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1. FREMLÆGGELSE AF PROJEKTFORSLAG FOR BØRNERIGET
SAGSFREMSTILLING
Dispositionsforslag for BørneRiget blev godkendt af regionsrådet den 17. april 2018.
Projektorganisationen har med totalrådgiver og bygherrerådgiver herefter arbejdet frem mod
projektforslaget for BørneRiget.
Realisering af BørneRiget er opdelt i to faser. Fase 1, som består af opførelse af ca. 60.000 m2
bruttoareal nybyggeri, hvoraf ca. 7800 m2 bruttoareal udføres som lukket opvarmet råhus. Fase 2 som
består af at indrette ambulatorier til kirurgiske børn og unge samt operationsgange til børn og unge de
7.800 m2 råhus. Det fremlagte projektforslag vedrører realiseringen af fase 1. En gennemførelse af det
fulde projekt med fase 2 er betinget af at rejse yderligere finansiering via blandt andet fonde mv.
Projektorganisationen og totalrådgiver vil på mødet fremlægge projektforslaget for BørneRiget for den
politisk følgegruppe. I fremlæggelsen vil være fokus på den udførlige granskning, som er foretaget, samt
største ændringer siden dispositionsforslaget. Ligeledes vil være en gennemgang af økonomien i både
fase 1 samt det fulde projekt (fase 1+ fase 2)jf. punkt 2 på dagsordenen.
Et samlet uddrag af projektforslaget kan downloades på regionens hjemmeside på følgende link:
https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Møde-i-politisk-følgegruppe-vedr.-BørneRiget.aspx
Dokumentet udleveres også i A3 format på mødet.
Udførlig granskning af projektforslaget
Projektforslaget blev afleveret fra totalrådgiver den 25. september 2018. I ugerne efter blev afholdt ca. 30
granskningsmøder, hvor i alt ca. 300 brugere har været involveret. Tilbagemeldingerne fra
granskningsmøderne var generelt positive og funktionalitet og udformning af BørneRiget blev vurderet
som tilfredsstillende.
Granskningsmøderne blev suppleret med virtuel granskning i en såkaldt VR-cave. Her kunne personale,
patienter og pårørende gå rundt i BørneRiget og gennemspille forskellige scenarier. Fx ankomst til
BørneRiget, transport på tværs af afdelinger og kliniske arbejdsgange. VR-granskningen løftede
kvaliteten af drøftelserne, fordi det blev muligt i højere grad at tænke arbejdsgange på tværs af funktioner
mv. Der kom nye idéer til samspil og til at udnytte de fysiske rammer.
Den 22. oktober 2018 afleverede projektorganisationen og bygherrerådgiver konkrete forslag til
justeringer og spørgsmål til totalrådgiver på deres oplæg til projektforslag, hvoraf størstedelen
umiddelbart kunne indarbejdes i projektforslaget. Særligt to afgørende problemstillinger blev rejst i
tilbagemeldingen på projektforslaget – anlægsøkonomien og rørføring. Anlægsøkonomien gennemgås
under punkt 2 om status for økonomi (fortroligt punkt). Rørføring er nu løst i det fremlagte
projektforslag.
Arealet i projektforslaget er øget med 2.133 m2 til i alt 60.445 m2. Forøgelsen skyldes hovedsageligt en
ændret opgørelsesmetode, idet tekniketage på tag nu indgår i arealberegningen, ligesom skaktene er en
del af totalen. Dertil kommer, at projektorganisationen har udvidet kælderen med henblik på at huse
sengevask, forbedret logistik og ambulanceankomst. Det samlede areal er indeholdt i den fremlagte
økonomi.
Projektforslaget følger fortsat den arkitektoniske linie
Der er arbejdet intenst med at nå frem til det fremlagte projektforslag. I dette arbejde er der blandt andet
sket ændringer i facadeløsning, kælderplan er udvidet, optimering i forhold til logistik i BørneRiget samt
justeringer i køkkenløsning på etagerne og i stueplan med familiekøkken.
Det er administrationens vurdering, at det fremlagte projektforslag fortsat følger den arkitektoniske linie
fra det fremlagte konkurrenceprogram ved at fastholde fingerplanen og med det funktionelle
udgangspunkt i midten og fællesrum/opholdsareal i fingerspidserne med vinterhaverne. Desuden også, at
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sengestuerne fortsat giver mulighed for familieliv med mulighed for overnatning for pårørende. Princippet
om integreret leg er også fortsat en integreret del af BørneRiget i bygningen samt i indretningen af stuerne
og opholdsarealer. Integreret leg vil blive udfoldet fortsat frem mod det endelige hovedprojekt.
BørneRiget indeholder kun enestuer
Dispositionsforslaget blev godkendt den 17. april 2018 af regionsrådet og med den bemærkning, at
BørneRiget alene skal indeholde enestuer. I projektforslaget er der sket en tilpasning af BørneRiget til
denne beslutning med en nicheløsning på intensivstuerne. Der er dermed skabt enestuer med mulighed
for tæt overvågning af patienterne for personalet. Denne løsning er drøftet med klinikerne, og der er
opbakning til den.
I det fremlagte projektforslag indeholder BørneRiget 188 sengepladser, 22 føde- og modtagestuer, 15
operationsstuer samt 50 infusions/prøvetagningspladser/senge (daghospital).
Energiforbrug og social bæredygtighed i BørneRiget
Byggeriet opfylder 2020 energikrav med undtagelse af areal til solceller, hvor det nuværende tag kan
rumme solceller i et omfang, der opfylder 2015 kravene. Desuden at der fokus på social bæredygtighed
med fire udvalgte kriterier fra DGNB standard, der omhandler tilgængelighed, indeklima (materialer og
luftkvalitet), dagslys og brugernes mulighed for at behovsstyre indeklimaet. Det videre arbejde med social
bæredygtighed vil have fokus i hovedprojektet.
Politisk godkendelse af projektforslaget for BørneRiget
Administrationen foreslår at politisk følgegruppe tager en drøftelse af det fremlagte projektforslag og på
baggrund heraf eventuelt holder et yderligere politisk følgegruppemøde i marts 2019 forud for den
politiske godkendelse af projektforslaget på møde i regionsrådet den 9. april 2019. På følgegruppemøde i
marts 2019 vil også udkast til udtalelse fra følgegruppen samt udkast til den politiske sag blive fremlagt
for følgegruppen.
KONKLUSION
JOURNALNUMMER
19000873

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1 a Uddrag af projektforslag 1-9
2. Bilag 1 a Uddrag af projektforslag 10 - 19
3. Bilag 1 b Uddrag af projektforslag s. 20-28
4. Bilag 1 b Uddrag af projektforslag s. 29-33
5. Bilag 1 b Uddrag af projektforslag s. 34-38
6. Bilag 1 c Uddrag af projektforslag s. 39 - 48
7. Bilag 1 c Uddrag af projektforslag s. 49 - 58
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2. FORTROLIGT PUNKT UDTAGET
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3. STATUS FOR MYNDIGHEDSBEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Københavns Kommune har udarbejdet udkast til lokalplantillæg, som har været førstebehandlet i Teknik
og Miljøudvalget (TMU). Heri stiller kommunen krav om etablering af parkeringspladser, at sengestuerne
skal leve op til støjkrav, og at der etableres vejforløb med cykelsti langs hele Henrik Harpestrengs Vej.
Der er gjort indsigelser ift. antallet af p-pladser, og der er indgivet ønske om frafald af støjkrav på
sengestuer, så vi kan bibeholde oplukkelige vinduer. Åbne vinduer er et stort ønske fra patienter og
pårørende, men ikke et indeklimakrav, idet stuerne er fuldt ventilerede.
TMU har godkendt forslaget til lokalplanstillæg, dog med bemærkning om, at forvaltningen undersøger
BørneRigets indsigelser nærmere.
Ift. støjkravet er håbet, at der vil være politisk opbakning til oplukkelige vinduer og dermed en
muliggørelse af frafald af kravet.
Ift. parkeringskravet er en transportundersøgelse afsluttet. Undersøgelsens resultat, sammenholdt med
optælling af parkeringspladser på området ved endt byggeri af Nordfløjen og BørneRiget giver, at der er
behov for at etablere 141 parkeringspladser, mod 298 parkeringspladser som krævet af Københavns
Kommune. Efter aftale med kommunen, har BørneRiget indsendt transportundersøgelsen som
høringssvar, med ønsket om at reducere kravet til antallet af parkeringspladser i lokalplantillægget.
Desuden er muligheder for at etablere p-pladser på matriklen ved at blive undersøgt og herunder
forskellige scenarier og konsekvenser.
Sideløbende med udarbejdelsen af lokalplantillægget, vil ansøgningen om byggeandragende blive
behandlet. Københavns Kommune behandler ansøgningen så en byggetilladelse kan gives umiddelbart
efter lokalplantillægget offentliggøres, idet en byggetilladelse er afhængig af et godkendt lokalplantillæg.
KONKLUSION
JOURNALNUMMER
19000873
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4. KUNST I BØRNERIGET
SAGSFREMSTILLING
En del af BørneRigets vision er at udforske kunstens helende potentiale. Baseret på gode erfaringer fra
Rigshospitalets Nordfløjen arbejdes der på at få skabt bygnings- og landskabsintegrerede værker af høj
kunstnerisk kvalitet. For at sikre niveauet tilknyttes en kunstfaglig ekspert projektorganisationen som
konsulent. Charlottenborgs direktør Michael Thouber er blevet udvalgt til denne rolle. Thouber er
uddannet cand.mag. og tidligere kanalchef for DR2 og kulturredaktør i DR. Thouber skal sikre den
kunstfaglige kvalitet af de værker, der vil blive designet til BørneRiget. Derudover vil han være ansvarlig
for at samarbejde med kunsterne om at få skabt en kuratorisk sammenhængende oplevelse.
I begyndelsen af det nye år starter Michael Thouber og projektorganisationen processen med at udvælge
kunstnere, der inviteres til at lave skitseforslag til værker. BørneRigets samlede kunstbudget er på 15 mio.
kr. Fundraisingprocessen er i gang og har indtil videre tilvejebragt uformelle tilsagn om 7 mio.
kr. BørneRigets kunststrategi er vedlagt i bilag 1.
KONKLUSION
JOURNALNUMMER
19000873

BILAGSFORTEGNELSE
1. Kunststrategi i BørneRiget
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5. KOMMENDE AKTIVITETER / MØDER I POLITISK
FØLGEGRUPPE
SAGSFREMSTILLING
Administrationen foreslår at reservere et mødetidspunkt i marts 2019 til møde i den politiske følgegruppe
forud for den politiske behandling af projektforslaget i regionsrådet. Dette drøftes på mødet.
KONKLUSION
JOURNALNUMMER
19000873
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