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 3. 

OPGAVEN 

Dette forslag tager udgangspunkt i Holbæk kommunalbestyrelses beslutning på 

byrådsmødet afholdt 21.11.2018 vedr. Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og 

skoler. I forlængelse af denne beslutning blev der på byrådsmøde 23.01.2019 besluttet at 

frigive anlægsmidler til nye børnehuse og skoler. 

 

For Tuse Børnehus var der bl.a. angivet følgende i beslutningen: 

 

I forhold til Tuse foreslås to alternative løsninger. Det første alternativ er, at der etableres et 

nyt børnehus med plads også til dagplejen på ca. 1.800 m2 i tæt forbindelse med 

SFO/skolen. Det vil også kunne være med til at håndtere den stigende pladsmangel på 

skolen, da bygningerne til dagtilbud og skole/SFO kan bruges fleksibelt og 

dermed bidrage til at styrke et sammenhængende læringsmiljø for alle børn i Tuse. 

Løsningen vil ligeledes forbedre parkerings- samt af- og påsætningsforhold. Det vil medføre 

en nedrivning af det fraflyttede børnehus.  

 

Det andet alternativ er 

at bygge nye 1.100 m2 

på matriklen ved det 

eksisterende børnehus 

(Tuse Byvej 16B). 

Børnehuset 

(Tuse Byvej 16A) vil her 

kunne nedrives, hvilket 

vil forbedre parkerings- 

samt af- og 

påsætningsforhold.  
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I forlængelse af beslutningen blev der igangsat et arbejde med forundersøgelser og 

analyser som grundlag for valg mellem de 2 alternative løsninger, og på den baggrund blev 

der ultimo 2019 fremlagt et nyt poltisk beslutningsgrundlag vedr. valg af scenarier for det 

videre arbejde.  

 

På Holbæk Kommunalbestyrelses møde 13.11.2019 blev det besluttet at godkende 

administrationens oplæg og arbejde videre med om- og tilbygning og renovering af eksist. 

børnehus. 

 

Under punkt Punkt 269: Beslutning om placering af nyt børnehus i Tuse er angivet 

følgende: 

 

Administrationen vurderer på baggrund af nuværende viden, at scenariet med om- og 

tilbygning og renovering er hurtigere og billigere fremfor nybyggeri. Det forventes på 

nuværende tidspunkt,at om- og tilbygning indebærer en renovering af 675 m2 eksisterende 

bygning (Tuse Byvej 16B) og tilbygning (nybyggeri) på ca. 1.085 m2 samt fraflytning eller 

nedrivning af 413 m2 (Tuse Byvej16A). Brugerprocessen afdækker de konkrete behov. 

 

På baggrund af de aktuelle kapacitetsudfordringer, udgifter til pavillon i forbindelse med 

kapacitetsudvidelse, børnehusets ønske om at blive på nuværende matrikel, projektets 

økonomi og tidshorisonten for nybyggeri, indstiller administrationen, at der igangsættes en 

brugerproces i Tuse med henblik på om- og tilbygning og renove-ring af det eksisterende 

børnehus på Tuse Byvej 16. 

 

Brugerprocessen forventes 

igangsat hurtigst muligt 

efter politisk beslutning, og 

forventes at have en 

varighed på 6-9 måneder. 

Processen resulterer i et 

konkret byggeprogram og 

budget, som indstilles til 

politisk behandling. 
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BRUGERPROCES 

Med udgangspunkt i de rammer som er defineret af de politiske beslutninger, blev der jf. 

beslutningen igangsat en brugerproces primo 2020 for at klarlægge det præcise 

byggeprogram for opgaven. Brugerprocessen har været en bredt funderet brugerproces 

som har omfattet repræsentanter for det pædagogiske personale, den pædagogiske 

ledelse, Tuse Skole, forældre, teknisk personale og lokalområdet. 

 

I perioden februar 2020 – august 2020 har der været afholdt i alt 7 møder hvoraf det ene 

har været i form af en heldags inspirationsdag til nye daginstitutioner i Hvidovre kommune, 

Københavns kommune og Holbæk kommune.  

 

Processen har være berørt og blevet forlænget af de tiltag vedr. bl.a. forsamlinger som har 

været iværksat i forbindelse med bekæmpelse af Covid-19. 

 

Som resultat af processen er der blevet udarbejdet et Byggeprogram, Funktionelle krav, 

som danner grundlag for nærværende projektbeskrivelse og den politiske godkendelse af 

de videre forløb. 

 

Der planlægges med forsat brugerinddragelse i den videre proces bla. i forbindelse med 

udarbejdelse af udbudsmateriale samt i forbindelse med de efterfølgende projekterings- og 

udførelsesfaser. 
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MYNDIGHEDSFORHOLD 

Projektet er udarbejdet så det respektere det gældende plangrundlag for området. Projektet 

udføres således indenfor rammerne af den eksist. Lokalplan 7.04 - Tuse Lokalcenter. 

 

En del af området er omfattet af en fredning i forbindelse med fortidsminder, som vil blive 

respekteret í forbindelse med projektet. 
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BØRNETAL & PROGNOSER: 

 

I bilag til politisk beslutning: Katrinedal, Tusindfryd, Tuse Byvej 16, 4300 Holbæk er der 

oplyst følgende om aktuelle børnetal (2020 tal):  

 

Dagtilbud: I alt 128 børn fordelt på 0-2 årige: 34 børn & 3-5 årige: 94 børn 
 
Prognose viser, at for de 0-5 årige er der en stigning på ca. 34 % frem mod 2025 og 
herefter en mere moderat stigning svarende til en samlet stigning på ca. 50% i hele 
perioden frem til 2031 til i alt: 
 
161 børn i 2031 fordelt på 0-2 årige: 42 børn & 3-5 årige: 119 børn.  
 

I forbindelse med den efterfølgende brugerproces og med baggrund de aktuelle forhold, har 

områdeledelsen lavet følgende skøn på det fremtidige behov: 

 

Mit gæt er at vi går fra de ca. 40 vuggebørn til ca. 48 vuggebørn – svarende til 4 stuer af 12 
børn samt at vi inden byggeriet er færdigt, går fra ca. 100 børnehavebørn til ca. 130 
børnehavebørn. 

 

På den baggrund samt for at overholde den økonomiske ramme, er aftalt at arbejde videre 

med et projekt som ved etableringen har en kapacitet på: 

 

I alt 176 børn fordelt på 0-2 årige: maks. 56 børn & 3-5 årige maks. 120 børn, fordelt på 9 
grupperum.  
 
Herudover et ekstra vuggestuegrupperum som planlægges anvendt af dagplejen med i 
maks. 14 børn på en gang. 

  

Denne kapacitet ligger over prognosens vurdering men imødekommer ikke helt 

områdeledelsens skøn. Til gengæld indarbejdes en option i udbuddet med mulighed for at 

udvide projektet med yderligere 2 grupperum svarende til op til 28 ekstra 0-2 årige eller 48 

ekstra 3-5 årige.  

 

Herudover indrettes alle grupperum fleksibelt så de kan anvendes til både 0-2 årige og 3-5 

årige. 
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BYGGEPROGRAM, GENERELT 

Tuse Børnehus er en pædagogisk idrætsinstitution, certificeret under Dansk Idrætsforbund 

og det er et helt grundlæggende element i alle dele af projektet. Der ønskes indtænkt 

bevægelse overalt i og udenfor det nye børnehus. 

 

Herudover skal Tuse Børnehus udføres som et bæredygtigt byggeri. Holbæk Kommune har 

besluttet at projektet skal udføres som bæredygtigt byggeri i.h.t. DGNB som bygger på en 

helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed hvor miljømæssigt bæredygtighed suppleres 

med socialt og økonomisk bæredygtighed. Byggeriets skal i forlængelse af dette certificeres 

i henhold til DGNB-bæredygtighedsklassen for Undervisnings- og børneinstitutioner. 

 

Institutionen skal planlægges til i fremtiden normalt at rumme op 190 børn fordelt på: 5 

børnehavegrupperum (120 børn) / 4 småbørnsgrupperum (56 børn) / 1 dagplejegrupperum 

(14 børn) samt 50 voksne / personale. Herudover en option for yderligere 2 grupperum inkl. 

børnegarderobe, børnetoiletter og liggehal for i alt 48 3-5 årige eller 28 0-2 årige.  

 

Funktionelt skal bygningen rumme: 

 

− 10 grupperum til dagtilbud med hver min 48 m2  frit gulvareal som hver kunne rumme 

op til 24 børnehavebørn eller 14 vuggestuebørn med tilhørende børnegarderober, 

børnetoiletter m.v.  

− Fælles områder til: Idræt/bevægelse + Spise + Sprog + Hvile/ro samt depotplads og 

liggehal.  

− Produktionskøkken inkl. tilhørende servicefaciliteter for varemodtagelse og 

opbevaring m.v.  

− Personalerum, herunder personalegarderobe og toiletter til alle ansatte. 

− Administration / kontor til områdeledelse, dagtilbud for 2 personer samt dagpleje for 4 

personer inkl. adgang til kopi/print samt møderum. 

− Servicefunktioner i.f.m. vask, rengøring, handicaptoilet og teknikrum. 

 

Herudover skal udearealer og eksist. legeplads ombygges og udvides så den kan rumme 

alle aldersgrupper og alle børn inkl. depot/skure, udvidelse af parkering for cykler, biler og 

andre køretøjer samt etablering af renovationsløsning. 

 

Generelt skal nye børnehuse udføres med: Godt lydmiljø, Godt luftmiljø / ventilation, 

Gulvvarme samt Automatisk udvendig solafskærmning / screenes på alle vinduer. 
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ORGANISERING AF BYGNING: 

Bygningen ønskes organiseret og disponeret så det grundlæggende opfattes som ét samlet 

hus med en fælles hovedindgang som også er lokalområdets indgang til huset uden for 

åbningstid. Daglig adgang for børn og forældre sker direkte ind i de enkelte 

børnegarderober samt for personalet direkte ind i personalegarderoben. 

 

Hovedindgang og børnegarderober udføres med skiftezoner i.f.t. udesko så alle øvrige rum 

kan udføres skofri / forbeholdt indesko 

 

Grupperum ønskes grundlæggende disponeret så 2 grupperum er fælles om en indgang / 

vindfang med adgang til selvstændige garderobe for de enkelte grupperum og samtidig har 

relation/dørforbindelse til nabogrupperum 
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ADGANG & PARKERING 

Adgangsforholdene planlægges, så der er mulighed for let adgang for både gående, 

cyklende og bilister.  

 

Mod øst forlænges eksist, adgangsvej og parkeringsområde i forbindelse med nedrivningen 

af Tuse Byvej 16A så der kan etableres udvidelse af ankomstareal og parkering samt ny 

udkørsel til Tuse Byvej. Herudover skaber denne nye forbindelse også mulighed for at 

etablere direkte adgang for gående og cyklende til børnehuset fra Tuse Byvej. Hvis det er 

muligt i.f.t. at skabe sikre trafikforhold på Tuse Byvej, ønskes udkørsel til Tuse byvej med 

udkørsel til begge sider. 

 

På den måde bevares den tætte forbindelse til adgang og parkering ved Tuse Skole, 

samtidig med at der skabes et nyt ankomstområde for børnehuset med plads til udvidelse af 

parkering til biler og cyklende samt enkel og børnesikker adgang til børnehuset.  

 

Tættest på børnehuset planlægges etableret 10 familiepladser med ekstra god plads til at 

børn kan komme ind og ud og bredde på min 3,5 m med skiltning for korttidsparkering 

 

Mod vest etableres ny adgangsvej med indkørsel vest for Tuse Byvej 18 B. Vejen udføres 

så den giver adgang til ny personaleparkering samt adgang til køkkenleverancer og 

renovation tæt på børnehuset. 

 

Ved bearbejdning af udearealerne indarbejdes, at der etableres stiforbindelse mellem 

børnehus og pendlerparkering nord for ved landevejen så denne også kan benyttes som 

adgangsvej til børnehuset. 

 

Herudover indarbejdes det i 

projektet, at eksist. sti langs 

med legeareal skal 

genetableres med ny 

linjeføring efter udvidelse af 

legeplads. 
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BASISLOKALER – GARDEROBER, GRUPPERUM & TOILETTER 

Bygningen er disponeret så der etableres en fælles hovedindgang, men i det daglige 

benyttes decentrale indgange af forældre og børn direkte til og 

fra legepladsen. Indgange udføres med overdækninger for 

ophold og leg og er fælles for op til 2 grupperum, men giver 

adgang til børnegarderober for den enkelte gruppe. Herudover 

er der indarbejdet håndvaske i indgangsområdet for at sikre 

nem adgang til håndvask for alle. Herudover udføres plads til 

forældreinfo samt indtænkes skiftzoner for skoskifte som sikre 

etablering af en skofri institution.  

 

Børnegarderoberne indrettes med plads til 24 

børnegarderobepladser samt med plads til 4 voksenpladser pr. 

grupperum med plads til ”arbejdstøj” – flyverdragter m.v. 

 

Fra børnegarderoberne er der direkte forbindelse til de tilknyttede grupperum, der som 

udgangspunkt principielt er 10 ens grupperum hver med min 48 m2 frit gulvareal og med 

plads til min 24 børnehavebørn / 14 vuggestuebørn - men som gerne må udføres som 

forskellige og unikke rum. Grupperum ønskes udført med opdeling i 2 rum fordelt med et 

stort fællesrum og et mindre hyggerum hvor min 6 børn og 1 voksen kan samles i en lille 

gruppe samt med mulighed for sammenlægning nabogrupperum – så der kan opnås den 

bedst mulige fleksibilitet og udnyttelse af arealer - f.eks. når nabogruppen er på tur eller ved 

åbning og lukning af institutionen med mindre personale.  

 

Grupperum udføres med ”Mini” 

køkkenfunktion/arbejdsbord med vask samt 

med variation i vinduesplacering og størrelse 

så der er lave siddevinduer og højere vinduer 

man kan hoppe fra og f.eks. med trappe op til 

højt placeret vindue. 

 

Herudover indrettes alle rum med 

motorikskinner for fleksibel ophængning af 

idræts- og motorikredskaner i alle grupperum.  

 

Børnetoiletrum indrettes med visuel forbindelse (interne vinduespartier) til de enkelte 

grupper samt med direkte adgang via forrum til de enkelte grupperum som adskiller toiletter 

fra grupperum/spiserum (lugtgener m.v.) I forrum ønskes børnevaske placeret så der 

håndvask m.v. kan ske uden at skulle ud i selve toiletrummet. Herudover etableres min. 2 

stk. udetoiletrum placeret så der er den bedst mulig disponering i.f.t. at børn på alle dele af 

legeplads her let adgang til toiletter. 
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FÆLLESRUM – BEVÆGELSE, RO, MØDE, VÆRKSTED, SPISE & SOVE 

Fælles for alle grupper og øvrige brugere af huset etableres fællesrum for idræt/bevægelse, 

flexrum/møderum, ro/sanse, værksted, spise, opbevaring og sove. 

 

Børnehusets fokus som pædagogisk idrætsinstitution betyder, at der er et særligt fokus på 

etablering af rum til idræt/bevægelse som indarbejdes i alle rum, men som også medfører 

fokus på etablering af gode fælles rum til idræt og bevægelse.  

 

Der indrettes min. 2 fællesrum med fokus på indretning til idræt, bevægelse og motorik. Det 

ene rum indrettes med plads til at op til 30 børn og 5 voksne eller op til 20 voksne 

fritidsbrugere kan bruge rummet i.f.m. træning / fysisk aktivitet med min. 150 m2 frit 

gulvareal. Det andet rum 

indrettes med permanent 

indretning med klatreudstyr / 

ribber, måtter og 

motorikskinner så alle dele af 

rummet kan anvendes til 

bevægelse og med et areal 

på min. 50 m2 frit gulvareal. 

 

Der indrettes 2 depotrum 

hver på min 15 m2 med 

direkte forbindelse til de to 

fællesrum for idræt og 

bevægelse. Det ene til 

børnehuset og det andet til 

fritidsbrugere. 

 

Der indrettes et fællesrum som indrettes med fokus på ro / sanser. Sanserum ønskes udført 

som et særligt lydmæssigt adskilt rum som evt. kan ligge placeres for sig selv som en 

pavillon på legepladsen. Sanserummet ønskes udført med en samlende form med 

vægnicher med forskellige opholds- og opbevaringsmuligheder for børn og med tæt kontakt 

mellem inde og uderum f.eks. med udvendig overdækning / pergola. 

 

Der indrettes 3 fleksible samtale/møderum som også indrettes med mulighed for brug til 

stillerum for mindre børnegrupper, herunder sprogrum samt som møde og samtalerum. 

Rummene placeres roligt og uden direkte indblik m.v. så rummet kan anvendes til 

personlige samtaler, fordybelse m.v. Et af rummene indrettes som børnehusbibliotek plads 

til opbevaring / reolvæg. 
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Et fællesrum / depot indrettes med fokus på at kunne være base for arbejdet med 

kreative værkstedsfunktioner som arbejde med ler, maling, træ m.v. i de enkelte grupperum 

med fælles depotrum for rekvisitter, redskaber, papir, farver/maling, musikanlæg, 

instrumenter m.v. Rummet indrettes til at voksne kan forberede aktiviteterne samt udføre 

afsluttende rengøring af værktøj, pensler m.v. samt med plads til 6 stk. aktivitetsvogne / 

rulleborde til transport mellem værksted og grupperum. 

 

Udover de opbevaringsmulighed i de enkelte rum etableres et stor fælles depotrum som 

centraldepot for bleer, toiletpapir, øvrige toiletartikler m.v. Adgangsvej til depotrum ønskes 

med mulighed for nem adgang fra adgangsvej / parkering med pallevogn / paller. 

 

Der etableres produktionskøkken i det nye børnehus, med kapacitet og faciliteter til 

produktion af mad til min 250 børn og 50 ansatte. Køkkenet placeres som et centralt 

element i bygningen hvor alle naturligt kommer forbi og hvor duften af mad kan brede sig i 

huset. Køkkenet skal indrettes som et professionelt køkken, der kan godkendes af såvel 

Fødevaremyndighederne og Arbejdstilsynet og dimensioneres til at producere alle dagens 

måltider i institutionen. Der etableres et pædagogisk køkken/børnekøkken som arbejdsbord 

med podieskuffer på den en side til 

børn og normal arbejdshøjde mod 

køkken.  

 

Børnekøkken ønskes placeret i 

overgang mellem Køkken og 

Fællesrum og indrettes med 

vask/vand, ovn, mikroovn og 

køleskab placeret på udvendig side 

mod spiseområde, så det også kan 

anvendes af fritidsbrugere ved møder 

m.v. 

 
 

Der indrettes 2 fælles spiserum, et ved produktionskøkken og et ved vuggestuegrupper, 

placeret som centralt fællesrum / fordelingsrum som husets centrale torv & Hjerte som er let 

tilgængeligt for alle grupper, personale m.v. samt kan anvendes af lokalområdet ved møder 

m.v. 

 

Der indrettes 2 liggehaller. Den ene med plads til 28 krybber og den anden med plads til 40 

krybber (inkl. 12 krybber til dagpleje). Herudover udføres der i begge liggehaller et podie til 

15 store børn kan sove. Liggehallerne placeres hvor der er ro og skygge / køligt – langt fra 

legeplads og anden larm samt udformes så man kan gå tørskoet fra garderobe. 
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PERSONALEFACILITTER, LEDELSE & ADMINISTRATION 

Der indrettes personalefaciliteter for min. 50 personer samt administrative arbejdspladser 

for min. 7 personer. 

 

Personalefaciliteter indrettes med personalegarderobe 

med plads til ”privat” overtøj med en stanggarderobe 

aflåselig taskeboks til hver person samt garderobe med 

plads til 3 køkkenmedarbejdere, indrettet med 3 x 2 stk. 

garderobeskab. Ved indgange etableres skoreol for min. 

50 sko/støvler umiddelbart efter dør så institutionen kan 

udføres ”skofri” i det daglige. Personalegarderobe ønskes 

opdelt i flere mindre rum placeret tæt på børnegarderober 

og adgangsveje fra det fri. 

 

Herudover etableres 4 stk. personaletoilet og bad i.h.t. 

myndighedskrav jævnt fordelt i hele børnehuset. Der 

regnes med 1 toilet/bad placeret i direkte forbindelse med 

personalegarderobe. 

 

Endelig etableres et personalerum med spise-/mødeplads til 20 personer og siddegruppe 

for min. 6 personer. 

 

Områder til administration og ledelse indrettes med 1 stk. lederkontorer med arbejdsplads til 

2 personer og lille mødebord til 4 personer, 1 stk. lederkontorer med arbejdsplads til 2 

personer, 1 stk. lederkontorer med arbejdsplads til 1 person (dagpleje) samt 1 stk. kontor 

med arbejdspladser for 3 personer (dagpleje) som alle placeres så det er let tilgængeligt og 

synligt for alle som kommer og går til børnehuset. 

 

Herudover indrettes et mødelokale med plads til 10 

personer i tæt relation til kontorer. I møderummet 

indrettes også 3 personalearbejdspladser for fleksibel 

anvendelse af rummet. 

 

Som servicefunktion til administration og ledelse indrettes 

print/kopi rum med plads til kopimaskine/printer, 

makulator samt opbevaringsplads til papir m.v. 
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SERVICEFUNKTIONER 

Fælles for hele huset indrettes rum til vask, rengøring, handicaptoilet samt teknikrum. 

 

Vaskerum udføres med central placering og indrettes med plads til vaskemaskine og 

tørretumbler begge i kraftig industrikvalitet samt opbevaringsmulighed 

 

Rengøringsrum indrettes med plads til rengøringsvogn og gulvaskemaskine samt med 

plads og installationer til vaskemaskine & tørretumbler til brug rengøringsremedier 

 

Toiletrum til handicappede udføres i.h.t. gældende myndighedskrav og vejledninger på 

området og i hjørne mellem toilet og væg modsat vask indrettes bruseplads. Toilettet 

placeres centralt tæt på sal og køkken og let tilgængeligt for forældre og fritidsbrugere 

 

Herudover etableres de nødvendige antal teknikrum i.h.t. de tekniske installationer som 

indgår i de enkelte tilbud. Teknikrum skal indrettes så alle dele er let at servicere/drifte og 

må ikke indrettes i rum som også har anden funktion f.eks. depot m.v. 

 

LOKALOMRÅDE & FRITIDSBRUGERE 

Lokalområde og fritidsbrugere har været involveret i brugerprocessen og har i forlængelse 

heraf arbejdet for at følgende indarbejdes i projektet: 

 

- Sikre fleksibel adgang til 

bygninger / briksystem  

 

- Give mulighed for at 

bruge fællesområder 

herunder bevægelse- og 

idrætsområder, 

møderum samt køkken 

og spiserum 

 

- Sikre mulighed for at 

anvende samt 

opbevaringsmuligheder 

for foreninger og andre fritidsbrugere. 

 

- Sikre adgang til og gennem udearealer samt bevarelse af eksist. stisystem 
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UDEAREALER 

UdeareaIerne indrettes med fokus på at bevare 

kvaliteterne i det eksist. udeareal med størst 

mulig genanvendelse af eksist. legeplads. 

Herunder særligt genanvendelse af eksist. telt 

nord for eksist. børnehus som gerne må flyttes til 

ny passende placering i.f.t det nye børnehus. 

Herudover skal der også etableres et udeareal til 

pauser m.v. for personalet ved personalerum.  

 

Der ønskes fokus på at der indrettes så der er et 

tydeligt idræts- og bevægelsesmotiv i alle uderarealer. 

 

Der ønskes fokus på: De tre grundmotoriske sanser:  

 

Taktiksansen. Styrkes ved at mærke: varme, kulde, tryk, smerte, konsistens, form m.m. 

Vestibulærsansen. Styrkes ved at: rulle, snurre, gynge, vippe, rutsje, hovedet nedad, gå 

balance, hoppe, springe, løbe, kolbøtter m.m. 

 

Muskelledsansen. Styrkes ved at: tumle, kravle, klatre, springe, hoppe, kaste, gribe, trække, 

skubbe, slå, sparke m.m. 

 

De 4 øvrige sanser: Syn: visuelle indtryk, Høre: lydindtryk, Smage: smagsindtryk, Lugte: 

duftindtryk. 

 

Dette, kombineret med de 4 kompetencer fra Pædagogisk Idræt: Det fysiske:  styrke, 

kondition, smidighed, udholdenhed m.m., Det psykiske: mod, selvværd, selvtillid, initiativ, 

klare, udtrykke følelser, Det sociale: kommunikere, samarbejde, forhandle, kompromisse, 

fællesskab, Det kognitive: tænke, huske, reflektere, overblik, taktik, teknik, kreativitet, 

fantasi  

 

Målet er, at legepladserne skal komme 

bredt rundt om disse sanser og 

kompetencer, og det på måder, som 

børnene har lyst til at søge. 
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Fokus på, at der indrettes legeområde til 0-2 årige som sikre, at der er udfordringer hele 

vejen igennem vuggestuetiden. Skal indgå i den samlede legeplads med ovenstående 

ønsker men være tæt på vuggestuegarderober, afgrænset med lav forhindring – gerne som 

man kan bevæge sig på/over når man er stor nok.  

 

Fokus på, at nogle steder/aktiviteter, vil kunne have gavn af at ligge tæt på hinanden og 

dermed opnå en større legeværdi (= flere benytter dem, og får styrket flere kompetencer) og 

nogen det modsatte, at noget kan have gavn af at ligge væk fra hinanden – f.eks. mhp. ro 

og fordybelse ét sted – og fart og høje lyde et andet. 

 

Fokus på Naturen, med bakker, skrænter, buske og træer, der er med til at skabe hulelege, 

skabe skygge og giver motoriske udfordringer. 

 

Fokus på sværhedsgrad - det er vigtigt at der er nogle aktiviteter som børnene skal øve sig 

på, før de kan mestre dem - det gælder for børn i alle aldre. Og, der skal f.eks. stadig være 

udvikling at erobre, når man går på sidste år i børnehaven. Det kan f.eks. være en 

klatrevæg, en karrusel, et sted hvor man går armgang eller lignende, som først kan mestres 

som 5-6 årig. 

 

Der ønskes: 

- Sandkasser  

- Boldbane  

- Cykelbane 

- Gynger 

- Girafgynge. 

- Legehuse 

- Kolbøttestænger 

- Hængekøjehuler 

- Jordbunke - der må graves i…. 

- Trampoliner 

- Klatreaktivitet, med klatregreb  

- Armgang  

- Vipper.  

- Bålhytte 

- Sansehave 

- Sansesti 

- Træstamme 

- Karrusel 

- Drivhus/Orangeri 
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TILGÆNGELIGHED 

Projektet opfylder gældende krav til etablering af tilgængelighed for alle som de fremgår af 

bl.a. i Bygningsreglementet.  

 

Det medfører bl.a. etablering af niveafri adgang ved alle døre til det fri, samt elektrisk åbning 

af hoveddøren. 

 

Herudover etableres et handicaptoilet i forbindelse med projektet. 

 

 

AREALER 

Arealerne er fordelt således: 

 

− Eksist. bygning der genanvendes, udgør jf. BBR i alt 673 m2. 

− Nybygning / Tilbygning forventes at blive på ca. til uopvarmet liggehal på ca. 

1.200 m2. 

 

Det samlede bruttoareal vil således være på ca. 1.875 m2   

Ved fuld anvendelse med i alt 190 børn vil der således være et gennemsnitsareal pr. barn 

på ca. 9,9 m2 / barn. 

Alle arealer er angivet som brutto arealer. 
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NEED TO HAVE – NICE TO HAVE 

I forbindelse med brugerprocessen, er der udarbejdet en prioritering funktionskrav med 

angivelse af minimumskrav som ”Need to have” og ønsker i.f.t. at opnå ALLE 

byggeprogrammets kvaliteter angivet som ”Nice to have”.  

 

Listen er som følger: 

 

Need to have: 

• INDGANGE: Indgangsområder med funktioner og kvalitet som angivet i byggeprogram. 

• BØRNEGARDEROBER: Børnegarderober med den nødvendige plads til alle børn samt personalets ”arbejdstøj”. 

• GRUPPERUM: 5 børnehavegrupperum og 5 småbørnsgrupper med funktioner og kvalitet som angivet i 

byggeprogram. 

• BØRNETOILETTER: Børnetoiletter med funktioner og kvalitet som angivet i byggeprogram inkl. 2 udetoiletter 

• FÆLLESRUM: Fællesrum med variation i funktion og karakter i nødvendigt omfang til at sikre at institutionen kan 

bruges i.h.t. byggeprogrammets ønsker samt gældende vejledninger og krav på området. Der skal minimum 

indrettes 1 rum til idræt & Bevægelse på min 75 m2, 3 rum til Flex/møde/samtale, 1 rum til sanse & ro, 1 værksted, 1 

opbevaringsrum/depot samt liggehaller med funktioner og kvalitet som angivet i byggeprogram. 

• KØKKEN: Produktionskøkken med funktioner og kvalitet som angivet i byggeprogram. 

• PERSONALEFACILITETER: Personalefaciliteter inkl. garderobe, toilet, bad og personalerum til 50 ansatte i.h.t. 

gældende arbejdsmiljøkrav og andre myndighedskrav. 

• LEDELSE/ADMINISTRATION: Faciliteter til ledelse og administration inkl. min. 3 kontorer med plads til i alt 7 adm. 

arbejdspladser fordelt på 2 rum med hver 2 arbejdspladser og et rum med 3 arbejdspladser samt mødefaciliteter til 

10 personer inkl. 3 medarbejderarbejdspladser samt print/kopirum 

• SERVICEFUNKTIONER: Servicefunktioner i nødvendigt omfang for at sikre daglige funktioner, herunder: Vaskerum, 

Rengøringsrum, Teknikrum og Handicaptoilet 

• UDVENDIGE AREALER, ANKOMSTVEJ & PARKERING: Bearbejdning af ankomstvej i fornødent omfang til at 

sikre adgang til og fra institutionen samt etablering af min. 40 parkeringspladser for biler og cykelparkering med min 

15 pladser + plads til 3 ladcykler + plads til 3 cykelanhængere + plads til 3 barnevogne. 

• SKURE: Minimum 3 skure som kan servicere udearealer / legeplads. 

• RENOVATION: Renovation med funktioner og kvalitet som angivet i byggeprogram. 

• UDVENDIGE AREALER, LEGEPLADS: Bearbejdning af de nære udearealer med indretning af legeareal med et 

minimum af legemuligheder i.h.t. gældende vejledninger og ønsker i byggeprogram, inkl. hegn rundt om hele det 

område som indrettes til legeareal samt det fornødne antal låger og porte.   
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Nice to have: 

1. FÆLLESRUM, GENERELT: Ekstra fællesrum i.h.t. udbudsmaterialets krav, herunder idræts- og bevægelsesrum og 

spiserum som kan anvendes af lokalområdets brugere. 

2. BØRNEGARDEROBER: Ekstra areal, plads og kvalitet til børnegarderober som angivet i byggeprogram. 

3. BØRNETOILETTER: Udetoiletter i.h.t. udbudsmaterialets krav. 

4. UDVENDIGE AREALER, ANKOMSTVEJ & PARKERING: Ekstra funktioner og kvalitet til udearealer som angivet i 

byggeprogram. 

5. LEDELSE / ADMINISTRATION: Ekstra plads og kvalitet til ledelse/administration som angivet i byggeprogram. 

6. PERSONALEFACILITTER: Ekstra plads og kvalitet til personalefaciliteter som angivet i byggeprogram. 

7. SKURE: Skure i.h.t. ønsker og krav som angivet i byggeprogram. 

8. UDEAREALER / LEGEPLADS: Ekstra funktioner og kvalitet til udearealer som angivet i byggeprogram. 

 

Listen vil blive anvendt af de bydende i forbindelse med prioritering af, hvilke dele som 

indgå i tilbudsprojektet set i forhold til overholdelse af den økonomiske ramme. 

 
 

GENHUSNING 

Projektet har fokus på at sikre minimale 

omkostninger til genhusning ved i stort 

omfang at kunne bevare det nuværende 

børnehus i de eksist. bygninger mens der 

udføres nybygninger.   

 

For at sikre dette opdeles byggefasen i 2 

etaper og dermed en forlænget byggetid. 

Til gengæld er der ikke udgifter til 

genhusning og brugerne bliver i vante 

omgivelser mens der bygges. Dog med 

begrænset adgang til udearealer, samt 

støjgener m.v. i byggefasen.  
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MATERIALER OG KONSTRUKTIONER: 

Ved materialevalg og konstruktioner, vil der være fokus på optimering af de energimæssige 

forhold samt på et materialevalg der er robust og har slidstyrke og med fokus på, at 

reducere vedligeholdelse og rengøring til et minimum. 

 

Udvendigt vil projektet omfatte ny klimaskærm med efterisolering af facader og tag samt 

med nye døre og vinduer udført som træ-alupartier med lavenergiglas. 

 

Indvendigt vil der ligeledes være fokus på valg af materialer og overflader som er robuste 

og har slidstyrke så vedligeholdelse og rengøring kan reduceres til et minimum. 

 

De tekniske installationer vil i forbindelse med større ombygninger ligeledes blive 

opgraderet til et niveau svarende til gældende bygningsreglements krav med fokus på 

varmesystemer som er tilpasset en fremtidig ændring af varmekilden til f.eks. varmepumper. 

I forbindelse med kraftige ombygning af eksist. bygninger udføres også en opgradering af 

indeklima herunder udførelse af behovstyret mekanisk ventilation. 

 

Endeligt valg af materialer forelægges til bygherrens godkendelse I forbindelse med 

projekteringen. 
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ENERGI & BÆREDYGTIGT BYGGERI 

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i.f.t. minimering af 

energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor de økonomiske rammer. 

 

Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et 

byggeri som har minimalt energiforbrug og som ligger i forlængelse af Holbæk Kommunes 

beslutning om at følge de nationale mål for reduktion af CO2. 

 

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokus bygningen og udearealernes 

udformning i.f.t. alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB-

ordningen Green Building Council (DK-GBC). 

 

De kvaliteter, som vurderes gennem DGNB, har afsæt i de oprindelige tre 

bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social 

bæredygtighed), som i DGNB-ordningen suppleres med vurdering af tekniske kvaliteter, der 

dækker over de fysiske rammer, og af proceskvaliteter, som dækker over selve 

udviklingsprocessen. 

 

Projekt vil blive søgt certificeret til højest mulige certificering af projektet i.f.t. DGNB-

certificering i henholdsvis en sølv-, guld- eller platincertificering. 
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OPTIONER 

I forbindelse med projektet, er der aftalt, at der arbejdes med en løsning som ligger indenfor 

den overordnede økonomiske ramme, men at der i forbindelse med den politiske 

godkendelsesproces gøres opmærksom på en række ønsker / optioner som evt. kunne 

være relevante at få medtaget i projektet og udbud. Det drejer sig om følgende: 

 

2 ekstra grupperum inkl. tilhørende indgang, børnegarderober, børnetoiletrum og liggehal: 

I forbindelse med projektet er der fremkommet en vurdering af, at der måske hurtigt kan 

blive et kapacitetsproblem i børnehuset. Som det fremgår af den øvrige del af 

projektbeskrivelsen, underbygges kapacitetsproblemet ikke af de aktuelle børnetal eller 

prognoser som ligger til grund for og aktuelle projekt. Men børnehusets ledelse vurderer, at 

de aktuelle udbygningsplaner i Tuse samt den stigende søgning som aktuelt opleves, 

måske vil medføre et kapacitetsproblem. I forlængelse af dette indarbejdes en option i 

udbudsmaterialet vedr. etablering af yderligere 2 grupperum med tilhørende 

adgangsforhold, børnegarderober, børnetoiletrum og ekstra liggehals kapacitet på 14 

pladser. Herved sikres også, at tilbudsprojekterne indeholder en naturlig 

udvidelsesmulighed ved et senere øget behov. 

 

Optionen vil blive indarbejdet i udbudsmaterialet så den kan prissættes i forbindelse med 

Totalentrepriseudbuddet.  
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TIDSPLAN 

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter: 

• Efterår 2020:  Politisk godkendelse af Brugerproces & Projektbeskrivelse 

• Vinter 2020 – Forår 2021: Totalentrepriseudbud 

• Forår 2021 – Efterår 2021: Projektering & Myndighedsbehandling 

• Vinter 2021 – Efterår 2022: Etape 1: Byggeperiode - Nybygning 

• Vinter 2022 – Sommer 2023: Etape 2: Byggeperiode - Ombygning 

 

UDBUD 

Med udgangspunkt i den politiske godkendelse af projekt og evt. optioner, udbydes 

projektet i indbudt totalentreprise. Grundlaget for udbuddet er det godkendte funktionelle 

byggeprogram suppleret med udbudsmateriale som bl.a. omfatter et detaljeret teknisk 

byggeprogram.  

 

Som tidligere oplyst, planlægges der med forsat brugerproces i.f.m. denne fase.  

 

I udbuddet vil de bydende med skulle tage udgangspunkt i byggeprogrammet og konkurrer 

på pris, kvalitet samt bæredygtigt byggeri.  

 

 

Projektbeskrivelse slut, Anders Køhler-Johansen 


