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Ny daginstitution for børnehave- og vuggestuebørn med optimal balance mellem arkitektur, et sundt 
indeklima og lave driftsomkostninger. Bygningen er beliggende ved Glyptoteket og Tivoli med store 
vinduesnicher mod gader og et dobbelthøjt, klimastabiliserende væksthus mod have og legeplads.

Nybyggeri af integreret daginstitution i 2 
etager som genbo til Glyptoteket. Institu-
tionen indeholder tre grupperum i under-
etagen og to på 1. etage, der skal kunne 
rumme både børnehave- og vuggestue-
børn, i alt 110 børn.  
 
Byggeriet er i 2014 præmieret af Kø-
benhavns Kommune som en ud af 7 
”gode og smukke bygninger og bymil-
jøer”. 
 
En stor del af den øvre etage anvendes 
til en taghave, der er placeret i den syd-
lige ende af komplekset. 
 
Byggeriet tager udgangspunkt i en hel-
hedsløsning, hvor der er optimal balance 
mellem arkitektur, et sundt indeklima og 
lave driftsomkostninger.  
 
Byggeriet er udført i Energiklasse 2015. 
 

Af tiltag kan nævnes: 
▪ Væksthus som klimastabiliserende 

element for hele institutionen. 
▪ Klimaskærm opført velisoleret, og i bæ-

redygtige materialer. 
▪ Solcellepaneler på bygningens tagflade 
▪ Installationsprincipper er valgt med 

hensyntagen til lavt niveau af drifts- og 
vedligeholdsudgifter, samt meget lave 
udgifter til energiforbrug.  

▪ Ventilationsanlæg er placeret i taghus 
og udført med effektiv varmegenvin-
ding og energioptimerede ventilatorer. 

▪ Bygningen opvarmes fortrinsvis via et 
gulvvarmeanlæg, der tilsluttes fjernvar-
mesystemet via en varmeveksler. 

▪ Lokal afledning af regnvand med fokus 
på nedsivning og forsinkelse af regn-
vandet (grønne tage, bede på bygnin-
gens terrasse, gennemtrængelige be-
lægninger på daginstitutionens ude- 
arealer). 
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EKJ’s ydelser 

▪ Projekteringsledelse 
▪ Projektering af Konstruktioner, 

VVS og El  
▪ Miljø- og energirådgivning 
▪ Udbud, forhandling og kon-

traktstyring 
▪ Projektgranskning 
▪ Fagtilsyn 
▪ Byggeledelse, herunder øko-

nomi- og tidsstyring samt ind-
retning og drift af byggeplads 

▪ Arbejdsmiljøkoordinering 
▪ 1 års-gennemgang 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
▪ Opfyldelse af energiklasse 

2015 
▪ Indeklimaoptimering 

Bygherre: Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, KEjd  
EKJ’s rolle: Underrådgiver til totalrådgiver Vandkunsten A/S 
Kontaktperson: Morten Mandrup Hylleberg, mhylle@kff.kk.dk 
Arkitekt: Vandkunsten A/S 
Periode: 2012-2015 
Størrelse: 910 m² 
Entreprisesum: 25 mio. kr. 
EKJ’s honorar: 0,9 mio. kr. 
Entreprenør: Strømberg & Sahl 
Entrepriseform: Hovedentreprise 

Renderinger: Vandkunsten 


