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Forestil dig en bydel bygget til børn – hvor de både kan være 
kæmper og mini-mennesker dybt inde i huler og helt frie i 
naturen. COBE, Nord Architects, PK3 og Sweco har tegnet 
Verdens Bedste Børneby, som nu skyder hastigt op på 
Prinsessevej på Christianshavn.

”Det her skal ikke være én bygning – det skal være en by, det er 
den eneste måde, vi kan håndtere at skabe noget, som er 
varieret nok og godt nok til byens børn”, fortalte Mikkel R. Morris 
fra COBE.  

Verdens Bedste Børneby – en stor, integreret institution med 
flere hundrede pladser, der tæller vuggestue, børnehave, 
fritidshjem og klub. Børnene spænder i alder fra 0-14 år - derfor 
har én af de store udfordringer været at favne alle de forskellige 
behov, materialiseret i særlige bygninger og udearealer. 

Både tid og plads er udnyttet til bristepunktet. Byens Netværk 
besøgte Børnebyen, som ræser mod tiden for at nå i mål med 
første delaflevering i slutningen af august. 



Hver dag 
indtager 88 
håndværkere 
byggepladsen. 
De fleste holdt 
dog fyraften, 
da vi kom på 
besøg. 



Vi mødtes i 
det store 
fællesrum 
”Rådhuset” 
og søgte ly 
for regnen. 



”Rådhuset” har dimensioner 
og en volumen som i 
børnehøjde vil være ekstra 
imponerende.



”Al plads er udnyttet - der er ikke ét areal, som er overladt til 
tilfældighederne. Selv taget vil blive til tagterrasser, hvor 
børnene kan lege eller nyde solen”, beskrev Mikkel R. Morris 
fra COBE.  

Børnebyens areal er 4.500 m2, hvilket ikke er overvældende 
stort, men der er til gengæld stor kompleksitet i oplevelser 
og materialer – der bliver skabt alt fra små, trygge rum til 
store, udfordrende rum.



”Det er et fantastisk spændende byggeri, fordi arbejdet veksler så 
meget. Det gør også håndværkerne glade – og på den måde er det 
en meget positiv oplevelse at møde her hver dag. Samtidig går det 
hele meget stærkt”, fortalte Ulrik Hven fra Sweco. 



Vi fik udleveret 
plantegninger over 
Børnebyen for at få en 
fornemmelse af det 
komplekse system af 
basisrum og særlige 
bygninger. 



Inddelt i to 
hold gik vi på 
opdagelse i 
børnebyen.  





Alle kvadratmeter tages i brug, så derfor 
er taget også en del af plantegningen. 
Tagene skal forvandles til hockeybaner, 
sørøverskibe, bjørnehuler – kun fantasien 
sætter grænser. 



Rundturen 
sluttede på 
toppen - med 
udsigt ud over 
Christianshavn.

Tak for i dag. 


