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Byens Netværk besøgte Herlev Hospital, som netop nu udvider 
sin kapacitet med hele 56.000 nye kvadratmeter. 

Den kommende runde bebyggelse er med til at fremvise state-
of-the-art inden for moderne hospitalsbyggeri og ventes at blive 
et af tidens fremmeste eksempler på såkaldt ”helende 
arkitektur”. 

Herlev Hospital er et af de udvalgte regionshospitaler, der i disse 
år udvider sin kapacitet. Den 56.000 m2 store udvidelse skal 
blandt andet rumme en ny akutmodtagelse og et kvinde-barn-
center med bl.a. børne- og fødeafdeling. 

De nye faciliteter placeres i to cirkulære bygninger, der i samspil 
med den omgivende natur – frodige gårdrum, grønne taghaver 
og et centralt grønt hjerte – skal skabe pauser fra de kliniske og 
sterile omgivelser.  

Jesper Bo Myhr, projektleder på Herlev Hospital og Michael 
Brunbjerg, projektansvarlig fra Henning Larsen Architects 
præsenterede projektet og viste os rundt i byggeriet. 

Tag med på en fototur fra den summende, aktive byggeplads.



Henning Larsen 
Architects arbejder 
med kontrasten 
mellem den tunge 
base og den lette, 
nye, krystalliske glas-
facade. Basen er en 
hyldest til den hvide 
beton, som er det 
bærende element i 
det eksisterende 
Herlev Hospital. 



Jesper Bo Myhr, projektleder på Herlev 
Hospital og Michael Brunbjerg, 
projektansvarlig fra Henning Larsen 
Architects fortæller om projektet.



”Et af de store hovedgreb har været, at udvikle den nye 
grønne gård, der skaber sammenhængen mellem det nye og 
det gamle. Det hjalp os med at finde en ny struktur, der kunne 
lægge noget til byggeriet, men ikke tage pusten fra det 
eksisterende. Der skete noget, da vi begyndte at arbejde med 
cirklerne som et formmæssigt element. En geometri som 
faktisk kunne spille op imod de rektangulære former i det 
gamle hospital”, beskrev projektansvarlig Michael Brunbjerg 
fra Henning Larsen Architects.



På vej ind i det nye Herlev Hospital. 



Den nye udvidelse 
består af en 
oktogonal bund 
med en cirkel 
ovenpå. De tunge 
behandlings-
funktioner er 
placeret i bunden 
og sengestuerne i 
cirklen. Den 
cirkulære form 
kan skabe ro og 
harmoni om det 
at være indlagt. 



Et blik ind i den indre, kommende grønne gård. 







Vi besøgte en mock-up af en sengestue, der stadig fremstår i et råt 
stadie. Sengestuerne arbejder med kontraster mellem det hvide, 
kliniske miljø, men introducerer også en vinduesniche i træ, hvor 
man kan møde et naturligt og stofligt materiale. Derudover bliver 
den ene væg i badeværelset malet i en kraftig farve, som referer til 
Gerners farveorgie på det eksisterende Herlev Hospital.  





Tak for i dag. 


