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Nybyggeri af 104 almene plejeboliger og servicecenter i Hillerød. Byggeriet er udført i Energiklasse 
2015 og omfatter endvidere LAR-projekt for alt regnvand samt et 500 m² grønt tag.  Projektet er  
opført i totalentreprise. 
 
Plejecentret er opført dels som en 4 eta-
ges boligbygning med 96 plejeboliger, 
dels som en lavere 2 etages bygning 
med servicecenter og 8 plejeboliger til 
gerontopsykiatriske beboere. 
 
Der er etableret separat indgang til de 
104 boenheder direkte fra forpladsen. 
Dog kan indgangen til centret også an-
vendes som adgangsvej til boligerne. 
 
Hver etage er opdelt i to afdelinger på 
hver 12 boliger, hvor hver afdeling ud-
formes med fælles opholdsarealer, an-
retterkøkken m.v. 
 
De fælles opholdsarealer er placeret som 
gennemgående rum, med lysindfald og 
opholdsaltaner/terrasser fra både sydøst 
og nordvest. Dette sikrer, at der altid er 
dagslys og udsyn til nærarealerne.  
Mellem de to afdelinger ligger afdelings-
kontorer, kontor for områdeledere, mø-

derum, personaletoiletter, rengøringsrum 
m.v., udformet som et torv, hvor perso-
nalet er synligt for beboerne og besø-
gende.  
 
EKJ’s ydelser omfatter projektering og 
fagtilsyn af VVS og el, herunder: 
▪ Stærk-  og svagstrømsinstallationer 
▪ ABA- anlæ g og varslingsanlæ g 
▪ KNX- installationer (automatik for byg-

ningsinstallationer) 
▪ Varmeanlæg 
▪ Brugsvandsanlæg 
▪ Ventilationsanlæg 
▪ Energirammeberegning 
▪ Indeklimasimuleringer 
▪ Miljørådgivningen omfattende vurde-

ring af miljø-  og naturmæssige for-
hold, LAR- løsninger for vandafledning, 
vurderinger i forhold til fredskovspligt 
og drøftelser med interesseorganisati-
oner, herunder Danmarks Naturfred-
ningsforening og Region Hovedstaden. 

 
 

REFERENCE SKOVHUSET 

EKJ’s ydelser 
▪ Brugerinddragelse 

▪ Projektering af: 
- VVS 
- El 
- LAR–projekt for regnvand 

▪ Fagtilsyn 

▪ Energirammeberegning 

▪ Indeklimasimulering 

▪ Miljørådgivning i forbindelse 
med LAR-projekt 

 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
 Indeklima 

 Klimatilpasning 
 

 

Bygherre: Lejerbo 
Kontaktperson: Per Rosbjørn Jensen, prj@lejerbo.dk 
EKJ’s rolle: Ingeniørrådgiver for totalentreprenøren 
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S 
Periode: 2011-2014 
Størrelse: 8.274 m² + 1.103 m² kælder, 500 m² grønt tag 
Entreprisesum: 100 mio. kr. 
EKJ’s honorar: 2 mio. kr. 
Entreprenør: NCC 
Entrepriseform: Totalentreprise 


