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Hedegården - Kapacitetsudvidelse

Nybyggeri Hold An Vej, 46 + 12 dagtilbudspladser:
– 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 børnehavebørn. 

– Der opføres på grunden en ny bygning med plads 
for 46 + 12 børn, inkl. produktionskøkken, som 
traditionelt byggeri eller som modulbyggeri. 
(12 vuggestuebørn som nu er i pavillonen)

– 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 kapacitetsudvidelse af Børnehuset Birkegården.

– Der indrettes et nyt produktionskøkken i den nye bygning. Arealet, hvor det nuværende 
produktions-køkken er, kan nyindrettes for værksted eller andet

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

– Der skal også etableres ny liggehal. 2



Skovlunde - Kapacitetsudvidelse

Ombygning af Familiehuset på Torvevej, 64 + 30 dagtilbudspladser:
– Bygningen på Torvevej vurderes efter en mere detaljeret 

gennemgang, med inddragelse af institutionsledelsen, at 
være mindre egnet til dagtilbudsformålet, 
men kan ombygges til rimelig kvalitet

– legeplads til dagtilbuddet skal etableres på bygningens 
sydøstlige side, som i dag har en fin parklignende karakter 
med græs og store gamle træer. Her ligger terræn dog 
ca. 1-1,5 m under bygningens gulvkote i stueetagen, og 
derfor bygges der en liftløsning som supplement til eksisterende trappeadgang.

– Det at ombygge en eksisterende bygning, frem for at bygge helt nyt, kan anses som et 
bæredygtigt tiltag, der sparer ressourcer og minimerer CO₂-aftrykket til produktion af et nyt 
råhus. Omvendt vil udnyttelsen 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.

– I dag er børnehuset Troldebo indrettet med en vuggestuedel for 30 børn i stuen (kælder) og en 
opsamlingsdel for børnehavebørn ovenover på 1. sal med plads for 60 børn. Børnehavebørn 
afhentes på Torvevej og køres til skovbørnehaven i Villa Blide. Indretningen i rammerne for 
familiehuset, bliver således 4. lokation i børnehuset Troldebo. Det anbefales at bygge for de 30 
vuggestuebørn i første fase.
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Skovlunde – Kapacitetsudvidelse fortsat 

Nybyggeri Torvevej, 64 + 30 dagtilbudspladser:
– 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 kapacitetsbehov.

– Muligheden med nybygning på sportsanlægget vil
fastholde en central beliggenhed tæt på Skovlunde station m.m. 

– P-pladsen, langs med jernbanen, vurderes at kunne dække behovet for antal p-pladser og vil give 
en direkte adgang for vareindlevering, renovation m.m. Det er forudsat, at den eksisterende 
petanque-bane og tilhørende klubhus bevares.

– Hvis der bygges nyt på sportpladsen skal brandvejen og adgang for renovation til bebyggelsen 
Ravnsletlund 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” aflastningsboligerne i samme grad, som hvis man ombygger Torvevej 27.

– Løsningen giver mulighed for en yderligere kapacitetsudvidelse for opsamlings-børnehaven 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).
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