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PROJEKTBESKRIVELSE
Projektet omfatter en opførelse af en ny daginstitution, der samler 
adskillige institutionelle funktioner under samme tag, og huser 
børn i alderen 0-6 år. Institutionen rummer 130 børnehavebørn, 
28 vuggestuebørn og 12 børn med særlige behov, med tilhørende 
toiletter og garderober med plads til 160 børnehavebørn. 

BUGS er en aldersintegreret institution, der understøtter børne-
reformen og understreger betydningen af sammenhæng imellem 
pædagogik, teknologi, arkitektur, funktionalitet og materialevalg.

Billund Kommune samler med BUGS 4 eksisterende institutioner 
i et samlet børneunivers, for at skabe fysisk nærhed mellem insti-
tutionerne i Grindsted Syd. Den nye institution vil i sin indretning 
og funktion leve op til kravene for fremtidens institutioner i Billund 
kommune, som lever op til bygningsreglementet 2015. Byggeriets 
mål er blandt andet at skabe multifunktionalitet mellem forskellige 
muligheder for pædagogiske aktiviteter samt børnenes forskellige 
behov og potentiale for udvikling. 

Byggeriet af Børnenes Univers Grindsted Syd er et aktiv i børne-
nes læreprocesser, ved at børnene deltog i virkelighedsnære for-
løb i forbindelse med byggeriet. Byggeriet var således medvirken-
de til at give et læringsudbytte til børnene. Børneinddragelse er 
generelt et stort fokus i ”Børnenes Hovedstad” Billund Kommune. 

BYGHERRERÅDGIVNINGSYDELSE
Som bygherrerådgiver har D|K2 hjulpet med at 
konkretisere visionerne til spændende nytænk-
ning omkring institutionsbyggeriet og i den for-
bindelse håndteret udbudsforretningen i relation 
med dette. 

Bygherrerådgivningsydelsen omfattede planlæg-
ning, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennem-
førelse af udbudsforretningen med forhandling 
samt kontrahering.

D|K2 har endvidere været tilknyttet som bygher-
rerådgiver frem til aflevering, primært i relation til 
granskning og KS. 

Projektet var udbudt i totalrådgivning. 

BYGHERRE: Billund Kommune
KONTAKTPERSON: Mona Frederiksen, mfr@billund.dk, Tlf.: 7972 7042

BYGGERIETS LOKATION: Grindsted
BYGGERIETS STØRRELSE: 1.640 m2

ANLÆGSSUM: 32,5 mio. kr.  
OPGAVENS ART: Opførelse af en ny institution, som samler adskillige institutionelle 

funktioner under samme tag, og huser børn i alderen 0-6 år 
UDFØRT: Opgaven er afleveret i 2018


