
ØLSTED BØRNEHUS
TILBYGNING / OMBYGNING
IDEGRUNDLAG

Vi ønsker at skabe en bygning, der i 
alle betydninger har højt til loftet.
Vi ønsker at skabe et rummeligt hus 
med plads til forskellige pædago-
giske indfaldsvinkler.
Rumprogrammets oplæg til indret-
ning med gruppeopdeling har vi fulgt, 
men på en måde, så der er plads til 
andre pædagogiske arbejdsformer.
Vi vil skabe en bygning, som i udtryk 
spiller fornuftigt sammen med den 
eksisterende. 
Vi vil leve op til kommunens ambition-
er om at gå forrest i bestræbelserne 
for i byg ningsdriften at anvende så 
lidt fossil energi som muligt.
Vi ønsker at skabe rum, som de 0-3 
årige er trygge ved at færdes i.
Vi ønsker at skabe et sundt byggeri, 
med vægge, der ånder og mange 
kbm frisk luft pr. barn. rummene. 
Vi vil anvende materialer, som er ro-
buste, og kræver minimum vedlige-
holdelse.
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INDRETNING

Tilbygningen er placeret med ad-
gang til og fra den eksisterende 
institution, hvor der i dag er et lille 
påbygget vindfang. Dette sted er 
ideelt, da det ligger for enden af 
den naturlige ganglinje fra den ek-
sisterende hovedindgang.
Først når tilbygning med indgangs-
parti står færdigt, åbnes der til den 
eksisterende bygning. 
Livet i børnehaven vil således blive 
påvirket minimalt i bygge perioden.
Tilbygningen er indrettet omkring 
et stort garderobeområde, hvor et 
langsgående rytterlys i tagets kip 
sørger for dagslyset.
Garderobeområdet flyder sam-
men med den brede gangzone til 
et multirum, som kan anvendes til 
samlinger og andre pladskræ vende 
aktiviteter.
Rytterlysene har solafskærmning 
og med flere farvede glaspartier, 
som giver skiftende lys- og farve-
virkninger på vægge og gulve,  
ef terhånden som solen flytter sig 
på himlen.

Brian Hermansen
REFERENCE tilladelse for 2DPLUS



NORDØST FACADE

NORDVEST GAVL
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SYDØST GAVL

INDRETNING

Fra garderobeområdet er der adgang til alle rum.
Grupperummene er placeret med en lyd-foldevæg imellem.
Krybberummene er placeret mod nordøst, så overophedning om sommeren undgås, 
og støjen fra legepladsen ikke generer.
Der etableres vinduer og dør mellem garderobeområdet og krybberummet. Desuden 
etableres elektronisk overvågning med monitorer i grupperummene.
Det opvarmede indgangsparti forbinder den eksisterende institution med den nye 
bygning.  Samtidig danner det lyd- og aktivitetsmæssig sluse mellem vuggestue og 
børnehave. Det er rummet, hvor forældrene vinker til børnene, og hvor der er god plads 
til våde gummistøvler som ikke kommer længere ind i indesko-arealerne.

Brian Hermansen
REFERENCE tilladelse for 2DPLUS



SYDVEST FACADE

SWISSPEARL® - REFLEX  
autumm leaves 9270

OMBYGNING KØKKEN

Eksisterende køkken ombygges og udvides, der vil blive 
etableret et moderne køkken delt op i to afdelinger, et grov 
køkken og et let køkken hvorfra der bliver åbnet op ud til 
nærliggende rum.
Der bliver etableret en ny dør i ydervæg  i grovkøkkenet 
således der er god adgang med vareleverancer til køkken. 
Se kolon- køkkenets indretningsforslag som danner grund-
lag for pristilbud.

UDETOILETTER

Eksisterende opbevaringsrum for 
krybber fjernes og nye udetoilet-
ter etableres, vægge opbygges 
med Olux vægelementer, og ek-
sisterende tagkonstruktion for-
længes udover toiletter således 
toiletbygningen kommer til at 
fremstå som en integreret del af 
den eksi sterende bygning. Over-
flader af rengøringsvenlige materi-
aler, flisegulv med gulvvarme, der 
monteres dør med stort glasparti 
for lysindfald og god kontakt mel-
lem inde og ude.



Solceller 9 stk. (1600 x 800 mmm)

Ventilation
naturlig /  
mekanisk 

PRINCIPSNIT

TIDSPLAN

LUXHAUS. 
Nr. 1 inden for Climatic-
vægteknologien.

Så du kan føle dig rigtigt hjemme både nu og i 
fremtiden.

Her finder du dit drømmehus!
Med individuel planlægning og Climatic-

vægteknologi.
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www.LUXHAUS.de 

Besøg os på nettet!

1
2

3

Individuelle drømmehuse 
Fri planlægning med en lokal LUXHAUS-arkitekt

Fordelen ved Climatic-vægteknologi 
Den enestående LUXHAUS-Climatic-vægteknologi giver et 
sundt og behageligt indeklima både sommer og vinter

0,- euro i udbetaling 
Betal først, når huset er bygget.

30 års LUXHAUS-garanti på alle bærende dele 

- Vægtykkelse: ca. 33 cm
- U-værdi, ydervæg:  
 0,14 W/m2K
- U-værdi i rummene:  
 0,12 W/m2K 
- Brandsikringsklasse:  
 F90B (iht. DIN 4102)

Tekniske data

Stærke argumenter for et LUXHAUS

Kontakt os! 

Din personlige byggerådgiver hos LUXHAUS:

INFO-HOTLINE: 0 800-000 05 89

eksempler på 

internettet!

502 sundt indeklima  
indeklimaet er optimalt 
reguleret både sommer 
og vinter 

3  miljøvenlig 
- OSB-plade 
- træfiber-isoleringsplade 
- ingen PE-folie 
- ikke polystyren
- ingen træimprægnering 
- mineralsk udvendig puds

åndbar 
afgiver fugt fra rum-
mene indefra og ud

1

LUXHAUS-Climatic-væggen:  

Velvære fra den første dag.

LUXHAUS. Nr. 1 inden for  
Climatic-vægteknologien.

0 800-000 05 
89

LUXHAUS
Alle dage

kl. 10-22

KfW60

KfW40

Velegnede til:

+Vægbeklædning   
(f.eks. tapet)

Gipsplade (GKB) 
OSB-plade 

Trækonstruktion/ 
mineraluldsisolering 
240 mm iht. DIN 41 02

Varmeisolerende system  
(WDVS):

træfiber- 
isoleringsplade  60 mm

mineralsk grundpuds  
med armeringsvæv

dekorationspuds

Nr. Arbejdsopgave Varighed Start Slut
1 Etape 1 - nybygning 104 Dage Ti 01.12.09 Fr 23.04.10

2 Råhus 29 Dage Ti 01.12.09 Fr 08.01.10

3 Træelementmontage 10 Dage Ma 11.01.10 Fr 22.01.10

4 Tagdækning + vinduer 15 Dage Ma 25.01.10 Fr 12.02.10

5 Indledende - tekniske installationer 8 Dage Ma 08.02.10 On 17.02.10

6 Lukning indvendige vægge 10 Dage Ma 15.02.10 Fr 26.02.10

7 Indvendige vægover�ader 10 Dage Ma 01.03.10 Fr 12.03.10

8 Indretning, �iser, gulve 20 Dage Ma 15.03.10 Fr 09.04.10

9 Afsluttende - tekniske installationer 10 Dage Ma 12.04.10 Fr 23.04.10

10 Etape 2 - Ombygning/renovere eksist. bygninger 40 Dage Ma 26.04.10 Fr 18.06.10

11 Ombygning eksisterende bygninger

Projekt: Vuggestue Ølsted Børnehus

40 Dage Ma 26.04.10 Fr 18.06.10

23. 30. 07. 14. 21. 28. 04. 11. 18. 25. 01. 08. 15. 22. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 03. 10. 17. 24. 31. 07. 14.
Dec '09 Jan '10 Feb '10 Mar '10 Apr '10 Maj '10 Jun '10

Arbejde Opgave resumé

O-LUX

O-lux er et tysk firma beliggende syd for Nurnberg, firmaet 
har stor erfaring med institutions byggeri som f.eks skoler 
og børnehaver. Projekterne bliver udført i totalentrepriser, 
hvis projektet udføres i Danmark tilknyttes en dansk byg-
gestyrer som kontrollerer og kvalitetssikrer byggeriet fra 
start til slut.
O-lux har stor fokus på lavenergi byggeri, vægelementer 
og tagelementer er opbygget i en kraftig træ-konstruktion 
med en yderst god isolerings værdi.
Konstruktionerne efterlever de tyske myndigheders krav 
om energi besparende bygeri som er endnu højere end de 
danske myndigheders.
O-lux har bygget flere institutioner i Danmark, samt en del 
boligbyggeri. I sommeren 2009 bygger O-lux bla. Nyt klub-
hus på Skovshoved havn.

TEAMET BAG PROJEKTET

O-LUX  i Georgensmünd tilbyder er kreativt og erfarent 
team til løsning af opgaven.
Arkitektfirma Per Byder, Vintappergaarden, Gentofte vil stå 
for den endelige tilrettelæggelse med bygherre og brugere. 
Desuden udføres myndighedsprojekt og en del af detail-
projekteringen.
 O-LUX udfører selv bærende konstruktioner og stabilitets-
beregninger. 
O-LUX fremstiller vægge med vinduer og døre, samt tag 
på egen fabrik og monterer elementerne.
Fundamenter, kloak, anlægsarbejder, VVS og El udføres af 
danske underentreprenører.

INDEKLIMA

Vuggestuetilbygningen udføres med størst mulig hensyntagen til et resulte-
rende godt indeklima.
Alle væg- og tagelementer køres på lastbil  fremtil byggepladsen, hvor de 
monteres i løbet af 3-4 dage. På denne måde opnås et tørt hus uden bygge-
fugt.
Bygningskroppens udformning med lofter, der følger taghældningen giver flere 
kbm luft pr. barn og ansat, end bygninger med normal lofthøjde.
Materialerne, som anvendes er alle Svanemærkede eller på anden vis certifi-
cerede til ikke at afgive dampe eller gasser.
Væggene kan ”ånde”.
Der udføres ventilationsanlæg, som opfylder bygningsreglementets krav til 
luftskifte.

Men samtidig er bygningen udformet så det er muligt, hvis man ønsker det, at 
fravælge eller skrue ned for ventilationsanlægget og anvende naturlig ventila-
tion.
I de små højtsiddende vinduer monteres Windowmaster automatiske oplukke-
mekanismer, som sørger for et naturligt luftskifte i institutionen  med ind-luft i 
facadernes højtsiddende vinduer, og ud-luft i toppen af rytterlysene over gang-
arealet.  Systemet kobles sammen med det mekaníske ventilationsanlæg og 
CO2-følere i grupperum mene, således, at det mekaniske anlæg automatisk 
starter op og hjælper til, hvis CO2 føleren melder at luften begynder at blive for 
dårlig. Systemet kan også styres manuelt fra en knap på væggen i hvert rum
I praksis betyder dette, at institutionen i store dele af tiden kan undgå den kon-
stante baggrundsstøj fra ventilationsanlægget og luft, hvis kvalitet er afhængig 
af filtrenes og kanalernes renholdelse.

Brian Hermansen
REFERENCE tilladelse for 2DPLUS


