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NOTAT 
Til: Regionsrådet 

Udtalelse  

Herunder er indsat udtalelse fra den politiske følgegruppe for BørneRiget til 

den politiske behandling af projektforslaget. 

"Følgegruppen noterer sig, at der er tale om et projektforslag, som følger de 
visioner og principper, der er lagt frem i konkurrenceforslaget og dispositions-
forslaget og som netop gjorde at 3xn, Arkitema, Niras, Kristine Jensens Teg-
nestue og Rosan Bosch vandt konkurrencen om at bygge verdens bedste 
hospital for børn, unge og fødende. 
 
Følgegruppen kvitterer for det store arbejde, som er lagt i at bearbejde projekt-
forslaget i tæt samarbejde mellem alle parter, herunder totalrådgiver, bygher-
rerådgiver, Ole Kirk’s Fond og byggeorganisationen. Desuden også det store 
fokus som har været på at inddrage brugerne af BørneRiget i forhold til opti-
meringer og valg af løsninger på blandt andet sengestuerne. 
 
Følgegruppen noterer, at projektforslaget følger den arkitektoniske linie fra 
konkurrenceforslaget ved blandt andet at fastholde fingerplanen og med det 
funktionelle udgangspunkt i midten af bygningen og fælles rum/opholdsareal i 
fingerspidserne med vinterhaverne. Særligt vinterhaverne er centrale for Bør-
neRiget og medvirker til at det grønne islæt indgår og at BørneRiget åbner sig 
mod omgivelserne samt giver gode muligheder for leg og ophold. 
 
Den politiske følgegruppe noterer også, at leg er integreret i bygningen og i 
det fremlagte 
projektforslag ved at skabe gode muligheder for at lege både inde og ude. Føl-
gegruppen ser frem til at følge projektorganisationens arbejde med at udvikle 
legen i bygningen og sikre finansiering af de mange gode idéer til indretning af 
lege- og opholdsområder. 
 
Følgegruppen noterer, at projektet er inden for de budgetmæssige rammer i 
forhold til det fulde projekt (fase 1 og fase 2) og at der er en mindre budgetud-
fordring i forhold til anlægsøkonomien på det reducerede projekt, som håndte-
res i hovedprojektfasen.  



 

Udtalelse Side 2  

 
Følgegruppen noterer ligeledes, at der er enighed hos både projektorganisa-
tion, totalrådgiver samt bygherrerådgiver om anlægsbudgettet for BørneRiget. 
 
Følgegruppen bakker op om at fortsætte med at projektere det fulde projekt 
(fase 1 og fase 2) for at sikre sammenhæng i bygningen samt at projektering 
er på plads og gør det muligt, at råhus kan apteres og ibrugtages gradvist ef-
terhånden som finansiering til fase 2 opnås. 
 
Følgegruppen kvitterer for det store fokus, der er på økonomisk ansvarlighed 
og herunder også projektorganisationens opmærksomhed på at drage erfarin-
ger fra øvrige store byggeprojekter i Region Hovedstaden og de andre regio-
ner i forhold til blandt andet udfordringer i de kommende faser samt reserveni-
veau frem mod udførsel. 
 
Følgegruppen har noteret sig udfordringerne i forhold til myndighedsgodken-
delse af BørneRiget og kvitterer for projektorganisationens arbejde med at 
håndtere udfordringerne og finde løsninger. Særligt håber følgegruppen, at 
Københavns Kommune giver dispensation til at vinduer i BørneRiget kan åb-
nes for at imødekomme familiernes udtrykkelige ønske om, at netop det at 
kunne åbne et vindue på sengestuen giver følelse af medbestemmelse på 
eget liv og hverdag for familier, børn og unge, som er indlagt på BørneRiget." 
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