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Børnehuset Grønnegården
HHHHHI

Transformervej 3, 
2860 Søborg.

Spraglet, venligt 
og bæredygtig

Sådan skal ungerne have det:
Børnehuset Grønnegården er udformet som en trelænget gård med den store hovedbygning 
i midten og længer til henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn. 

BBP Arkitekter 
har udformet nogle 
skønne, klimavenlige 
børneinstitutioner.

Børnehuset Egedammen
HHHHII

Nordfrontvej 80, 
2860 Søborg

Af Holger Dahl  htda@berlingske.dk 
Foto: Mathias Svold

plekset er bygget på »gammeldaws« maner, 
men i det moderne, bæredygtige træmateria-
le CLT – cross laminated timber.

CLT er en slags kraftigt dimensioneret kryds-
finer, og det er et materiale, der i disse år har 
en enorm bevågenhed blandt arkitekter. Det 
er nemlig næsten lige så stærkt som beton og 
kan derfor bruges til at bygge rigtige, store byg-
ninger med.

Bygninger, der så kan kaldes bæredygtige, 
fordi træ binder CO2, mens betonproduktion 
udleder massive mængder af samme. Mate-
rialet har været brugt i Tyskland og Schweiz 
siden 1990erne, men har først i de senere år 
gradvis vundet indpas i Danmark, hvor ele-
mentbyggeri i beton nærmest er en religion.

Børneinstitutionen Grønnegården er kun i 
ét plan, så de styrkemæssige krav til trækon-
struktionen er til at overskue, men arkitek-
terne er gået skridtet videre og har som sagt 
brugt den historiske byggeteknik som en ret-
tesnor i hele projektet, både æstetisk og tek-
nisk.

Bygningen er isoleret med træfiber og har 
sin såkaldte vindplade i samme materiale. Tegl-

B
ørneinstitutionen Grønnegården i 
Gladsaxe er farvesat med en både le-
gende og elegant følsomhed, der med 
det samme fortæller den besøgende, 
at noget helt særligt er på spil her.

Det samme kan man sige om arkitekturen, 
der på krystalklar, men finurlig vis gentager 
alle legehuses elementære signaturprofil både 
inde og ude, både i små og store rum.

Det er som et venligt hurlumhejhus, hvor 
man bliver overrasket, men aldrig mister ori-
enteringen, fordi man hele tiden kan kigge ud 
og se, hvor man befinder sig i den trelængede 
komposition.

Institutionen tager sit navn efter Grønne-
gården, en rigtig bondegård, som lå her på 
grunden i svundne tider. Både hovedbygnin-
gen og laden, der begge er over 100 år gamle, 
ligger her endnu som nogle af kommunens 
ældste stadig eksisterende bygninger.

Arkitekterne fra BBP, som har tegnet insti-
tutionen, har klogt taget formmæssigt ud-
gangspunkt i de gamle bygninger, men er gået 
skridtet videre og har også ladet sig påvirke af 
tidligere bedre tiders byggeteknik. Hele kom-

delene er så vidt muligt muret op i genbrug-
smursten, og man har brugt den gammeldags 
kalkmørtel, fordi den ikke indeholder cement, 
som er en stor CO2-belastning. Endelig er det 
meste af bygningen beklædt med malede for-
skallingsbrædder, igen et CO2-positivt mate-
riale og et ekko af den historiske lade på grun-
den.

Praktisk og uformelt
At beskrive sådan noget byggeteknik kan nemt 
opfattes som specialistnørderi, der ikke hører 
hjemme i en almindelig avis, men jeg har ta-
get de tekniske detaljer med, fordi det, Grøn-
negården og dens søsterinstitution Egedam-
men af samme arkitekter gør så glimrende, er, 
at begge projekter er bæredygtige uden at skil-
te med det.

Der er ingen aura af gloriepudsning eller 
teknisk fiffig nødløsning, sådan som man som 
regel føler det, hver gang en bygherre glæde-
strålende fortæller om sit »bæredygtige« pro-
jekt. Tværtimod har BBP-arkitekterne her 
formgivet to ualmindeligt charmerende in-
stitutioner, som jeg straks ville søge plads på 
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til mine børn, hvis de altså stadig var i den 
alder.

Grønnegården låner både proportioner, ma-
terialer og stemning fra den historiske, store, 
skønne lade, der meget direkte gør opmærk-
som på sig selv, når man nærmer sig grunden. 
Ideen herfra om et uformelt, praktisk og høj-
loftet rum er ført igennem i hele børneinstitu-
tionen, som man på klassisk vis går ind i via 
en hoveddør midt i den centrale bygning.

Så snart man kommer ind, kan man se både 
køkkenet og kontoret – de to vigtigste voksen-
ressourcer i enhver daginstitution. I det hele 
taget er det centrale fælleshus organiseret bå-
de praktisk og logisk. Der er en ankomstzone, 
hvor man lægger overtøj og udendørssko, og 
bag den er det store samlingsrum, hvor alle 
institutionens børn kan mødes.

Det centrale rum er en pragtfuld lang gang 
i hele bygningens bredde. Med en loftform, 
der siger »hus« lige så enkelt og præcist som 
enhver børnetegning. De kraftige tekniske in-
stallationer, enhver moderne institution kræ-
ver, er hævet op i luften, så man ikke behøver 
at støbe ekstra kraftige gulve til at bære dem.

Grønnegården:  Gennem store vinduespartier er gangen i kontakt 
med det store samlingsrum nedenunder.  

Det sparer på den CO2-dyre beton og gør 
samtidig, at loftshøjderne, for at få plads til at 
skjule de store rør, bliver nødt til at være end-
og meget generøse – hvilket igen giver en me-
get behagelig rumfornemmelse og en helstøbt 
arkitektonisk oplevelse, man ikke er vant til 
at finde i en børnehave.

Farvesætningen, som kunstneren Malene 
Bach har stået for, er gennem hele institutio-
nen legende, poetisk og uhyre præcis. Med 
nogle blåt laserede trævægge som gennemgå-
ende signatur i den fine hovedbygning.

Højt oppe langs den ene væg giver nogle 
rombeformede ruder et kig ind til en svale-
gang, der løber over den store stue. Denne gang 
er på raffineret vis malet gul, sådan at de rom-
beformede ruder kommer til at ligne store gu-
le mønsterformer i den blå gang – meget skægt, 
meget stimulerende for et barns fantasi uden 
at være pjattet »barnligt«, som det oftest bli-
ver, når voksne skal lege børn.

Den klare logik fortsætter i de to fløje, der 
rækker ud mod den gamle lade og omfavner 

Grønnegården: Den gule gang over det 
store samlingsrum lyser stærkt op på 

grund af den blå kontrastfarve i gangen.
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Børnehuset Egedammen er en 
søsterinstitution til Grønnegården og 
bruger mange af de samme virkemidler. 
Den er dog beklædt med (genbrugs)tegl, 
fordi den skal passe til det parcelhus-
kvarter, den ligger i. 

den legeplads i midten, som landskabsarki-
tekterne fra Thing og Brandt har stået for. Li-
noleumsgulvene i hele institutionen er en fin, 
dyb, teglrød farve, som i de to længer supple-
res med nye diskrete farveindsatser i blå, grøn 
og gul – igen uden at blive for meget.

I opholdsstuerne er gulvene grå og trævæg-
gene står rå og kun behandlet med en klar lak. 
Det giver en behagelig stemning af sommer-
hus i rummene, og da der overalt er højt til 
loftet, føles lokalerne svale og luftige i stedet 
for de beklumrede iltfattige rum, man som re-
gel møder i landets børnehaver.

Mursten og billige brædder
BBP Arkitekter er ikke bange for dekorativ 
form, og bekender sig til en formgivning, der 
er mere klassicistisk end modernistisk eller 
funktionspragmatisk, sådan som moderne ar-
kitektur har set ud i de seneste mange år.

Det mod er der kommet et skønt ærligt, men 
samtidig påståeligt hus ud af. Med halvcirku-
lære murede stik, »fordi det er det, man kan 
med mursten«, med rombeformede vinduer 
»fordi brædder er lige, og fordi man får en me-
re effektiv udnyttelse af længderne ved at stil-
le vinduerne på skrå«, med store tagudhæng 
for at skabe skygge og med døre, der går helt 
op til den bærende rem, så man sparer unødige 
tilpasninger og mærkelige overflødige detaljer.

Det er en arkitektfaglig pointe, det er jeg 

med på, men det er for enhver meget smukt 
at se, hvor klart et resultat, man kan opnå, når 
man definerer nogle få enkle regler og så bare 
følger dem konsekvent gennem hele projek-
tet. Alt i alt er Grønnegården et sjældent hel-
støbt og samtidig befriende uformelt stykke 
bæredygtig børnearkitektur. Et smukt bevis 
på, at bindinger og udfordringer i en opgave 
faktisk ofte er det, der skubber mest til krea-
tiviteten.

Mere barok end klassicistisk
Et par kilometer længere væk, på Klausdals-
brovej, har BBP samtidig færdiggjort et søster-
projekt til Grønnegården. Egedammen, som 
institutionen hedder, er også bygget med CLT-
konstruktioner, men er udelukkende beklædt 
med genbrugstegl, fordi bygningen her skal 
fungere sammen med det parcelhuskvarter, 
der omgiver den.

Egedammen fortsætter mange af Grønne-
gårdens ideer: Også her er der højt til loftet på 
grund af de hævede installationsgange, også 
her er institutionen en trelænget »gård« med 
legeplads i midten, og også her er der en ven-
lig stemning af leg og sommerhus.

Desværre har Malene Bach ikke været til-
knyttet Egedammen, og derfor er den over-
legne og kunstneriske farvesætning ikke fulgt 
med over. Desuden er rumforløbene mere 
komplekst sammenskruede i nogle forløb, 
der er nærmest barokinspirerede i kontrast 
til Grønnegårdens mere klassicistiske klar-
hed. Det er sjovt nok, men det er knap så hel-
støbt her.

Som helhed betragtet er det to meget fine 
institutioner, BBP har skabt til Gladsaxe kom-
mune, men for denne anmelder er det Grøn-
negården, der lyser klarest og med størst gen-
nemslagskraft.

Børnehuset 
Egedammen 
er klimaneutralt. 
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