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Fremtidens plejecenter - 104 moderne og fleksible almene boliger med fokus på demenspleje og vel-
færdsteknologi samt byggemodning og vejprojekt. 

 

Med særligt fokus på demenspleje og 
velfærdsteknologi opfører Roskilde 
Kommune et stort, fleksibelt og mo-
derne plejecenter i Hyrdehøj i Roskilde, 
hvor beboerne kommer til at bo med 
udsigt til Hyrdehøj Skov.  
 
Plejecenteret opføres med 64 plejeboli-
ger med adgang til uderum, 30 boliger 
til rehabilitering, samt 10 boliger til ud-
viklingshæmmede beboere, så der op-
nås en samlet kapacitet på i alt 104 bo-
liger. Et byggeri på i alt ca. 10.000 m².  
Der etableres faciliteter til træning, cafe 
og fællesområder. 
 
Boligerne bindes sammen i mindre, 
overskuelige grupper med adgang til 
fællesarealer.  
 
I udeområdet skal der være mulighed 
for blandt andet køkkenhave, orangeri 
og lysthus.  

Alle plejeboliger er placeret i stueplan 
med korte afstande for personale, be-
boere og besøgende.  

Projektet er udført efter energiklasse 
2015. 
 
Projektet blev blandt andet vundet på 
baggrund af en overbevisende god løs-
ning af placering og disponering af be-
byggelsen, indretning af gårdrum og 
udearealer samt EKJ’s store erfaring 
med plejesektoren. 
  
I forbindelse med etablering af plejecen-
teret projekterer EKJ nyt vejanlæg for 
Roskilde Kommune, som gennemføres i 
to etaper bestående af en byggemod-
ning med opbrydning af eksisterende 
vej, etablering og omlægning af forsy-
ninger, nyt afvandingssystem og frem-
tidig adgangsvej. Vejprojektet færdig-
gøres kort før åbning af Plejecenteret.  

 

 
 

REFERENCE       HYRDEHØJ PLEJECENTER 

EKJ’s ydelser 
 Programmering 
 Projektering af konstruktioner, 

vvs, ventilation og el 
 Projektering af byggemodning 
 Projektering af vejprojekt 
 Fagtilsyn og projektopfølgning 
 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
 Demenspleje og velfærdstek-

nologi 
 Energiklasse 2015 
 DGNB-certificering 
 Opretholdelse af trafik i an-

lægsperioden, interessent-
håndtering samt blød bund i 
dele af området i f.m. bygge-
modning og vejprojekt 

Bygherre: Roskilde Kommune 
Kontaktperson: Sabina Halstein, E: sabinah@roskilde.dk 
Lokation: Hyrdehøj, 4000 Roskilde  
EKJ’s rolle: Underrådgiver for arkitekt (totalrådgiver) 
Arkitekt: Cubo Arkitekter, Force4 Architects, Henrik Jørgensen Landskab 
Periode/status: 2016-2020, projektet er i udbudsfasen 
Størrelse: 10.000 m² 
Entreprisesum: 170 mio. kr. 
EKJ’s honorar: 9 mio. kr. 
Entreprenør: Ukendt 
Entrepriseform: Hovedentreprise 

Visualiseringer: CUBO Arkitekter 


