetableringsudgifter for de nuværende funktio-
ner på Torvevej. 

Budgetter på anlægsøkonomierne er tillagt de relativt store prisstigninger på materialer der ses både lo-
kalt og internationalt, samt det store arbejdspres der er i byggebranchen. 

Disse prisstigninger er også delvist relateret til bl.a. Covid-pandemien.
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2 Baggrund og problemstilling 
I de nedenstående tal er indregnet, de i notatet beskrevet, kapacitet udvidelser.    

 
 
Udviklingen i børnetallet ses aktuelt at falde en lille smule i distrikt Hedegården. Fremadrettet forventes 
dog en mindre stigning i antallet af børnehavebørn. 
 
Der vurderes på baggrund af de opdaterede kapacitetstal og det aktuelle- og forventede behov ikke at 
være brug for at skabe yderligere kapacitet i distrikt Hedegården. Siden sidste kapacitetsopgørelse i 2019 
er der i kapacitetsopgørelsen indregnet flytningen af specialgruppen (Junibakken) fra børnehuset Globen 
til børnehuset Søndergården i distrikt Måløvhøj samt en større daglig anvendelse af pavillonen ved børne-
huset Birkegården.  
 
Der ses i øjeblikket en relativ skæv fordeling mellem antallet af vuggestue- og børnehavebørn som kom-
mer til distrikt Hedegården, med en overvægt af vuggestuebørn. Dette kan udfordre særligt børnehuset 
Birkegården, hvor fleksibiliteten mellem vuggestue- og børnehavepladser er lav. Derfor forslås, at fast-
holde de allerede igangsatte planer om ud- og ombygning af børnehuset Birkegården. Planerne kan evt. 
stoppes med kort varsel frem til 2023, hvis befolkningsudviklingen ændrer sig i forhold til forudsigelserne 
i befolkningsprognosen. Det bemærkes, at der i forbindelse med en evt. udbygning kan erstattes ældre 
byggeri med nyere og mere fleksible bygninger. 
 
 

 
Der vurderes ikke at være behov for yderligere kapacitet i distrikt Skovlunde, når man ser på behovet 
frem mod 2024 ud over de 64 pladser der indgår i de allerede afsatte 50 mio. kr. til mere kapacitet i Sko-
vlunde og Hedegården. I kapacitetsopgørelsen indgår den forøgelse af kapaciteten, som børnehusene har 
genereret bl.a. i en corona-tid ved anvendelse af tidligere fællesrum m.v. til egentlige stuer.  
Den konkrete lokaleanvendelse er gennemgået med børnehusene, hvorefter de stuer, der i dag anvendes 
som grupperum, fremadrettet er talt med som grupperum – og altså ikke som fællesrum. Hvis det poli-
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tisk ønskes, at grupperummene fremadrettet igen anvendes som fællesrum, vil der skulle etableres yder-
ligere kapacitet i Skovlunde, og på et tidligere tidspunkt. 
  
I 2024 forventes der at være et samlet overskud af pladser på 31 pladser, hvis der regnes med en fuld 
fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser. Der er ikke fuld fleksibilitet i alle distriktets børne-
huse, jf. bilag, hvorfor det anbefales, at der fortsat arbejdes med en udvidelse af kapaciteten også ud 
over de allerede afsatte 50 mio. kr. til etablering af 64 pladser. Det anbefales, fordi der både er brug for 
at arbejde med fleksibiliteten mellem vuggestue- og børnehavepladser, med kapacitetsudvidelser ift. di-
striktets behov samt med en eventuel overdragelse af Villa Blide til distrikt Måløvhøj på sigt.  Der er ikke 
afsat midler til kapacitet ud over de planlagte 64 pladser i Skovlunde i administrationens budgetforslag. 
Det anbefales, at Center for Ejendomme inden for sin ramme påbegynder projekteringen af en eventuel 
ny institution i distrikt Skovlunde, hvorefter den kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023. 
  
Mulighederne for at konvertere mellem vuggestue- og børnehavepladser er tilstede (omkring 1/3-del af 
pladserne), men der kan med fordel i forbindelse med evt. ny- eller ombyggeri skabes yderligere fleksibi-
litet mellem vuggestue- og børnehavepladser. 
  
Det skal bemærkes, at der på lang sigt (efter 2025/26) forventes et faldende børnetal i distrikt Skovlun-
de, jf. befolkningsprognosen. I givet fald kan nyere byggeri eventuelt erstatte ældre byggeri.  
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1 Projektmuligheder i to distrikter 

3.1  Torvevej 21 - Distrikt Skovlunde  

 
Eksisterende forhold: Torvevej 21, tidligere Gammel Skovlunde Skole 

På Torvevej 21 er der mulighed for at ombygge en del af skolen i det nuværende Familiehus, så der etab-
leres fire nye dagtilbudsgrupper, dvs. kapacitet til 64 børn i alt, samt et produktionskøkken og et mindre 
rum til administration. 'Det røde hus' på ca. 90 m² indgår som administration, men ombygges ikke, da 
eksisterende indretning og kvalitetsniveau forudsættes anvendt. Alternativt kan der bygges nyt ved 
sportsanlægget. 
 
Bygningen på Torvevej vurderes efter en mere detaljeret gennemgang, med inddragelse af institutionsle-
delsen, at være mindre egnet til dagtilbudsformålet, men kan ombygges til rimelig kvalitet. Familiehusets 
tag skal repareres og lette facader med vinduer udskiftes. Bygningens alder indikerer, at der vil være æl-
dre bygningsmaterialer, som ikke er tidssvarende, der skal fjernes, når bygningen klargøres til nyindret-
ning. Ved indretning af institution i Familiehuset skal der påregnes ombygning af facader for flugtvejsdøre 
og glaspartier mod terræn, så børnene kan se ud på omgivelserne og har direkte adgang til dem. 

En anden udfordring på Torvevej 21 er at etablere udearealer i tæt tilknytning til bygningen. Der vil kun-
ne blive niveaufri adgang til gårdrummet mod nordvest fra alle grupperum, og dermed til et mindre ter-
rasseområde. For at få en tilstrækkeligt stor legeplads til dagtilbuddet skal denne etableres på bygnin-
gens sydøstlige side, som i dag har en fin parklignende karakter med græs og store gamle træer. Her lig-
ger terræn dog ca. 1-1,5 m under bygningens gulvkote i stueetagen, og derfor bygges der en liftløsning 
som supplement til eksisterende trappeadgang. 
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Det at ombygge en eksisterende bygning, frem for at bygge helt nyt, kan anses som et bæredygtigt til-
tag, der sparer ressourcer og minimerer CO₂-aftrykket til produktion af et nyt råhus. Omvendt vil udnyt-
telsen af et ældre råhus, medføre en risiko for indeklimaudfordringer. Endvidere vil det ikke være muligt 
at udvide kapaciteten yderligere, såfremt et behov vil opstå på længere sigt. 

Den eksisterende parkeringsplads ud mod banen er ikke fuldt belagt, og det vurderes derfor, at man kan 
benytte en del af disse pladser til dagtilbuddet, også hvis der bygges nyt ved sportsanlægget. Adgang til 
dagtilbuddet vil ske ad en ny sti fra parkeringspladsen, ind over legepladsen. Vareindlevering, renovation 
mv. vil ske fra bygningens nordside, hvis Torvevej 27 ombygges.  

I dag er børnehuset Troldebo indrettet med en vuggestuedel for 30 børn i stuen (stuen) og en opsam-
lingsbørnehave ovenover vuggestuen på 1. sal med plads for 60 børn. Børnehavebørn afhentes på Torve-
vej og køres til skovbørnehaven i Ballerup på Tvendagervej (tidl. Villa Blide). Indretningen i rammerne 
for familiehuset, bliver således 4. lokation i børnehuset Troldebo. 

I dag får vuggestuen leveret egenproduceret mad fra et andet børnehus (Lilletoften). I såvel forslag til 
ombygning som nybyggeri, vil løsningerne indeholde nyt produktionskøkken, som således vil kunne pro-
ducere mad til egne vuggestuebørn. Der er i 2022, udpeget 3 børnehuse i kommunen, som skal produce-
re frokost også til børnehavebørn, hvorfor dette nye produktionskøkken, disponeres til evt. at have egen-
produktion til både vuggestue- og børnehavebørn.  

Opsamlingsbørnehaven har i dag kun et udeareal på ca. 25 m2 til rådighed på Torvevej, da den forsæn-
kede legeplads er reserveret til vuggestuen i stueplan. 

 
Skitse: Ankomst til nyt dagtilbud på Torvevej fra parken   
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Lokationen ligger godt rent trafikalt. Det er tæt på Skovlunde Station, ligesom adgangen i bil og som blød 
trafikant allerede er velfungerende. Torvevej 21 ligger desuden tæt på Skovlunde Skole afdeling Nord og 
vil derfor også kunne indgå som undervisningslokaler, f.eks. faglokaler, hvis der på sigt bliver behov for 
fleksibilitet. 

Ved et kapacitetsbehov for 64 børn, kan ombygning af Familiehuset være en mulighed for at fastholde en 
lokation nær ved opsamlingsbørnehaven og vuggestuen Troldebo. Men som de nye prognoser peger på, 
er der et yderlige kapacitetsbehov og de rammer Familiehuset har, giver ikke mulighed for tilstrækkelig 
udvidelse nu eller på sigt uden at det vil betyde en eventuel flytning af aflastningsboligerne, med deraf 
følgende store flytte- og etableringsomkostninger andetsteds. 
 
Muligheden er derfor at tænke i nybygning på sportsanlægget, for at fastholde en central beliggenhed 
tæt på Skovlunde station m.m.  
 
Overvejelsen er så, om der ønskes en mulig kapacitetsudvidelse på de 64 + 30 vuggestuepladser fra Tor-
vevej 29, dvs. 94 pladser, og fastholde opsamlingsbørnehaven med Villa Blide som en del af børnehaven. 
Eller om der skal bygges et samlet Troldebo, hvor vuggestue og børnehave samles og bygges så der i alt 
bygges til 154 pladser (64+30+60). 
 
Såfremt der på længere sigt opstår yderligere kapacitetsbehov, vil en nybygning kunne udvides med 
yderligere 50 pladser svarende til i alt 200 pladser. I den forbindelse, vil det være hensigtsmæssigt fra 
starten af at reservere et udeareal på ca. 8.000 m2 samt et byggefelt svarende til ca. 1.250 m2 
 
Det betyder inddragelse af et større areal på sportspladsen end tidligere oplyst, men er nødvendigt for at 
kunne etablere et større børnehus til 200 børn, svarende til Himmel og Hav.  
 
P-pladsen, langs med jernbanen, vurderes at kunne dække behovet for antal p-pladser og vil give en di-
rekte adgang for vareindlevering, renovation m.m. Det er forudsat, at den eksisterende petanquebane og 
tilhørende klubhus bevares. 
 
Hvis der bygges nyt på sportspladsen, skal brandvejen og adgang for renovation til bebyggelsen Ravns-
letlund flyttes. Til- og frakørsel til aflastningsboligerne kan fastholdes, og adgang til det nye børnehus vil 
således blive flyttet til den fjerne ende af parkeringspladsen og vil således ikke ”forstyrre” aflastningsboli-
gerne i samme grad, som hvis man ombygger Torvevej 21. 
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Modeller for kapacitetsudvidelser 

Model 1– Ombygning af Familiehuset på Torvevej, 64 dagtilbudspladser: 
Familiehuset indrettes med produktionskøkken og plads til 64 børn. 
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Model 2 og 3 – Nybyggeri Torvevej, 64 dagtilbudspladser: 
Nybyggeri for et kapacitetsbehov på 64 børn på sportsanlægget. Løsningen betyder at der etableres 
grupperum, produktionskøkken og personalefaciliteter. Nybyggeriet kan planlægges så det kan udføres 
som etapebyggeri der på sigt kan udvides til at rumme et samlet Troldebo i takt med fremtidige kapaci-
tetsbehov. 
 
Byggeriet for Model 2 og Model 3, inkl. muligheden for etaper, svarer til at vi udfører som hhv. traditio-
nelt byggeri eller som modulbyggeri (prefab). 
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Model 4 og 5 – Nybyggeri Torvevej, 94 dagtilbudspladser:  
Nybyggeri for et kapacitetsbehov på 64 + 30 børn på sportsanlægget. Løsningen betyder at der etableres 
grupperum, produktionskøkken og personalefaciliteter. Nybyggeriet kan eventuelt udføres som etapebyg-
geri (f.eks. etape ét 94 børn, etape to yderligere op til 106 børn), der på sigt kan udvides til at rumme et 
samlet Troldebo. 
 
Byggeriet for Model 4 og Model 5, inkl. muligheden for etaper svarer til, at vi udfører byggeriet som hhv. 
traditionelt byggeri eller som modulbyggeri (prefab). 
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Model 6 og 7 – Nybyggeri Torvevej, 154 dagtilbudspladser: 
Nybyggeri for et samlet Troldebo, hvor de eksisterende pladser 30 vuggestuepladser + 60 børnehave-
pladser samles med kapacitetsbehovspladser på 64 i alt 154 børn.  

Byggeriet for Model 6 og Model 7, inkl. mulighed for etaper svarer til, at vi udfører byggeriet som hhv. 
traditionelt byggeri eller som modulbyggeri (prefab). 
 
Løsningen vil samtidigt frigive Skovbørnehaven Troldebo/Villa Blide, til distrikt Måløv samt lokalerne hvor 
opsamlingen og vuggestuen hører til på Torvevej i stueplan og 1. sal, til anden brug. 
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Model 8 og 9 – Nybyggeri Torvevej, ca. 200 dagtilbudspladser: 
Nybyggeri for et samlet Troldebo, hvor de eksisterende pladser 30 vuggestuepladser + 60 børnehave-
pladser samles med kapacitetsbehovspladser på 64 samt en yderligere kapacitetsforøgelse på ca. 50  i alt  
ca. 200 børn.  

Byggeriet for Model 8 og Model 9, inkl. mulighed for etaper svarer til, at vi udfører byggeriet som hhv. 
traditionelt byggeri eller som modulbyggeri (prefab). 
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Generelle bemærkninger 
Generelt udtrykker aflastningen en del bekymring ved at deres borgere ikke har sprog og kan derved vir-
ke lidt skræmmende og voldsomme med deres lyde og fagter i forhold til børn, helt specifikt hvis der in-
tegreres en daginstitution i Familiehuset (Model 1). Institutionen udtrykker også en vis bekymring i for-
hold til aflastningens borgere, i forhold til legende børns lyde og aktiviteter, som kan være lidt overvæl-
dende. Der skal derfor adskilles adgangsvej til institutionen ved indretning i familiehuset og hvis udeareal 
mellem bygningerne skal opdeles, med støjværn som reducerer både indsyn og lyde. Det indre gårdrum 
vil kunne anvendes til vareleveringer og afhentning af affald – ikke parkering, da Torvevej er meget bela-
stet i myldretid med kun en bane i hver retning. 

Den nuværende bygningsgeometri i Familiehuset er desuden en udfordring for udnyttelse af gangareal 
med manglende frihøjde, samt manglende tagrum for installationsføringer samt ventilationsanlæg. Ud fra 
det nuværende kendskab til bygningens miljømæssige tilstand, vurderes det at der vil være omfattende 
og omkostningstunge arbejder, i forhold til det samlet projekt. Ved nybygning vil der desuden være en 
besparelse i forhold til at Familiehuset kan blive på adressen. 

Brandvej langs aflastningsboligerne skal omlægges ved nybyggeri, således at det udpegede legeareal ved 
Familiehuset vil kunne samles med areal ved sportsanlæg. 

I forhold til gældende lokalplan, er der ingen forhindringer for at ombygge Torvevej 21 til dagtilbud. Ved 
nybyggeri skal der udarbejdes ny lokalplan. 
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3.2 Hold-an Vej 156 – Distrikt Hedegården 
 
 
I rapporten fra oktober 2020 var det forudsat, at Ballerup Kommune kunne overtage det eksisterende bo-
fællesskabstilbud på Hold-an Vej 156 (LEV-Bygningen) og at bygningen kunne ombygges til dagtilbud, 
med en kapacitetsudvidelse på 46/58 børn. Disse ekstra pladser skulle drives sammen med Børnehuset 
Birkegården, der har i alt ca. 100 eksisterende dagtilbudspladser.  

Dette har i mellemtiden vist sig ikke at være muligt, og denne rapport beskriver derfor muligheden for at 
udvide kapaciteten i Distrikt Hedegården gennem nybyggeri umiddelbart ved siden af Børnehuset Birke-
gården.  

Den eksisterende legeplads ved Børnehuset Birkegården er velfungerende og stor nok til at rumme flere 
børn. Og den eksisterende parkeringsplads vurderes også til at have tilstrækkelig plads til en kapacitets-
udvidelse af Børnehuset Birkegården. 

Placeringen er tæt på Hedegårdsskolen og eksisterende stisystemer. Der er gode trafikale forhold om-
kring lokationen, som det er nemt at komme til og fra, både som bilist, cyklist eller gående. 

 

Modeller for kapacitetsudvidelser 

I dag er der i begge eksisterende bygninger både vuggestue- og børnehavebørn. Ved at tilføre en tredje 
bygning inkl. en sammenbygning, vil der opnås en fleksibilitet i forhold til fordeling af vuggestue og bør-
nehavebørn.  

Der indrettes et nyt produktionskøkken i den nye bygning. Arealet, hvor det nuværende produktionskøk-
ken er, kan nyindrettes for værksted eller andet. Det eksisterende køkken er placeret i bygningen længst 
fra Hold-an Vej. Børnehavebørn får i dag halvfabrikata frokost anrettet i et modtagerkøkken i den eksi-
sterende bygning tættest på Hold-an Vej og vil evt. skulle bevares, medmindre der tilvælges frokostord-
ning på et tidspunkt. Det nye produktionskøkken skal således indrettes med mulighed for egenproduktion 
til både vuggestue og børnehavebørn. 

Ved placering af nybygningen på linje med de to eksisterende bygninger, betyder det at vuggestuegrup-
pen i pavillonen flyttes ind i den nye bygning, hvilket betyder, at kapaciteten i distriktet forøges med 46 
pladser + de 12 vuggestuebørn, som p.t. er i pavillonen.  

Dagplejen som benytter den anden del af pavillonen forudsættes flyttet til en anden lokation med pas-
sende rammer og tilhørende udearealer i nærområdet. 

Der skal således påregnes fornyelse af legepladsen i nogen grad i forbindelse med nybygningen, samt no-
gen ombygning i de to eksisterende bygninger i forhold til en sammenbygning. Hele legepladsindretnin-
gen bør vurderes, så den fremstår som en sammenhængende helhed efter byggeriet.  

Det skal bemærkes, at den nye bygning vil være placeret med et niveauspring til nærmeste bygning på 
mere end en meter. Der er niveauspring mellem de to eksisterende bygninger p.t.  

Liggehallernes forhold bør vurderes, da de i dag er små og placeret i ”vindfang”. Der skal etableres ny 
liggehal. 
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Model 1 og Model 2 – Nybyggeri Hold-an Vej, 46 + 12 dagtilbudspladser: 

Der opføres på grunden en ny bygning med plads for 46 + 12 børn, inkl. produktionskøkken, som tradi-
tionelt byggeri eller som modulbyggeri. 

Ved at bygge tilbygningen som modulbyggeri kan der spares både økonomi og tid. Udfordringen ved mo-
dul (prefab-) byggeri kan være at finde et udtryk, som harmonerer med det eksisterende byggeri. Ind-
pasningen med et eksisterende byggeri kan gøres på mange måder, hvilket bliver en konkurrencepara-
meter, eksempelvis kan benyttes murede felter på facader, tagrejsning for ventilationsanlæg, pap-tag 
som de eksisterende rammer m.m. 
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4 Forudsætninger 

4.1 Arealkrav 
Den arealfordeling, som er benyttet i vurderingen af lokationerne og deres muligheder, uanset om der er 
tale om tilbygning eller ombygning, har en max. bebyggelsesprocent på 25. 75 procent af grundens areal 
indeholder primært legeplads, men også areal til parkering, affaldssortering, cykelparkering mv.  

En børnegruppe har 16 børn i gennemsnit (12 vuggestuebørn eller 20 børnehavebørn), og nedenstående 
rumprogram er udarbejdet med inspiration fra dagtilbuddet Børnehuset Himmel og Hav. 

 

 
Figur 13: Teoretisk rumprogram, som er anvendt i kvalificeringen 

 

Ovenstående rumprogram og m²-krav er benyttet i forbindelse med skitsering af muligheder på de to ud-
valgte lokationer. Til sammenligning kan det nævnes, at "Kvalitetsniveau A" i Statens Byggeforskningsin-
stituts anvisning til bygningsreglementet angiver et bruttoarealbehov på 10 m² pr. barn som retningsvi-
sende for nye dagtilbud, hvoraf der netto skal være et frit gulvareal på mindst 3 m² pr. barn i vuggestuer 
og 2 m² pr. barn i børnehaver. 

I forhold til grundens størrelse bør der være ca. 40 m² pr. barn til rådighed, inkl. bygning, legeplads, øv-
rige udearealer og parkering. Dette overholdes på begge lokationer og ved samtlige muligheder på loka-
tionerne.  
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5 Midlertidige løsninger  
Af rapport ”Fornyet gennemgang af kapacitet i dagtilbud sammenholdt med befolkningsudviklingen” bli-
ver der lagt op til en optimering af eksisterende institutioner, dette arbejdes der videre med.  
Et forslag er at ombygge Pedelboligen til dagplejehus i distrikt Skovlunde.  

5.1 Pedelbolig – Afklaring om ejendom 
Pedelboligen ved Skovlundeskole afdeling Rosenlund kan indrettes til dagplejehus, som erstatning for 
grupperum i Børnehuset Himmel og Hav, som således vil få øget sin fleksibilitet.  
Pedelboligen vil kræve en istandsættelse samt etablering af en hegnet legeplads.  
Bygningen ligger tæt ved p-plads ud mod Bybjergvej. 
Vores skøn er at der skal bruges 500.000 + 500.000 = 1 mio. kr. og kan planlægges/igangsættes i 2021 
til brug i 2022.  
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6 Tidsplan 
Alt efter hvilke modeller der vælges, vil en tidsplan for realisering af kapacitetsudvidelsen tage sig for-
skelligt ud. Nedenfor er opstillet vejledende tidsplaner (kvartaler) for de muligheder, der beskrives i den-
ne rapport, fra en endelig beslutning tages, til dagtilbudspladserne er klar til anvendelse. Vælges der en 
model som modulbaseret (prefab) byggeri, så er der en tidsmæssig gevinst der bliver større i takt med 
byggeriets endelige størrelse. 
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7 Overblik over mulighederne for kapacitetsforøgelse 
 

TORVEVEJ 27 Anlægs-

sum 

Antal plad-

ser i alt 

Kapacitets-

forøgelse 

Pris pr. 

barn 

Ibrugtagning 

Model 1 

Familiehuset ombygning, pr. 16. juni 21 64 børn 
(NB: Relocation er inkl., udetoilet er inkl.) 

 

37.7 mio. 

kr. 

64 64  2. kvt. 2024 

Model 2 

Nybyg på sportspladsen, traditionel 64 børn 
 

 

27.2 mio. 

kr. 

64 64  3. kvt. 2024 

Model 3 

Nybyg på sportspladsen, modulbyggeri 64 børn 

22.2 mio. 

kr. 

64 64  1. kvt. 2024 

Model 4 
Nybyg på sportspladsen, traditionel 94 børn 

 

41.9 mio. 

kr. 

64+30 64  3. kvt. 2024 

Model 5 

Nybyg på sportspladsen, modulbyggeri 94 børn 

 

33.2 mio. 

kr. 

64+30 64  1. kvt. 2024 

Model 6 

Nybyg på sportspladsen, traditionel 154 børn 

 

59.4 mio. 

kr. 

64+30+60 64  3. kvt. 2024 

Model 7 

Nybyg på sportspladsen, modulbyggeri 154 børn 

 

46.2 mio. 

kr. 

154 64  1. kvt. 2024 

Model 8 

Nybyg på sportspladsen, traditionel 200 børn 

 

78.2 mio. 

kr. 

200 110  3. kvt. 2024 

Model 9 

Nybyg på sportspladsen, modulbyggeri 200 børn 

 

67.2 mio. 

kr. 

200 110  1. kvt. 2024 

 

HOLD AN VEJ 156 Anlægs-

sum 

Antal plad-

ser i alt 

Kapacitets-

forøgelse 

Pris pr. 

barn 

Ibrugtagning 

Model 1 

Nybyg, traditionel 58 børn 

 

32,1 mio. 

kr. 

46+12 46  2. kvt. 2024 

Model 2 

Nybyg, modulbyggeri 58 børn 

 

26,7 mio. 

kr. 

46+12 46  4. kvt. 2023 
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8 Modulbyggeri referencer 

 
Foto: Daginstitution på Amager _ ONV Arkitekter 
 
Man må ikke forveksle modulbaseret byggeri med pavillonbyggeri. Pavillonbyggeri er beregnet til en mid-
lertidig opsætning - eksempelvis to, tre år måske lidt længere, med særlige tilladelser. 
 
Modulbyggeriet i dag er af høj kvalitet. De enkelte bygningselementer produceres på fabrik og opstilles 
og færdigsamles på selve byggepladsen. Herved undgås arbejder i dårligt vejr, tolerancer overholdes, 
kvalitetssikringen forbedres o.s.v. 
 
Det modulbaserede byggeri er oftest hurtigere færdigleveret end det traditionelle byggeri, både i projek-
teringsfasen og i selve udførelsen, da de fleste detaljer allerede er gennemarbejdet og forberedt til pro-
ducentens udstyr og mandskab og at elementerne er mest mulig færdige, når de ankommer til bygge-
pladsen. 
 
Der er naturligvis begrænsninger, jf. den for-programmering der allerede er indbygget i producentens sy-
stemer for den ubegrænsede fleksibilitet – men reelt opleves dette ikke som nogen barriere. 
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Eksemplerne på modulbyggeri i dette kapitel er alle udført af ONV arkitekter. 

       
Boliger i Ørestaden _ ONV Arkitekter                             Boliger på Frederiksberg _ ONV Arkitekter 
 

 
Daginstitution i Ringsted _ ONV Arkitekter


