NY PSYKIATRI BISPEBJERG
DOMMERKOMITÉENS BETÆNKNING

Fortid, nutid og fremtid
Nornerne er en gruppe gudinder i nordisk mytologi. De
bedst kendte er Urðr, Verðandi og Skuld, hvis navne traditionelt oversættes til ”det, som har været”, ”det værende” og
det kommende”, dvs. fortiden, nutiden og fremtiden.
Nornerne er de skæbnemagter, der bestemmer over et
menneskes livsforløb og længde. De optræder ved et barns
fødsel, hvor de som på en væv udmåler skæbnens tråde.
Linjer og hænder i nærværende konkurrenceprogram er
inspireret af disse spundne ”skæbnetråde” og er et billede
på, hvordan vores livsbane kan ændres af hændelser eller i
mødet med andre mennesker. Hænderne udtrykker omsorg
og vejledning.
Linjerne eller skæbnetrådene optræder tre ad gangen for at
symbolisere et menneskes fortid, nutid og fremtid, men de
relaterer sig også til stedet og dets historie: det gamle, det
nuværende og det fremtidige.
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BEDØMMELSE OG VALG AF DELTAGERE TIL FASE 2

Konkurrencen om Ny Psykiatri Bispebjerg er en projektkonkurrence
efter Udbudsdirektivet (Direktiv 2014/18/EF), udskrevet af Nyt
Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg ved Region Hovedstadens Psykiatri. Konkurrencen forløber over to faser. Første fase omhandler
projektkonkurrencen, og 2. fase omhandler udbud med forhandling
i henhold til Udbudsdirektivets artikel 31, stk. 3.

Efter en omfattende drøftelse og en grundig belysning af forslagenes indhold (bl.a. fra en række faglige rådgivere) er dommerkomitéen nået frem til en enig anbefaling, som udpeger følgende forslag
til videre bearbejdning i konkurrencens fase 2:

Projektkonkurrencen blev udskrevet med en udbudsbekendtgørelse, der blev offentliggjort den 27. februar 2014 under nr.: 2014/S
044 – 074058 i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende.
Ved ansøgningsfristens udløb den 8. april 2014 var der indkommet
24 ansøgninger. Ansøgningerne blev vurderet, og der blev udvalgt
seks konkurrencedeltagere til deltagelse i konkurrencens fase 1,
projektkonkurrencen.
Konkurrenceperioden for fase 1 var den 22. august 2014 – 5. januar 2015.
Den 5. januar 2015 modtog Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
ved Region Hovedstadens Psykiatri fem projektforslag, som alle
blev optaget til bedømmelse.
Dommerkomitéen har vurderet projektforslagene og besluttet hvilke tre konkurrencedeltagere, der går videre til konkurrencens fase 2,
udbud med forhandling.
I anden fase vil de tre forslagsstillere skulle afgive endeligt tilbud på
opgaven. I forhandlingsforløbet vil der ske en viderebearbejdning af
de udvalgte forslag på grundlag af dommerkomitéens bemærkninger samt eventuelt supplerende materiale.
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• Forslag 13732
• Forslag 18124
• Forslag 60705
Valget er foretaget ud fra en nøje afvejning af forslagenes evne til
at løse opgaven med et koncept, der opnår at give et balanceret
svar på bedømmelseskriterierne. Ud over at de valgte tre forslag
samlet set er skønnet at være de bedste, set i lyset af bedømmelseskriterierne, har de tre vinderforslag en betydelig robusthed og et
potentiale for yderligere bearbejdning og tilpasning i fase 2 (udbud
med forhandling), jf. betænkningens generelle bemærkninger og
beskrivelsen af de enkelte forslag.
For de tre vinderprojekter indgår der en beskrivelse af forslag til bearbejdning i konklusionsafsnittene.

OFFENTLIGGØRELSE AF KONKURRENCEN
Resultatet af fase 1 af konkurrencen om Ny Psykiatri Bispebjerg offentliggøres den 20. maj 2015.

VISIONER FOR NY PSYKIATRI BISPEBJERG

Formålet er, at der kan udpeges et vinderprojekt, hvor det vindende
projekteringsteam skal stå for projekteringen af Ny Psykiatri Bispebjerg.

Projekterne skulle tage udgangspunkt i de værdier, som Psykiatrisk
Center (PC) København har udarbejdet i en vision for psykiatrien om
åbenhed, tilgængelighed og valgmuligheder:
●
• Ny Psykiatri Bispebjerg skal inddrage resten af hospitalet og byen.

Denne betænkning er et resultat af dommerkomitéens arbejde
med at vurdere de indkomne fem projektforslag i perioden januar
2015 – marts 2015.

• Når man ankommer til psykiatrien på Bispebjerg, skal man føle
sig ventet og velkommen, hvad enten man er patient, pårørende,
besøgende eller studerende.
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• Arkitektur og indretning skal signalere åbenhed over for patienter
og besøgende samtidig med, at patienternes og pårørendes integritet og privatsfære respekteres. Indretningen af centret skal
understøtte en respektfuld og ligeværdig relation mellem patient
og behandler.

• Ny Psykiatri Bispebjerg skal give patienten valgmuligheder i dagligdagen, selvom patienten er indlagt på et lukket (intensivt)
sengeafsnit. Byggeriet skal invitere til aktivitet og sociale fællesskaber og samtidig skabe mulighed for ro og tilbagetrækning. Der
skal skabes en differentiering i aktivitets- og oplevelsesmuligheder. Patienten skal kunne vælge til og fra blandt disse tilbud.

• Arkitekturen og indretningen skal understøtte effektive arbejdsgange, så PC København kan tilbyde et sammenhængende patientforløb med høj kvalitet og tiltrække de bedste medarbejdere.
Byggeriet skal give optimale rammer for forskning og uddannelse,
vidensdeling og anvendelse af moderne teknologi i behandlingsforløbene.

• Ny Psykiatri Bispebjerg skal være bæredygtigt i social, miljømæssig og økonomisk henseende.
Herudover skulle projekterne tage stilling til en række modsætningsforhold, som skulle afvejes mod hinanden for at finde den
bedste løsning set i relation til en samlet helhed for projektet. Disse
modsætningsforhold er beskrevet som en række dilemmaer:

DILEMMAER
A
IMPLEMENTERING AF LOKALPLANENS KRAV OM
PATIENTERNES RET TIL DISKRETION
PLACERING AF FLEST MULIGE SENGESTUER I STUEPLAN
FOR AT SKABE DIREKTE UDGANG TIL HAVERUM

PATIENTERNES BEHOV FOR
TRYGHED OG DISKRETION

PATIENTERS FØLSOMHED OVER FOR SPEJLINGER I GLAS
OG FRYGT FOR OVERVÅGNING

PATIENTERNES MULIGHED FOR AT REGULERE
LYS OG TEMPERATUR PÅ SENGESTUERNE

><
><
><
><
><
><
B

C

D
E
F

GRØNNE, SANSELIGE OG INSPIRERENDE HAVERUM

EN AKTIV FACADE MED ØGET GLASAREAL

BYGGEGRUNDENS PLACERING, UDFORMNING OG AREAL,
DER NØDVENDIGGØR BEBYGGELSE I FLERE ETAGER

UDSYN OG DAGSLYSINDFALD

PERSONALETS ØNSKE OM OVERSKUELIGHED
I SENGEENHEDERNE

SIKKERHEDSKRAV TIL BYGNINGSDELE OG
INSTALLATIONER, AT VINDUER IKKE KAN ÅBNES

SIKKERHEDSKRAV OG BEHOV FOR VEDLIGEHOLDELSE
OG OVERSKUELIGHED
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KONKURRENCEOPGAVEN I FASE 1
Konkurrencen omfatter et nybyggeri på ca. 26.900 m² med 200
senge til psykiatriske patienter med tilhørende udearealer, udformning af Psykiatritorvet, der skal binde nybyggeriet sammen med
eksisterende bygninger 16, 60, 61, 62 og 64 samt en parkeringskælder til 150 biler.
Konkurrenceopgaven omfatter krav og ønsker til arkitektur, funktionalitet, bæredygtighed og økonomi. Besvarelsen af opgaven er
blevet bedømt efter disse bedømmelseskriterier.
Projektet for Ny Psykiatri Bispebjerg er en vigtig del af Region Hovedstadens Psykiatris planer om at skabe gode og sammenhængende
psykiatriske behandlingsmuligheder til regionens psykiatriske patienter. Samtidig er det en unik mulighed for at opnå fremtidssikrede, fysiske rammer for behandlingen af psykiatriske patienter.

DELTAGERE I FASE 1
Som resultat af ovennævnte prækvalifikation blev der udvalgt 6
rådgiverteams, hvoraf følgende 5 valgte at indsende et konkurrenceforslag:
• Projekt nr. 13732
FRIIS & MOLTKE A/S
PLH Arkitekter A/S
Underrådgivere:
Søren Jensen A/S
SINTEF A/S
Møller & Grønborg A/S
• Projekt nr. 16011
aarhus arkitekterne a/s
Rambøll Danmark A/S
Underrådgivere:
BIG A/S
BSK Arkitekter AB
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

• Projekt nr. 18124
VK Studio og MIKKELSEN Arkitekter a/s
Underrådgivere:
VK Engineering
Dorte Mandrup Arkitekter
Opland Landskabsarkitekter
Lohfert & Lohfert
Steensen Varming
• Projekt nr. 19895
SNØHETTA OSLO AS
SWECO Architects A/S
Midtconsult P/S
Underrådgiver:
Psykiater Finn Skårderud
• Projekt nr. 60705
Henning Larsen Architects A/S
Alex Poulsen Arkitekter A/S
Underrådgivere:
Orbicon A/S
SLA A/S
Norconsult Danmark A/S
NNE Pharmaplan A/S

VEDERLAG
De totalrådgivningsteams, som har indleveret et konditionsmæssigt konkurrenceforslag til projektkonkurrencen, bliver tildelt et vederlag på kr. 400.000 ekskl. moms.

BEDØMMELSESPROCES
Der har været afholdt tre heldagsmøder i dommerkomitéen i perioden 26. januar 2015 – 30. marts 2015.
Til brug for dommerkomitéens arbejde har der været tilknyttet en
række faglige rådgivere, som har gennemgået konkurrenceprojekterne og udarbejdet en række faglige notater om arealer, økonomi og
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realiserbarhed, funktionalitet og flow samt ingeniørmæssige forhold.
Derudover har der været gennemført en proces med brugerne samt
med patienter og pårørende, som har fået forelagt projektforslagene og kommenteret disse. Følgende brugergrupper har deltaget:
Brugergruppe 1: Ankomst, akutmodtagelse og patientflytning
Brugergruppe 2: Sengeafsnit
Brugergruppe 4: Aktiviteter og fællesrum
Brugergruppe 5: Uddannelse
Brugergruppe 6: ECT
Brugergruppe 7: Logistik
Brugergruppe 8: Patienter og pårørende
Der er udarbejdet et referat for hvert brugergruppemøde, som brugergruppen har godkendt. Referaterne er herefter sammenfattet i
et samlet brugergruppenotat, som er tilgået dommerkomitéen.

BEDØMMELSESKRITERIER
Bedømmelsen er gennemført som en samlet vurdering af konkurrenceforslagenes evne til at imødekomme de krav og ønsker samt
løse de dilemmaer, der kommer til udtryk i konkurrencematerialet
efter nedenstående kriterier i ikke prioriteret rækkefølge:

ARKITEKTUR
Den overordnede idé, hovedgreb, æstetik og robusthed
Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på forslagets evne til på
overbevisende måde at indgå i den nyfortolkning af stedet, som
er vist i helhedsplanen, samtidig med, at det indgår i et samspil
med de eksisterende bygningsanlæg, landskabs- og haverum på
Bispebjerg Hospital.
Der vil blive lagt vægt på udformning af bebyggelsen, Psykiatritorvet, veje, stier og parkeringspladser, udearealer m.m., herunder
samspillet med udearealer og bygninger, placering af indgange, forbindelser til omgivende bygninger, herunder særligt Lersø Komplekset, og at lokalplanens intentioner imødekommes.
Der vil ligeledes blive lagt vægt på, hvordan forslaget inddrager det
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øvrige hospital og borgere fra byen ved udformning af bygningskomplekset, åbne facader, indretning af ydre haverum og Psykiatritorvet.
Der vil endvidere blive lagt vægt på, at arkitektur, æstetik og design
på bevidst og konsekvent måde indgår i det samlede anlæg, og at
der er kvalitet og oplevelser både i helheden og i detaljen, samtidig
med at anlægget rummer en høj grad af robusthed. Der vil være
fokus på forslagets arkitektoniske kvaliteter og på, hvordan helende
arkitektur indgår bevidst i de arkitektoniske valg. Særligt vil der være
fokus på, hvordan projektets arkitektoniske løsninger afspejler de
hensyn, der skal tages til psykiatriske patienter.
Ved vurdering af forslagets robusthed vil der blive lagt vægt på, at
bygningen kan tilpasses ved ændringer i rumanvendelse over tid
uden ændringer af bærende konstruktioner, transportveje og installationer. Der vil ligeledes blive lagt vægt på, at byggeriet er fleksibelt,
dvs. at der kan udføres større funktionsændringer uden gene for
den daglige drift. Endelig vil der blive lagt vægt på, at konceptet for
byggeriet kan fastholdes ved en eventuel arealudvidelse/arealreduktion og ved etapedelt opførelse.

FUNKTIONALITET
Sikkerhed samt bygge- og installationsteknik
Ved en vurdering af forslagets funktionalitet vil der blive lagt vægt
på, at bebyggelsen er indrettet med stort fokus på overskuelighed
og venlighed og med en indretning, hvor funktionsområder er placeret, så de giver overblik og nærhed og understøtter godt flow for
patienter, pårørende, personale, vareforsyning mm.
Der vil endvidere særligt blive lagt vægt på optimale funktionelle
sammenhænge mellem de enkelte sengeenheder, sengeafsnit
samt kontorfaciliteter og deres indbyrdes fleksibilitet. Derudover vil
der blive lagt vægt på forslagets evne til at skabe løsninger, hvor
udformning, forløb, lys, akustik og materialevalg i særlig grad understøtter og inspirerer de planlagte aktiviteter.
Herudover vil der blive lagt vægt på, at forhallens betydning som
bygningskompleksets centrum opfylder krav som imødekommenhed, tryghed, overskuelighed og nem wayfinding. Endelig vil der
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blive lagt vægt på forslagets evne til at organisere og placere ECTenhed, akutmodtagelse, sengeenheder samt fælles patientfaciliteter, kontorfaciliteter samt undervisnings- og personalefaciliteter, så
de understøtter overskuelighed, nærhed og tilgængelighed.
Der vil ved vurdering blive lagt vægt på, hvorledes patienters og pårørendes integritet og privatsfære respekteres fx i forhold til udsyn
og indkig samt skærmede opholds- og ventearealer. Samtidig vil
der blive lagt vægt på, at forslaget skaber differentierede aktivitetstilbud inde og ude, som kan understøtte den enkelte patients
behandling og resocialisering.
Ved vurdering af forslagets tekniske funktionalitet og valg af byggeog installationsteknik vil der blive lagt vægt på, at løsningsprincipperne er gennemtænkte, og at forslaget præsenterer bevidste valg
i forhold til bygbarhed og materialevalg. Der vil ligeledes blive lagt
vægt på, at forslaget indeholder reguleringsmuligheder for patienter og personale i forhold til luft, lys og varme, samt at den tekniske
drift kan gennemføres så enkelt som muligt og herunder, at der er
mulighed for at servicere så mange installationer som muligt uden
at skulle have adgang til områder med patientophold.
Der vil endvidere blive lagt vægt på, at valg af bygge- og installationstekniske løsninger i forslaget er sket med tanke for et miljø med
hårde fysiske belastninger. Yderligere vil der blive lagt vægt på konkurrenceforslagets muligheder for at kunne opfylde de beskrevne
hovedprincipper for brandstrategien
Ved vurdering af sikkerhed vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad
sikkerhed for patienter, pårørende og personale er tænkt ind i design og indretning af de enkelte rum, herunder ved valg af fast og
løst inventar og byggematerialer som vinduer, døre, inventar i badeværelse osv. Sikkerheden i udearealernes udformning og indretning
vil også blive vurderet.

BÆREDYGTIGHED
Arbejdsmiljø, indeklima og energiforbrug
Der vil blive lagt vægt på konkurrenceforslagets løsninger til bæredygtighed, fx hvordan konkurrenceforslaget tilgodeser arbejdsmiljø

og herunder, hvordan der er skabt overskuelighed og overblik samt
mulighed for logiske arbejdsgange og flow gennem bygningen og
særligt mellem hovedfunktionerne: forhal, akutmodtagelse, sengeenheder, fælles patientfaciliteter, kontorfaciliteter samt undervisnings- og personalefaciliteter - herunder gode rammer for personalets muligheder for nem og smidig adgang til at aktivere og
behandle patienterne.
Der vil blive lagt vægt på, at det fremtidige energi-, materiale- og
vandforbrug minimeres, og at energi- og miljørigtige tiltag er integreret i den arkitektoniske helhed.
Der vil ligeledes blive lagt vægt på konkurrenceforslagets evne til
at skabe et godt indeklima inden for de 4 indeklimaparametre: termisk, atmosfærisk, visuelt og akustisk.
Endelig vurderes projektets dokumentation for, at byggeriet kan
overholde Bygningsklasse 2020.

ØKONOMISK REALISERBARHED
Byggeriet kan opføres inden for den økonomiske ramme
Der foretages en selvstændig vurdering af projektets anlægsøkonomi med henblik på at vurdere sandsynligheden for, at den økonomiske ramme kan overholdes. Den økonomiske ramme er ufravigelig, og projektet skal gennemføres inden for denne. Projektets
anlægsøkonomi vurderes med baggrund i de af konkurrencedeltagerne angivne kvadratmeterpriser til de samlede entrepriseudgifter
samt udgifter til totalrådgivning på baggrund af honorartilbuddet.
Ud over anlægsøkonomien vil de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter også blive vurderet.
Som en del af den økonomiske vurdering af forslaget vil der blive
foretaget en vurdering af forslagets brutto- og nettoarealer. I den
forbindelse vil der blive lagt vægt på, at de angivne nettoarealer
er til stede, og at bebyggelsen ikke overstiger det samlede bruttoareal, samt at der er argumenteret for eventuelle afvigelser ift.
rumprogrammet.
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DOMMERKOMITÉ
Dommerkomitéens medlemmer:
Lars Gaardhøj
Formand, repræsentant fra Regionsrådet (A)
Pia Illum
Repræsentant fra Regionsrådet (A)
Hanne Andersen
Repræsentant fra Regionsrådet (A)
Susanne Langer
Repræsentant fra Regionsrådet (Ø)
Annie Hagel
Repræsentant fra Regionsrådet (Ø)
Lise Müller
Repræsentant fra Regionsrådet (F)
Mikkel Beedholm
Arkitektfagdommer, udpeget af bygherre
Lars Juel Thiis
Arkitektfagdommer, udpeget af bygherre
Nikolaj Snog
Ingeniørfagdommer, udpeget af bygherre

Anne Sarto
Bygherrerådgiver, Mtre
Bo Schmidt Pedersen
Kammeradvokaten
Tina Saaby, stadsarkitekt
Københavns Kommune
Mette Mejdal Christiansen
Københavns Kommune
Konkurrencesekretærer:
Berith Mavromatis
Arkitekt MAA, BM Arkitekter
Kirsten Rasmussen
Arkitekt MAA, BM Arkitekter

Rådgivere for dommerkomitéen:
Morten Rand Jensen
Koncerndirektør, Region Hovedstaden
Martin Lund
Direktør, Region Hovedstadens Psykiatri
Karin Garre
Centerchef, Region Hovedstadens Psykiatri
Claes Brylle Hallqvist
Vicedirektør, Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital
Kim Sander
Projekt- og driftschef, Region Hovedstadens Psykiatri
Ulrik Hammer Jørgensen
Byggechef, Region Hovedstadens Psykiatri
Gert Bonde Harup
Projektansvarlig, Region Hovedstadens Psykiatri
Jan Sørensen
Bygherrerådgiver, MOE
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DOMMERKOMITÉEN
Undertegnede medlemmer af dommerkomitéen for projektkonkurrencen om Ny Psykiatri Bispebjerg afgiver hermed sin betænkning
ved afslutning af fase 1 i konkurrencen, den 30. marts 2015.

Lars Gaardhøj
Formand, repræsentant fra Regionsrådet

Lise Müller
Repræsentant fra Regionsrådet

Pia Illum
Repræsentant fra Regionsrådet

Mikkel Beedholm
Arkitektfagdommer, udpeget af bygherre

Hanne Andersen
Repræsentant fra Regionsrådet

Lars Juel Thiis
Arkitektfagdommer, udpeget af bygherre

Susanne Langer
Repræsentant fra Regionsrådet

Nikolaj Snog
Ingeniørfagdommer, udpeget af bygherre

Annie Hagel
Repræsentant fra Regionsrådet
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GENERELLE BEMÆRKNINGER
Dommerkomiteen finder, at de fem forslag glimrende belyser den
stillede opgave. Det er fem meget forskellige forslag, som på trods
af de store bindinger, som programmet stiller, har formået hver især
at fremstå som vigtige bidrag til konkurrencen. Men det er tydeligt,
at de beskrevne dilemmaer i konkurrenceprogrammet har udfordret
konkurrencedeltagerne. Særligt har ønsket om diskretion kontra
åbenhed givet problemer, men også det begrænsede byggefelts
mulighed for at etablere udendørs friarealer i tilknytning til sengeafsnittene, har tvunget nogle forslag til forcerede og anstrengte løsninger. Dog er det også tydeligt, at i disse benspænd har de bedste
projekter netop fundet deres originale løsning på de funktionelle forhold i samspil med et overbevisende arkitektonisk udtryk.

BEBYGGELSESPLAN OG DISPONERING
De fleste forslag er tro mod intentionerne om at videreføre helhedsplanens landskabsbånd parallelt med Tuborgvej, men det er med
varierende succes, at dette afspejles i bebyggelsesplanerne. Helhedsplanens bånd har inspireret konkurrencedeltagerne til at opdele bygningsstrukturen i mindre bygningsafsnit, hvilket ses bedst
og tydeligst illustreret i forslag 13732. Dette at opdele det store
bygningskompleks i mindre og overskuelige enheder har samtidig
i de fleste forslag været et vigtigt udgangspunkt for hoveddisponeringen af Ny Psykiatri Bispebjerg. Tydeligst fremgår dette i forslag
16011, der har skaleret hele byggeprogrammet ned til 14 karakteristiske kvadrater, der dog er koblet funktionelt sammen. Som modsætning ses forslag 60705, der formgiver bygningskompositionen
som to store selvstændige volumener. Dommerkomiteen har prioriteret de forslag, der både formår at omsætte det detaljerede byggeprogram til funktionelle og fleksible enheder og dermed tilpasser
sig helhedsplanens intentioner og samtidig lader den funktionelle
disponering udnytte grundens potentiale bedst muligt.

KVALITETEN AF DET INDSENDTE MATERIALE
Alle projekter er velbearbejdede, og med få undtagelser illustreres
med stor tydelighed projekternes intentioner. For at opnå rationelle
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og pladsbesparende planløsninger i sengeafsnittene ses en stor variation i selve plankompositionens kompleksitet og i mulighederne
for at sammensætte de enkelte bygningsafsnit. Denne kompleksitet har dog også afspejlet sig i projekternes tydelighed. Ikke alle projekter har været let tilgængelige og aflæselige, ofte et resultat af for
komplicerede adgangsveje til de enkelte sengeafsnit, som i forslag
19895, eller som et resultat af en uhensigtsmæssig grafisk fremstilling, som illustreret i forslag 18124.

ARKITEKTUR
Det er naturligt, at Martin Nyrops Bispebjerg Hospital har inspireret
de konkurrerende til både at inddrage tegl som materiale og til den
detaljering, som de ældste bygninger er udtryk for. Flere forslag foreslår meget ekspressive arkitektoniske udtryk med store udkragede
bygningsdele i murværk, som i forslag 16011 og 19895 - måske i
en kontrast til den menneskelige skala, som den gamle hospitalsbys detaljering er udtryk for. Dommerkomitéen har hæftet sig ved
forslag, der har opnået en fortællende balance mellem det arkitektoniske formsprog og funktionsdisponeringen, således at arkitekturen kan agere som wayfinding, fremstå tryghedsskabende og skabe
harmoniske rumdannelser, der fremmer det helende miljø.

FUNKTIONER, FUNKTIONALITET OG FLOW
Alle forslag etablerer hovedindgangen til Ny Psykiatri Bispebjerg fra
Psykiatritorvet over for Lersø Komplekset. Alle forslag udnytter således terrænforskellene på grundstykket til at placere hovedindgangen og tilknyttede funktioner i et terrænplan med torvet, hvorover
typisk sengeafsnit placeres i et eller to etageplaner. Akutindgang
placeres i umiddelbar nærhed af forhallen og ambulance/politi tilkørsel gemmes lidt diskret på sidevejen, hvor også nedkørsel til parkeringskælderen placeres.
De konkurrerende har haft svært ved at udforme en forhal, der ikke
går på kompromis med sikkerhed og diskretion. Ofte ses dobbelthøje og i udgangspunktet imponerende rumligheder, men det har
ikke været ønsket at skabe så spektakulær en entré til psykiatrien
snarere en tydelig og markant indgang, der hævder sig ved en funk-
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tionel udformning uden sikkerhedsmæssige kompromiser. Besøgende og patienter skal således føle sig ventet og velkommen.
Placering og indretning af ECT-enheden er løst meget forskelligt.
Flere forslag etablerer ventearealer sammen med tandklinik, andre
i umiddelbar forbindelse med forhal, og det er få forslag, der formår
at placere funktionsområdet med diskrete adgangsforhold og separate ventearealer. Generelt er der i projekterne et problem med
diskretion i forhold til ECT patienter, som bør afskærmes og separeres fra det offentlige rum. ECT området har generelt i projekterne en
dårlig logistik og mangler dagslys.
I flere forslag mangler mødelokaler dagslys og udsyn.
Akutmodtagelsen med separat indgang og den mere diskrete ankomst for politi og/eller ambulance ses udmærket løst i de fleste
forslag. Det har her været vigtigt, at disse indgange ikke forveksles
med hovedindgangen, samt at personalebasens centrale placering
i akutmodtagelsen med den fornødne nærhed mellem de forskellige adgange tilgodeses. Flere forslag har uhensigtsmæssig afstand
mellem personalebasen og henholdsvis triagerum, akutmodtagelsens indgang og den særlige ankomst.
Ankomsten til de enkelte sengeafsnit er løst med stor kvalitativ variation. Fra lange noget problematiske mørke gange, som ses i forslag 19895, til mere nære løsninger, der på en fordelagtig måde gør
det behageligt, nemt og overskueligt at nå den enkelte sengestue,
hvilket særligt illustreres i forslag 18124 og 60702. Dommerkomitéen har i denne sammenhæng foretrukket forslag, der dels etablerer
individuelle flows for patienter, gæster, personale og varetransport
dels samtidig respekterer, at ankomsten fra forhal, fællesområder
etc. skal ske lyst og venligt og med værdighed.
De enkelte sengeafsnit er i de fleste forslag udformet ganske overbevisende med sengestuer placeret omkring et haverum og en
central personalebase, der kan overskue sengeafsnittets samlede
opholds- og gangarealer. Bag personalebasen ligger personalefaciliteter, der ofte deles med et andet sengeafsnit. Ligeledes spejles
også sengeafsnittenes fællesfaciliteter omkring flere sengeafsnit, så

rationelle sammenhænge og begrænsede adgangsveje kan skabes.
De 5 forslag er alle variationer over dette tema. Dommerkomitéen har
hæftet sig ved forslag, der både tilgodeser overblik og sikkerhed, men
som også formår at definere inspirerende grønne rum og funktionelle
tilgrænsende opholdsarealer i den rette balance for sengeafsnittene. I
denne sammenhæng har det været muligt for forslag 13732, 18124
og 19895 at skabe en ligeværdig tilgængelighed til udeophold.
Selve sengestuen er ofte løst glimrende, og der ses to planvariationer. Enten ligger badeværelse selvstændigt som en del af sengestuens plan, som i forslag 16011 og 60705, eller badeværelset
er spejlet med nabosengestuens, som i forslag 13732, 18124 og
19895. Den selvstændige placering af badeværelset giver ens planløsninger og en bedre rumlig og funktionel disponering, og forslag
60705 formår også at etablere meget oversigtlige forhold for både
personale og patient i en overbevisende raffineret formgivning.
Sengestuens facade mod både gangareal og mod omgivelserqne
har haft dommerkomitéens opmærksomhed. Mod gangarealet ses
varierende løsninger på dilemmaerne mellem overskuelighed, kontakt og diskretion og mellem variation via nicher og samtidig personalets mulighed for at overskue sengestuen. Stuens facade mod
omgivelserne er typisk formgivet med indbyggede siddenicher, reoler eller lignende fast inventar i træ og mulighed for friskluftsindtag.
Dommerkomitéen har på begge områder også her søgt forslag, der
formår at ramme den rette balance mellem funktionel variation og
skabelse af den rette “hjemlighed” uden kompromiser i sikkerhedsaspekterne både for patient og personale.

ROBUSTHED
Forslagsstillerne udviser generelt forståelse for ønsket om en fleksibel konstruktiv og installationsteknisk løsning, som giver mulighed
for senere tilpasninger af bygningen, uden at dette medfører store
konstruktive eller installationstekniske arbejder. Således foreslås der
installationsløsninger med ringforbindelser, ligesom der arbejdes
med strategisk placering af tunge vægge, så der særligt i aktivitetsog personaleområder i fremtiden relativt nemt vil kunne ske en tilpasning i rumstørrelser og funktioner.
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I forhold til elasticitetsbegrebet er projekterne mulige at tilpasse,
således at reduktion af byggeriet kan foretages ved at reducere i
etape 2, mens der eventuelt kan udvides ved at udnytte nabogrunden mod øst, hvor der i dag ligger en vuggestue.

UDEAREALER, PSYKIATRITORVET, VEJE, STIER
OG PARKERING
Det har været vigtigt, at konkurrenceforslagene prioriterede udearealerne for den enkelte patient højt dvs. i sengeafsnittenes haverum
i umiddelbar nærhed af sengestuen frem for at tilgodese rekreative
arealer uden for bygningsrammen. Dermed fremstår nogle forslags
ellers så inspirerende udnyttelse af f. eks. taghaver og varierede omgrænsende stisystemer ikke i et så positivt lys, idet denne udnyttelse både kræver øget personale og ofte er sket på bekostning af
forslagets indre friarealer, men også fordi det eksisterende landskab
på Bispebjerg Hospital indeholder rige muligheder for rekreativt ophold for patienter indlagt på de åbne sengeafsnit.
Psykiatritorvet fremstår i de fleste forslag som en naturlig plads på
Lille Tuborgvej. Det har været et ønske, at Psykiatriens mere aktive
funktioner orienteres mod ankomstvejen, og særligt i forslag 13732
ses en fin graduering og variation af vejforløbet, der som wayfinding
leder mod hovedindgangen på torvet.
Lille Tuborgvej disponeres og placeres generelt i overensstemmelse
med lokalplanen, dog adskiller forslagene 13732 og 18124 cykeltrafikken fra biltrafikken, selvom kørevejen jævnfør lokalplanen skal
benyttes til cykler, ligesom det i disse forslag er nødvendigt at forøge radierne i svingene for at opfylde vejreglerne.
Forslagene forholder sig til og opfylder med små nuancer programkravene i forhold til parkeringspladser for cykler og biler. Parkeringskælderen ligger i alle forslag med tilkørsel fra syd, men i nogle forslag
ses akutindgangen for ambulance og politi at være i konflikt med
rampe til parkeringskælderen. Forslag 13732 hæver sig i denne
sammenhæng ved at tilbyde overdækket parkering for cykler på
terræn i umiddelbar nærhed af indgange.
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SIKKERHED
Ikke alle konkurrerende har haft let ved at finde den rette balance
mellem åbenhed og sikkerhed. Dette giver sig udtryk på flere niveauer; helt fra den overordnede bygningsdisponering til sengestuens detaljerede indretning. Overskueligheden for personalet er
vægtet højt, og der ses ofte planmæssige hindringer for dette i sengeenhedens indretning omkring de indre haverum. Uønskede indkig
imellem sengeafsnit ses i flere forslag, og dommerkomiteen har ikke
været begejstret for de meget høje, glasinddækkede haverum, hvor
der er visuel kontakt imellem etagerne. Vinduer mod gangarealer fra
sengestuen er problematiske, ligesom indkig mellem sengestuer fra
forskellige afsnit ikke er ønskværdigt. Ligeledes er forhallen til Psykiatrien ofte udformet med åbne balkoner der vil kræve en sikker
afskærmning med høje værn.
Der er generelt fokus på sikkerheden blandt forslagsstillerne i forhold til facadehøjder, og således overholdes det udvendige og indvendige facadehøjdekrav generelt, idet der dog er mindre afvigelser
som eksempelvis højden på den indre facade i forslag 19895, hvor
facadehøjden i de indvendige gårde ikke helt synes at opfylde 4,5
m, ligesom taghaveløsningen i forslag 60705 ikke kan realiseres
med de viste normale værn. Endvidere kan nogle udformninger af
facader give problemer, hvis det er muligt at forcere disse. Forhold
som dog vurderes mulige at bearbejde efterfølgende.

BÆREDYGTIGHED
Forslagsstillerne udviser generelt meget fokus på bæredygtige og
energirigtige løsninger, ligesom der beskrives og illustreres de nødvendige tiltag til at opfylde de atmosfæriske og termiske indeklimakrav beskrevet i byggeprogrammet.
Der afspejles således stor opmærksomhed for tagfladers mulighed
for grønne tage og aktiv energitilførsel i form af solceller. Dommerkomitéen har haft fokus på de forslag, der formår at integrere de
bæredygtige tiltag som et tilskud til den funktionelle, tekniske og
arkitektoniske løsning.
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Forslagene illustrerer forskellige facade- og dagslysløsninger. I forslag
60705 arbejdes der med en let tilbagetrukket facade, som sikrer
en afskærmning af den højtstående varmebelastende sol, mens
den lavtstående sol kan trænge ind. På konceptplan er illustreret
lodrette permanente opdelinger, som kan vinkles i forhold til værelsets orientering og derved trække dagslys ind i rum, som umiddelbart ikke har en optimal orientering. I forslag 16011 er mange af
vinduerne afskærmet af et åbent murværksforbandt, som sikkert
kan have en spændende effekt i de mørke vintermåneder, når lyset tændes indendørs, men som til gengæld også synes at virke
stærkt afskærmende, når det ønskes, at dagslyset skal trækkes ind
og virke helende. I flere af de øvrige forslag beskrives løsninger med
aktiv solafskærmning, uden at der dog redegøres nærmere for de
konkrete løsninger.

i sommerhalvåret påtænkes løst på forskellig vis i projekterne. Der
fremgår løsninger med tilbagetrukne placeringer af vinduerne, ligesom det beskrives, at der vil blive etableret aktiv solafskærmning.

Ud over dagslysløsninger beskriver forslagene, at der i henhold til
programmet implementeres dynamisk lys, der kan tilpasse det indendørs lys efter årstid og døgnrytme, og endvidere beskrives, at
akustik og støjkrav opfyldes i henhold til programmet.

BYGGE- OG INSTALLATIONSTEKNIK

Der udvises en forståelse for ønsket om, at brugerne har mulighed
for at påvirke indeklimaet dels gennem reguleringsmuligheder i forhold til de installationstekniske løsninger, dels gennem mulighed for
at kunne åbne sikrede ventiler og spjæld. I forslag 13732 tegner der
sig eksempelvis muligheden for en velintegreret løsning ved placeringen af et sikret spjæld i siden på sengestuens vindueskarnap.
Flere forslagsstillere lader sig inspirere af DGNB certificeringsordningen og foreslår at tage afsæt i DGNB kriterierne i den videre arbejdsproces omkring implementeringen af bæredygtighed.
I forhold til opfyldelse af Bygningsklasse 2020 arbejdes der med
reduktion af energiforbruget ved en øget isolering af facaden, reduktion af kølebehov, behovsstyret ventilation med varmegenvinding, minimering af elforbruget til ventilationen samt en varierende
mængde af solceller på taget som energisupplement. Der arbejdes
endvidere med vinduesløsninger for opfyldelse af dagslyskravet
samt i forhold til at hente et varmetilskud fra lavtstående sol i vinterhalvåret. Afskærmning for solen og det tilhørende varmebidrag

De store tagflader har naturligt været et emne for både grønne tagflader og arealer for aktiv energiproduktion i form af solceller. Der er
fine forslag med disse tiltag, og det har været mest interessant at se
forslag, der har integreret disse løsninger aktivt i både den arkitektoniske, den funktionelle og den tekniske udformning. Solceller på
tagfladen skal således berige taglandskabet, og en udnyttelse af de
grønne tagflader må koncentreres omkring forsinkelse af regnvand
og den rent æstetiske kvalitet frem for den rekreative, idet denne
vil kræve øget bemanding og overvågning. Forslag 13732 illustrerer
denne prioritering glimrende.

Enkelte forslag disponerer bygningskroppene med en høj grad af
præfabrikation, eksempelvis forslag 60705, som både anvender
præfabrikerede betonelementer til råhuset samt præfabrikerede facadeelementer, og som i kombination med en rationel disponering
muliggør en hurtig og effektiv udførelsesproces. I modsætning hertil
benyttes der i forslag 13732 in-situ støbte paddehattedæk for at
tilbyde en generel fremtidig fleksibilitet, men denne konstruktionstype vil til gengæld medføre en længere udførelse, ligesom den normalt vil være mere omkostningstung.
De fleste forslag har i varierende grad søgt at tilpasse sig grundens
topografi. Forslag 19895 skiller sig ud, idet der i dette forslag foretages en større terrænbearbejdning med det primære formål at sikre
niveaufri adgang fra sengeafsnittene til indre haverum og forhindre
indkig. Forslaget indeholder endvidere dybt placerede forbindelsesgange og teknikrum med store jord- og bygningsarbejder til følge.
Forslagene arbejder generelt med centralt placerede teknikrum til
vand, varme og sprinkling i forbindelse med parkeringen i kælderetagen samt med mere eller mindre decentralt placerede teknikrum til
ventilation. Forslag 60705 er i den forbindelse det mest vidtgående
forslag, idet der foreslås decentralt placerede ventilationsunits til
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sengestuerne, uden at der redegøres nærmere for den præcise placering samt den efterfølgende servicering af ventilationsanlæggene
i patientområdet.

robusthed for en videre bearbejdning. Præciseringen af denne bearbejdning omtales nærmere under dommerkomitéens bemærkninger til det enkelte forslag.

I forhold til sengestuerne arbejder forslagene med en skakt mellem sengestue og gang til afspærringsventiler for vand og varme.
De forslag, hvor badeværelserne har ryggen mod gangen, giver i den
forbindelse de bedste betingelser for at holde drift og service af de
tekniske installationer væk fra patientens privatsfære på sengestuen.

Forslag 13732 hæver sig ved den symbiotiske, enkle landskabs- og
helhedsplans tilpasning i en funktionel komposition, der nøje skaber
de ønskede kvaliteter for de enkelte sengeafsnit. Den logistiske og
planmæssige komposition af 1. etapes stueetage indeholder dog
visse udfordringer.

AREALER
Brutto/netto faktoren var i programmet planlagt til et niveau på omkring 1,80. De fem forslags oplyste brutto/netto faktor svinger mellem 1,67 og 1,82, hvilket er inden for acceptable tolerancer.

ØKONOMI
Det har i denne sammenhæng været vigtigt at søge forslag, der
inden for den fastlagte økonomiske ramme formår at formgive en
plausibel driftsvenlig arkitektur, der inspireret af omgivelserne kan
skabe et helende fysisk miljø for både patienter og personale.
Alle forslag vurderer selv at kunne holdes inden for den fastsatte
økonomiske ramme. For enkelte projekter vurderes dette problematisk, idet man i forslag 16011 og forslag 19895 til eksempel ser store
landskabs- og terrænbearbejdninger, komplekse bygningssammenstød med varierende etagehøjder, stort udkragende bygningsdele
og dobbelte ydervægskonstruktioner som fordyrende anlægs- og
bygningstiltag. Disse tiltag nødvendiggør projekttilpasninger for at
imødekomme byggeprogrammets økonomi, hvilket formodentlig
ikke kan gennemføres uden kvalitetstab.

KONKLUSION
Det er dommerkomitéens beslutning, at forslag 13732, forslag
18124 samt forslag 60705 indstilles til fase 2. De tre forslag repræsenterer overbevisende løsningsforslag, der har den fornødne
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Forslag 18124 har imponeret med de rumligt meget afvekslende
sengeafsnit, måske for komplekst opbygget, men med fine arkitektoniske kvaliteter. Den aktive forhal og de nære relationer mellem
ankomst og sengeafsnit har store funktionelle kvaliteter.
Forslag 60705 ses som et meget logisk, enkelt, rationelt og gennembearbejdet forslag, der har store driftsfordele samt fine relationer for patienter som personale. Denne rationalitet har dog lidt
svært ved at tilpasse sig både helhedsplanen samt et mere helende arkitektonisk formsprog.
Forslag 16011 prøver via en nedskalering at skabe ’landsby’, men
moduleringen har alvorlige konsekvenser for den funktionelle og arkitektoniske kvalitet af særligt de enkelte sengeafsnit. Begrænsede
udearealer og komplekse konstruktive opbygninger trækker ned.
Forslag 19895 ellers så sympatiske metafor i sommerfuglen giver
som planprincip store problemer for tilpasningen til sted, terræn og
landskab. Indvendige adgangsveje er logistisk meget uafklarede, ligesom arkitekturen er forceret både som udtryk og konstruktion.
Forslag 16011 samt forslag 19895 indstilles ikke til fase 2.

GENERELLE FORSLAG TIL BEARBEJDNING I FASE 2
I fase 2 bør forslagene bearbejde sammenhængen i forhold til “Helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg”, som gengivet i lokalplanen. Den arkitektoniske og landskabelige bearbejdning
bør integrere de påtænkte landskabsbånd tydeligere, og det vil her
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være vigtigt, at Psykiatriens “offentlige” facade mod Lille Tuborgvej
differentieres i både helhed og detalje.
Alle forslag beskriver en tilpasning til helhedsplanen, men det er
nødvendigt, at denne i højere grad kommer til udtryk i både den
landskabelige og i den arkitektoniske bearbejdning, særligt for forslag 18124 og 60705.
De funktionelle ønsker til revisioner går overordnet på, at forslagsstillerne fokuserer på enkel og ubesværet adgang både til sengeafsnit
og sengestuer, men også til ECT-enhed og akutmodtagelsen. Her
er en særlig opmærksomhed omkring personalebasen som udredningscentrum i forhold til forskellige muligheder for ankomst meget
vigtig. Forhallens funktionelle karakter bør ligeledes styrkes med flere
anvendelsesmuligheder for at aktivere både inde og ude, men dette
bør ikke ske på bekostning af sikkerhed. De dobbelthøje rumligheder
skal i denne sammenhæng nøje granskes og evt. bearbejdes.
Ligeværdigheden i udformning af den enkelte sengestue er ligeledes
meget vigtig, og planløsningerne må tage udgangspunkt i dette. Der
må som udgangspunkt ikke være indkigsgener fra nogle afsnit til andre, og udsynet fra personalebasen skal være uhindret til sengeafsnittets fællesarealer og haverum.
I den videre bearbejdning af forslagene i anden fase ønskes generelt
en udfoldning af de muligheder, som ligger i en integration af aktive
energikilder i tag og/eller facader, men også generelt i de installationstekniske løsninger, således at størrelser og placering af teknikrum samt vertikale og horisontale hovedføringsveje illustreres og
tydeliggøres i forhold til både arealopgørelse samt etagetværsnit. I
den forbindelse ønskes også belyst og illustreret principper for ventilationsafkast og -indtag i tag og eventuelt facader.
I forhold til opfyldelse af indeklimakravene samt energirammen ønskes især en udfoldning af, hvilke eventuelle solafskærmninger - såvel aktive som passive - projektet planlægges med.
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FORSLAG 13732
FORSLAGET ER UDARBEJDET AF:
FRIIS & MOLTKE A/S
PLH ARKITEKTER A/S
UNDERRÅDGIVERE:
SØREN JENSEN A/S
SINTEF A/S
MØLLER & GRØNBORG A/S
FORSLAGET ER UDPEGET TIL AT INDGÅ I FASE 2,
UDBUD MED FORHANDLING
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FORSLAG 13732
KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Forslaget angiver en let stringent rytme af u-formede bygninger, der
følger topografien og lader landskabet strømme igennem bebyggelsen. Bebyggelsen fremstår som et arkadeforløb ind mod Bispebjerg
og som en lav tæt bebyggelse mod naboerne i øst.

ARKITEKTUR – DEN OVERORDNEDE IDÉ,
HOVEDGREB, ÆSTETIK OG ROBUSTHED
BEBYGGELSESPLAN OG DISPONERING I FORHOLD
TIL HELHEDSPLANEN
Bebyggelsen disponeres med udgangspunkt i Nyrops klassiske aksiale plan og de landskabsbånd, der går på tværs af pavillonstrukturen. Oven på disse gennemgående landskabsbånd projiceres områdets topografi, der i det nordlige hjørne af Bispebjerg danner en
vifteform. Denne landskabelige analyse er forslagets motiv for en
bebyggelse i tre 2-etages bygningsklynger, der underordner sig topografiens vifteform og samtidig betoner de gennemgående landskabsbånd som parkrum for Ny Psykiatri Bispebjerg.
Det arkitektoniske hovedgreb placerer hvert sengeafsnit om et indre
haverum, der parvis sammenstilles ved de fælles personale- og patientfaciliteter om et ydre parkrum, som derved giver én sengeenhed. På den måde optræder hver sengeenhed som en større u-form
omkring et ydre parkrum som en pendant til de gennemgående
landskabsbånd i bebyggelsesplanens hovedmotiv.

Situationsplan

Fordringen og ønsket i programmet om niveaufri adgang for alle
sengeafsnit til deres eget indre haverum løses på fornem vis ved at
forskyde 1. sals sengeenheder, så stueetagens sengeenheder mod
øst får haverum, der kun er en etage høje og dermed får lys og luft.
Denne forskydning af 1.sal giver en ”udkragning” mod Lille Tuborgvej
og Psykiatritorvet, hvorunder der placeres halvoffentlige funktioner.
Disse funktioner danner gulv i de ovenfor liggende haverum, og således får alle sengeenheder direkte niveaufri udgang til haver. 1. sals
sengeenheder spejles i forhold til stueetagen, således at de fælles
personale- og patientfaciliteter for sengeenhederne ligger over hinanden. Landskabsrummene, der skabes mellem de tre sengeenhedsgrupper, bør i en videre proces dog udvikles og bearbejdes.

FORSLAGETS SAMSPIL MED OMGIVELSERNE
Forslagets forskydning af stue og 1. sal henover de fælles personalezoner giver en naturlig dimensionering af bebyggelsen. Ind mod
Bispebjerg hæver 1. salen sig passende i størrelse og tyngde mod
Lersø Komplekset og giver mulighed for et landskabeligt arkademotiv. Ud mod vuggestuen og den lavere beliggende del af parkområdet drosles skalaen naturligt ned til en etage.
Forslaget anlægger Lille Tuborgvej som et grønt strøg med adskillelse af vej og cykeltrafik med en grøn kile, der placerer de bløde trafikanter som en del af bebyggelsens grønne landskabsbånd. Personalets cykelparkering knytter sig til dette grønne stræk. Der savnes
tydelig angivelse af fortov langs Lille Tuborgvej på strækningen fra
Tuborgvej til Psykiatritorvet.
Psykiatritorvet ud for hoved- og akutindgangen beskrives som et
pladsstøbt lyst betongulv med forskellige relieffer, der betoner hele
torvet som et tæppe, der leder til indgangene. Vejen markeres som
spor i torvet og leder til en rundkørsel, der vender kørselsretningen
for afsætning mod øst foran indgangene.
Forslaget følger ikke lokalplankravet for cykeltrafik, idet der dannes
et dobbeltrettet tracé kun for cykler. Venderadier for kørevejen bør
revurderes, da de umiddelbart synes for små.
Forslagets hovedgreb giver mulighed for en større åbenhed ud mod
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torvet og Lille Tuborgvej, idet sengeenhederne ligger på 1.sal. Herved dannes der et forløb af mere udadvendte funktioner med tilhørende terrasser, der beskriver landskabsbåndene og terrænets fald
som en rolig buffer mellem trafik og bygning.
Forslagets opdeling af Psykiatrien i seks bygningsenheder opfylder
på bedste vis lokalplanens intention, om end det ikke vil være muligt
på grund af Psykiatriens behov for skærmning at gøre alle parkbånd
offentligt tilgængelige eller ubrudte.
Der anvises en gangbroforbindelse fra Lersø Komplekset til Psykiatrien på stueetagen over hovedindgangens parterre. Forbindelsen
placeres mellem personalets administrative faciliteter og en sengeenhed ud for et af de udadvendte haverum.

Hovedindgang og indgang til akutmodtagelse
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ARKITEKTUR
Forslagets umiddelbare formalisme er projektets styrke, da dets
stringenthed i sammenspil med landskabsplanen giver plads til omgivelserne. På den måde opfattes bebyggelsen som værende godt
indpasset i konteksten. Volumendisponeringen med en lavere etage
mod øst og de udkragede enheder ind mod ankomstvejen og Psykiatritorvet giver den nødvendige størrelse over for Lersø Komplekset samtidig med, at der bevares en mindre skala, som er ønskelig i
forhold at være imødekommende og nærværende.
Hele byggeriet fremstår i en lysegrå/brun tegl, der både har referencer til Bispebjerg og Lersø Kompleksets grå fremtoning. Vinduesrammer er i kobberanodiseret aluminium, der står varmt i facaden
og viser sengestuerne som karnapper, der tager fat i omgivelserne
uden at give for meget indblik.

NY PSYKIATRI BISPEBJERG . DOMMERKOMITÉENS BETÆNKNING FASE 1

Landskabsbearbejdningen lever ikke op til forslagets konceptuelle
forlæg og vil kunne fremstå stærkere og mere indlevet sammen med
bygningerne ved en yderligere artikulering. En større understregning
af helhedsplanens landskabsbånd vil være en styrkelse. Yderligere
vil landskabet kunne danne et filter mellem de enkelte afsnits sengestuer og dermed afhjælpe eventuelle indbliksgener.
Den direkte adgang fra sengeafsnittene til fint differentierede gårdhaver betonet af et varmt træinteriør giver en god balance mellem
et præcist formsprog og en sanselig materialitet. Forslaget skaber
derved et overskueligt miljø i en stemningsfuld ramme.
De indre haverum er nuanceret udformet og har potentiale til at
kunne bruges på forskellig vis. Haverummenes træterrasser svinger
henover facadelinjen og danner mindre opholdszoner og karnapper,
der giver mulighed for at være sig selv i fællesskabet - alt sammen
med til at styrke motivationen for at komme ud af sin egen sfære.

FORHOLD TIL LOKALPLANEN
Forslaget inddrager i sit helhedsgreb lokalplanens intention om inkorporering af de forskellige landskabsbånd som identitet for hele
Bispebjerg området.
Bebyggelsen indpasser sig størrelsesmæssigt i overensstemmelse
med de omkringliggende bebyggelser og har et kvalificeret bud på
et aftrappende højdegrænseplan mod øst ved vuggestuen.

ROBUSTHED
(GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTICITET)
Byggeriets disponering giver en arbejdsmæssig fleksibilitet, dog vil
en helt anden brug fordre en større bygningsmæssig ændring. Forslaget giver i sin bebyggelsesplan mulighed for en reduktion af 2.
etape uden ændring af den overordnede logistik.
Forslaget er i kraft af den konstruktive opbygning med overvejende
lette skillevægge rimeligt robust over for ændrede rum- og funktionskrav. Omfanget af lette materialer omkring særligt sengestuerne
og de patientnære funktioner bør afvejes i forhold til slidstyrke og
lydtransmission i en eventuelt videre bearbejdning.

Ændringer i rumanvendelse over tid mht. installationer vurderes at
kunne foretages til et vist niveau. Installationer er ført over gange, og
der er beskrevet overkapacitet på f.eks. ventilationskanaler, hvilket
kan give mulighed for ændringer af rumanvendelse uden omlægning
af installationer. Installationszonen over gangen synes dog presset,
hvilket vil virke begrænsende i forhold til at kunne ændre installationerne.
Etape 1 indeholder 10.774 m², hvilket ligger inden for det forventede areal til gennemførelse af etape 1. Forslaget giver mulighed for
gennemførelse af nybyggeriet i 2 etaper, hvor eksisterende bygninger og funktioner beliggende i etape 2 kan anvendes, mens etape
1 opføres, og hvor etape 1 efterfølgende kan fungere selvstændigt,
mens etape 2 opføres.
Forslaget anviser endvidere, at fremtidig udvidelse kan ske på daginstitutionsmatriklen med en selvstændig bygningsstruktur, som kan
forbindes til etape 1 i knudepunkter i forhold til person- og vareflow.

FUNKTIONALITET – SIKKERHED SAMT BYGGEOG INSTALLATIONSTEKNIK
BYGNINGSKOMPLEKSETS INDRETNING,
FUNKTIONSOMRÅDERNES PLACERING OG FLOW FOR
PATIENTER, PÅRØRENDE, PERSONALE OG VAREFORSYNING
Hovedindgangen er placeret ud til Psykiatritorvet på parterreniveau, hvor man modtages af en overskuelig forhal, hvorfra der er
direkte adgang til ECT, tandklinik og konferencefaciliteter, herunder
auditoriet.
Forhallen har en god størrelse, der ikke virker for stor og dermed
intimiderende. Herved er det sandsynligt, at den ikke vil fremstå
tom, dog bør rummet kunne fremstå som et mere karakterfuldt
rum, så det opleves nærværende.
Akutmodtagelsen ligger i samme klynge og plan som modtagelse,
det åbne sengeafsnit og en lukket sengeenhed. Ankomsten til
akutmodtagelsen er ligesom hovedindgangen placeret ud mod
Psykiatritorvet. Flowet i akutmodtagelsen er ikke diskretionsmæs-
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sigt optimalt, og personalet har ikke et godt overblik. Der skal være
bedre sammenhæng mellem hovedindgangen og det åbne modtageafsnit. Personalebasen og reception ligger ikke i direkte forbindelse med hinanden og understøtter dermed ikke de ønskede
arbejdsgange samt mulighed for at overvåge venteområdet. Triagerummets placering mangler diskretion i forhold til modtagelsen
ud for cykelparkering samt overvågning fra personalebasen og receptionen. En generel evaluering af akutmodtagelsen er nødvendig.

strative personalefaciliteter, der ligger placeret i hver klynge. Inde
i sengeenheden er der adgang til 1.sals sengeenhed via en noget
indeklemt trappe uden dagslys.
Forslaget har en god disponering af personalefaciliteterne, der ligger i en fælles zone mellem to sengeafsnit, hvilket giver tryghed og
fleksibilitet. De fleste personalerum har direkte udsyn til det fri; dog
er der visse møderum, der intet dagslys har. Overblikket fra selve
personalebasen ud i afsnittet er ikke helt løst, hvilket blandt andet
betyder, at der ikke er udsyn til de skærmede stuer.

Der er en god adskillelse mellem det logistiske, sengeliggende og
offentlige flow i hele bebyggelsen. Der er på parterreniveau, hovedindgangsniveauet, en klar hovedstruktur med ét gangforløb, der
13732
binder tre trafikcentre til sig. Oven over på stueplanniveau bindes
de tre enheder sammen med en overskuelig offentlig gangforbindelse med afvekslende udblik til landskab og modtagelse ved enhedstorvene. Ved torvene er der også adgang til de fælles admini-

PARTERRE 1:400
Ankomst og akutmodtagelse

30

FORSLAG 13732

19

Sengeenhed

Sengestuen er patients personlige rum og skal derfor bearbejdes med omhu. Der er givet præcise krav til rummets geometri grundet personalets arbejdsmiljø, plads til at vende seng osv.,
men det giver samtidig et så stort rum, at der
er plads til at arbejde
med en zoneinddeling. Et
. DOMMERKOMITÉENS
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gennemgående trægulv samler rummet, men omkring facaden gives vægges en særlig bearbejdning med vinklet karnap, træfiner og indbyggede skabe. Her er plads til ro, samtale og fordybelse og med fine, ugenerte kig mod landskabet.
Mod gangen etableres et mindre vindue, som giver en god kontakt til ”livet udenfor” og markere
samtidig gangen som ”gaden” og giver kig til det fine gårdrum. Her kan livet i fællesområderne
betragtes på afstand, og man kan vælge på hvilket niveau, man vil deltage. Indgangsdøren placeres i en niche og påvirker derfor ikke gangforløbet når den står opslået.
Toiletkerner udføres lyse og venlige, placeres ryg mod ryg og indrettes efter gældende retningslinjer.

Illustration af sengestue

Sengeafsnittenes fællesarealer er veldisponerede. Der er gode tanker for placeringen af opholdszoner og mere tilbagetrukne private
rum et varieret forløb og samspil med gårdhaverne.
Sengestuerne danner en let vinklet karnap, der både giver facadens
ydre et motiv, der betoner stuen som en enhed, og samtidig danner
en art alkove som siddeniché i vinduespartiet.
Badeværelserne er placeret i forlængelse af hinanden fra fællesarealet og ud mod facaden. Denne konfiguration giver en væsentlig
forskellig kvalitet af de to ellers ens sengestuer. Stuen med badeværelsesdøren liggende fremme ved adgangsdøren har de bedste
indretningsmuligheder og sikkerhedsmæssige overblik. Denne konfiguration bør genovervejes og må kunne løses, så badeværelser
kun er placeret ud mod fællesarealerne.

Plan af sengestue

PLAN OG SNIT I SENGESTUE 1:50
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FORSLAGETS BEHANDLING AF TRYGHED,
OVERSKUELIGHED OG WAYFINDING
Den ydre wayfinding frem til Psykiatritorvet fremstår overbevisende,
dog kunne dette udvikles, så de indre udadvendte funktioner, der
ikke er tilgængelige, fremstår tydeligere i facade- og landskabsbearbejdning, så det er mere entydigt, hvor hovedindgang og akutmodtagelse er placeret.
Den indre bevægelse frem til sengeenhedernes små torvedannelser
med udblik til haverum fra patienttorvet på 1.sal er umiddelbar forståelig med udkig til landskabet som guide og wayfinding.

FORSLAGETS EVNE TIL AT LØSE DILEMMAET UDSYN/INDKIG
Umiddelbart er der ingen generelle indbliksgener ud over i det åbne
modtagesengeafsnit, hvor alle sengestuer vender ind mod et centralt haverum. Der kunne eventuelt arbejdes med en større grad af
vinkling inden for hovedgrebet, så sengestuer over for hinanden i to
sengeenheder/afsnit ikke er helt parallelle.
AKTIVITETER
Forslaget giver nogle gode rumligheder for patienterne i fællesarealerne, bl.a. vist med de små indre karnapper. Også køkken- og spisezonen er velplaceret med nærhed til personalebasen, dog bør
området disponeres således, at det ikke hindrer flowet rundt om
gårdhaverne.
Sengeenhederne fungerer, men der kunne godt justeres i forhold til
placeringen af rum, så supportfunktioner ikke tager den bedste facadeandel. Flowet er overordnet godt, men gangarealet kunne optimeres, så rummene kunne gøres større og hermed kunne skabe
større samhørighed som ramme for et fællesskab.

REGULERINGSMULIGHEDER FOR PATIENTER OG
PERSONALE I FORHOLD TIL LUFT, LYS OG VARME
Det beskrives overordnet, at brugerkontrol og patientens mulighed
for at regulere indeklimaet spiller en central rolle i forhold til den enkeltes tilfredshed, og selve løsningerne kan udfoldes i en eventuel
senere fase.
PLACERING AF INSTALLATIONER I FORHOLD TIL
PATIENTOPHOLD
Installationerne er generelt disponeret med fokus på at kunne
servicere disse så langt væk fra patienten som muligt. Således er
teknikrum, hvortil den hyppigste adgang kræves, placeret i personaleområderne således, at adgang til disse kan foregå uden kontakt
med patienterne. Hovedføringsvejene etableres endvidere i gangarealerne og placeres således også hensigtsmæssigt i forhold til patienterne, mens disponeringen af badeværelserne til sengestuerne
til gengæld bevirker, at adgang til at servicere og afbryde forsyninger ikke er helt optimal i forhold til badeværelset, som ligger væk fra
gangen og ud mod facaden.
BRANDSTRATEGI
Brandstrategien er overordnet beskrevet og indeholder principper
i form af automatisk detektering og varsling samt sprinkling i form
af et vandtågeanlæg. Endvidere fremgår af planerne en opdeling af
sengestuerne svarende til retningslinjerne om, at fire – seks patienter kan flyttes af personalet til et naboafsnit.
Sengeafsnit er udformet, så der kun er én flugtvej ud af sengeafsnittes brandsektion, og det er derfor nødvendigt, at der i forhold til en
brandsituation arbejdes med en nedsektionering af sengeafsnittene, så der fra hver brandsektion kan sikres flugtveje til uafhængige

Opstalt mod sydvest
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brandsektioner. Der skal i den forbindelse være fokus på indretning
og materialevalg, som tilgodeser flugtvejskravene i en brandsituation.

SIKKERHED FOR PATIENTER, PÅRØRENDE OG PERSONALE
Bebyggelsens design giver ingen uløselig udfordring i forhold til personalets tryghed og arbejdsgang. Sengestuerne bør justeres til en
anden badeværelsesdisponering, så de ikke ligger ryg mod ryg, men
spejlet omkring skillevæggene og kun ud mod fællesarealerne. På
denne måde får alle sengestuer de samme rumlige kvaliteter, og
personalet får bedre overblik og dermed sikre arbejdsforhold.
Generelt vurderes haverum og facader udformet ud fra sikringskravene, men haverummenes facadehøjde i forhold til byggeprogrammets krav fremgår dog ikke. Af beskrivelsen fremgår det, at der
planlægges udvendig solafskærmning, uden at princip for placering
og indbygning af denne er nærmere illustreret, ligesom det ikke er
vurderet, om der kunne være risiko for udvendig forcering i forbindelse med solafskærmningen. Endvidere synes forbindelsesgangen
i akutmodtagelsen samt forbindelsesgangen til etape 2 ikke at opfylde højdekravene i forhold til sikring.

VALG AF BYGGE- OG INSTALLATIONSTEKNIK
Konstruktivt opbygges huset af et in-situ støbt paddehattedæk
med kapitaler, hvor dæk og søjler udgør det stabiliserende system,
således at bygningen fra dæk over kælder og opefter kan udføres
med et minimum af bærende og stabiliserende vægge. Samtidig
giver det in-situ støbte paddehattedæk mulighed for at udkrage
bygningsdele, hvilket udnyttes i forhold til de udkragede sengeafsnit
på 1. sal mod Lille Tuborgvej samt i forhold til at undgå lodrette bærende bygningsdele i facader.

Der anvendes et installationsprincip med centralt placerede anlæg
ved parkeringen i kælder med sprinkling og el samt med VVS-teknikrum og større ventilationsrum for hvert bygningsafsnit placeret
på stueplan under de indre haverum. Fra teknik- og ventilationsrum
føres installationer først vertikalt i skakte og derefter horisontalt under nedhængt loft ud til forsyningsstedet i sengeenheder og øvrige
funktioner.
Installationskonceptet vurderes velegnet, idet det tager højde for
mulighed for at servicere i områder uden patientophold. Der mangler dog en bedre illustration og synliggørelse af, at der også er taget
højde for lodrette skakte især i forbindelse med de store ventilationsrum på stueplanet, ligesom der synes at være en lang horisontal
føring på etagerne, som det var ønskeligt, at man havde illustreret
og vurderet.

BYGBARHED OG MATERIALEVALG
Materialevalget giver en stille afstemthed og har potentiale til at
kunne udvikles yderligere.
Udefra med lyse teglmure og de kobber anodiserede vinduespartier
arbejder forslaget med varme vægge og lyse gulve. De lyse tegl i ankomstområdet harmonerer med de blanke betongulve, der går igen
i sengeafsnittene. I sengeafsnittene er facadesprosserne af træ, der
glider over i karnapper foret med træ, der igen spiller sammen med
de lyse betongulve - en overordnet vekselvirkning i taktilitet og refleksion, der giver et roligt varierende udtryk.
Den in-situ støbte konstruktion harmonerer med designet og sikrer fleksibilitet i forhold til at kunne ændre indretningen i fremtiden.
Konstruktionen vurderes dog også mere omkostningstung i forhold
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til anvendelsen af traditionelle betonelementer, ligesom den in-situ
støbte konstruktion vurderes at medføre en længere tidsmæssig
udførelsesproces end en mere traditionel elementløsning. En kombination af de to konstruktionstyper kunne overvejes, således at der
planlægges med præfabrikerede elementer i de områder, hvor bygningen er relativt rationelt udformet samt med in-situ støbte konstruktioner i forhold til særligt de udkragede sengeafsnit mod Lille
Tuborgvej.

BÆREDYGTIGHED – ARBEJDSMILJØ,
INDEKLIMA OG ENERGIFORBRUG
PROJEKTETS UDFORMNING I FORHOLD TIL ARBEJDSMILJØ –
OVERSKUELIGHED, OVERBLIK, ARBEJDSGANGE OG FLOW
Generelt kan forslaget i sengeafsnittene og sengeenhederne ved
mindre bearbejdninger give gode arbejdsforhold. Dog vil akutmodtagelsen og det åbne sengeafsnit kræve en større omdisponering i
forhold til flow og arbejdsgange for at danne et godt arbejdsmiljø og
for modtagelse af patienter.
Generelt understøttes et godt arbejdsmiljø af rummenes størrelse,
dagslys og god plads i patientområder. Rumfunktionernes indbyrdes placering, interne lysgårde i kombination med at kunne trække
sig tilbage “off stage” med fremskudte “on stage” aktiviteter, er godt
tænkt. Der er dog visse møderum, der er indeliggende og genbruger
dagslys fra omkringliggende gange og rum.

PERSONALETS ADGANG TIL AT AKTIVERE OG
BEHANDLE PATIENTERNE
Forslaget fremstiller gode muligheder for personalet til at aktivere
patienter inden for sengeafsnittet og vil med en bearbejdning i sengeenheden kunne øge variationen i forhold til behov.
ENERGI-, MATERIALE- OG VANDFORBRUG SAMT
BYGNINGSKLASSE 2020
Der henvises til det velkendte princip ”Reducer – Optimer – Producer”, hvor der er fokus på både at reducere og dermed minimere
energi-, materiale- og vandforbruget i såvel anlægs- som driftsfasen.

Illustration af forhal

I forhold til minimering af energiforbruget anvendes kendte virkemidler i forhold til at reducere varmetab gennem velisoleret klimaskærm
og tre lag glas, reducering af køleforbrug gennem anvendelse af udvendig solafskærmning samt reducering af vandforbrug. Der tilføres
energi gennem i alt 2.500 m² solceller, og af en illustration fremgår,
at der planlægges opsamling af regnvand med henblik på at bruge
dette til toiletvand.
Der udvises fokus på de relevante parametre i forhold til reducering
af energiforbruget og opfyldelse af energirammen således, at bygningsklasse 2020 forventes at kunne overholdes. Solcellerne er anvist placeret på tage, hvortil der ikke er udkig fra bygningen. I forhold
til at minimere vandforbruget ved at opsamle regnvand til brug for
toiletskyl er det dog grundet hygiejnekravene i et hospitalsbyggeri
nok ikke sandsynligt, at denne løsning kan anvendes.

INDEKLIMA – TERMISK, ATMOSFÆRISK, VISUELT OG AKUSTISK
Beskrivelsen af indeklimaløsningen er rimeligt generisk. Der beskrives ventilationsanlæg med køl udlagt med en overkapacitet med
mulighed for, at brugerne og driftspersonalet kan regulere systemerne. Det beskrives endvidere, at der anvendes aktiv solafskærmning
for sengestuerne, hvilket dog ikke synes at fremgå af illustrationer i
projektet.
I forbindelse med plantegning af sengestuerne fremgår en ventil/
rist i siden af sengestuernes facadeudspring for mulig tilførsel af
udeluft til sengestuerne.
Der udvises forståelse for de nødvendige tiltag i forhold til de indeklimatiske parametre, men en lidt mere projektspecifik beskrivelse/
illustration kunne være ønskelig. Integreringen af ventil/rist i facadeudformningen vurderes som en sympatisk tanke i forhold til at give
patienterne mulighed for frisk luft og regulering af eget indeklima,
såfremt det kan fungere sikkerhedsmæssigt.
I forhold til belysning er der kort beskrevet en aktiv solafskærmning
kombineret med dynamisk kunstigt lys, så der derigennem bliver
mulighed for at regulere lyset. Gårdhaver i et plan vurderes at give
gode dagslysforhold i gang- og fællesområder i alle sengeafsnit.
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Der er ikke beskrevet overvejelser i forhold til akustisk regulering eller lyddæmpning, og dette udestår således til en eventuelt videre
bearbejdning.

ØKONOMISK REALISERBARHED – KAN BYGGERIET
OPFØRES INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME

Endvidere bør det ud fra et økonomisk samt udførelsesmæssigt
perspektiv analyseres nærmere, om en konstruktiv løsning med insitu støbte dækkonstruktioner og indspændte søjler foretrækkes i
hele bygningen frem for at benytte in-situ løsninger ved eventuelle
udkragninger og i øvrigt traditionelle elementløsninger, hvor dette er
muligt.

PROJEKTETS ANLÆGSØKONOMI OG REALISERBARHED
INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME
Forslagsstiller oplyser, at den økonomiske ramme overholdes.

UDGIFTER TIL TOTALRÅDGIVNING
Der er tilbudt en honorarprocent inden for den angivne ramme på
mellem 9 pct. og 13 pct.

Der er disponeret et relativt lille beløb til p-kælder samt til udearealer, og det vurderes derfor, at en mindre omdisponering af overslaget
er nødvendig.

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER
Ud fra udformningen af projektet vurderes drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne at ligge på et gennemsnitsniveau.

Forslaget set fra luften
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BRUTTO- OG NETTOAREALER
Forslagsstiller oplyser det samlede bruttoetageareal til 26.900 m²
eksklusiv arealet i parkeringskælderen. Forslagets bruttoetageareal
svarer således til arealrammen.
Forslaget følger med mindre variation programmets krav til bruttohenholdsvis nettoetageareal, og forslagets samlede brutto/netto
faktor svarer til standarden for psykiatribyggeri på 1,8.
Sengestuernes nettoareal er lidt højere end programmets, ligesom
bruttoarealet i forhallen er relativt stort. I en eventuelt videre bearbejdning bør det overvejes, om særligt det ekstra areal i forhallen
kan disponeres, så patienterne i højere grad får gavn af arealet.

KONKLUSION OG FORSLAG TIL BEARBEJDNING
Forslaget anslår med et enkelt hovedgreb en landskabelig gennemsivning for hele Psykiatrien med en delvis åbenhed ud mod Lille
Tuborgvej og løser samtidig den svære udfordring at skabe udgang
for alle sengeafsnit til eget haverum.
Bebyggelsen fremstår roligt og velplaceret med en overskuelig indre
funktionel disponering.
På baggrund af ovenstående bedømmelse indstiller en enig dommerkomite forslaget som en af tre vindere til at gå videre i 2. fase af
konkurrencen.
Følgende emner ønskes belyst og/eller bearbejdet i 2. fase:
• En artikulering af de udadvendte funktioners fremtoning på stueplan langs Lille Tuborgvej, så man mere entydigt visuelt, bygningsog landskabsmæssigt ledes til hovedindgangen og modtagelsen
ud for Psykiatritorvet.
• Udformning og indretning af forhallen med hensyn til sikkerhed i
relation til det dobbelt høje rum.

• Hele ECT-enhedens interne flow med dobbelt korridorforløb bør
ændres, der mangler sammenhæng i behandlingen - ECT-enhedens placering i relation til mere skærmet klargøring og opvågning,
venteareal i forhold til tandklinik samt bedre flow frem til ECT-enheden for indlagte patienter bør bearbejdes. Venteareal kan yderligere have udsyn til have.
• Det åbne modtagesengeafsnit skal bearbejdes, så der i fællesarealerne skabes bedre rummelighed, ophold og dagslys. Her
tænkes også på enheden som et kvalitativt sted for personalet
at arbejde. Indkig mellem sengestuer i dette afsnit bør eventuelt
søges minimeret.
• Akutmodtagelsens og det åbne modtagesengeafsnits flow og
funktionssammenhænge bør optimeres med henblik på bedre
diskretion og personale overblik. Der bør tænkes på dagslys i forhold til personale og møderum.
• I sengeafsnittet ønskes personalebasens oversigtsforhold i forhold til skærmede sengestuer forbedret. Nogle mødelokaler
mangler udsyn til have og dagslys. Opholds- og spiseområderne
i sengeafsnit skal bearbejdes, så de i større grad ikke er gennemgangsområder, og fællesrum skal generelt overholde de programmerede arealer.
• De ydre opholdsarealer bør detaljeres mere, da bygningsklyngernes komposition giver mulighed for dette. De ydre offentlige
landskabelige terrasser under udkragningerne af 1.sal ud mod Lille
Tuborgvej vil kunne optimeres yderligere med henblik på dagslys og anvendelse. Samtidig vil en landskabelig bearbejdning af
haverne mellem bygningsklyngerne give mulighed for forskellige
oplevelser via landskabsbåndenes forskellighed givet af helhedsplanen for området.
• En vurdering og vægtning af konstruktionsløsningen med paddehattedæk i forhold til projektøkonomi, byggehastighed, lydkrav,
slidtage og fleksibilitet.
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• Konceptet med placering af teknikrum under haverummene vurderes som en strategisk god placering i forhold til service og installationsføringer, men det foreslås at arbejde med opblødning af
de meget store teknikkerner for derigennem at forøge sammenhænge og brugsværdi af funktionerne i personaleområdet.
• En belysning af de vertikale og horisontale føringsveje fra teknikrum og ud til funktionerne i sengeområderne til afkast/indtag,
og herunder en belysning af bygningshøjden samt højden på installationszonen.
• I forhold til tilvejebringelse af egnede flugtvejsforhold ønskes illustration af den planlagte brandsektionering samt redegørelse for,
hvordan flugtvejsforhold i øvrigt påtænkes løst i kombination med
de i forslaget illustrerede indretninger og opholdsområder i forbindelse med flugtvejene.
• Trappeadgangen til sengeenhederne på 1. sal bør bearbejdes, så
den i højere grad bliver en åben og inviterende adgang, gerne med
dagslys, som får mindre karakter af flugtvej.
• Belysning og optimering af logistik, optimering af transportvejen
fra modtagelsen af varerne i kælderetagen og ud til sengeenhederne.
• Centerledelsen bør samles i mere velfungerende kontorfaciliteter, der understøtter ønsket om videndeling, sidemandsoplæring,
synlig ledelse og socialt sammenhold.

Illustration af bebyggelsen set fra nordøst
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de bebyggelser og især mod øst, hvor landskabet kan flette sig ind
imellem bygningerne.
Bebyggelsens klyngekonfiguration tegner sig bedst mod øst mod
Teknisk Skole og vuggestuen, idet klyngerne her tillader landskabet
at glide ind mellem de enkelte sengeenheder.

FORSLAG NR. 16011
KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Forslaget tager sit udgangspunkt i en fortolkning af Ny Psykiatri Bispebjerg som en lille klynge af gårdhavehuse som modsvar til en
mere systematisk institutionel struktur.
Gårdhavehusene sammensættes i hjørnerne og drejes, så der opstår variation i facadeorienteringerne, og der dannes mellemrum,
der trækker landskabet ind mellem de enkelte huse. Der tegnes en
fortolkning af områdets saddeltage med indadgående tagflader, der
giver afvekslende facadeforløb op mod himlen.

ARKITEKTUR – DEN OVERORDNEDE IDÉ,
HOVEDGREB, ÆSTETIK OG ROBUSTHED
BEBYGGELSESPLAN OG DISPONERING
I FORHOLD TIL HELHEDSPLANEN
Forslagets klyngebebyggelse af gårdhavehuse disponerer hver klynge som tre sammenkoblede volumener i to etager. Grundfiguren for
et sengeafsnit er et kvadratisk gårdhavehus.
To sengeafsnit sammenkobles i hjørnerne og sættes sammen med
et tredje gårdhavehus med de fælles personale- og patientfaciliteter.
Der dannes dermed en klynge, et trekløver, der orienterer de enkelte
sengeafsnit ud mod hver deres udsigt, hvilket til dels hindrer direkte
indblik. Hermed opnås en stor variation i udsyn til de omkringliggen-

Situationsplan

Set fra Psykiatritorvet og Lille Tuborgvej er hoved- og akutankomsten placeret i to volumener, der optager de samme retninger som
Lersø Komplekset. Men da bygningerne for ankomsterne smelter
sammen med de øvrige sengeenheder ud mod Psykiatritorvet,
fremstår bebyggelsen som én ubrudt sammenhængende figur. Dermed er det ikke entydigt synligt, at det er en klyngebebyggelse, og
lokalplanens ønske om en filtrering af landskabsrummet i bånd gennem bebyggelsen kan ikke umiddelbart ses.

FORSLAGETS SAMSPIL MED OMGIVELSERNE
Bygningsklyngerne danner et ubrudt forløb hele vejen rundt, men deres drejninger danner lommer for ophold især på østsiden, hvor landskabet trækkes ind mellem sengeenhederne. Dog er disse områder
omvendt ikke gode i forhold til indbliksgener og solorienteringen.
Forslaget opfylder med få uklarheder de funktionskrav, som er stillet
i programmet. Der mangler at blive 100 % klarlagt hvor mange cykelparkeringspladser, der er på terræn, og hvorledes disse er disponeret, men forslaget skal fremhæves for sin cykelparkeringskælder.
Forbindelsen til Lersø Komplekset sker hen over Psykiatritorvet. Der
anvises mulighed for en gangbroforbindelse fra Lersø Komplekset til
1.sals fællesområde.
Ud mod Lille Tuborgvej dannes der en smal parkzone, men bebyggelsens udtryk virker ikke inviterende for ophold ved teglskærmen
grundet en manglende artikulering i forhold til sokkel, udhæng eller
andet, der giver stemning.
Psykiatritorvet er udlagt som en teglflade, der ind mod Lersø Komplekset giver plads til p-pladser og afsætning. Ud for hovedindgangen er afsætning skærmet af en mindre grøn helle.
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ARKITEKTUR
Bebyggelsen tegner sig relativt ekspressivt i forhold til omgivelserne
ved sine indad skrånende tagflader, der udadtil giver nogle markante hjørneaftegninger og ved klyngernes sammenstilling i en lidt
urolig takt set i lyset af bygningens funktion som et beroligende og
trygt sted. Arkitektonisk slår de fabulerende ydre taggeometrier ikke
igennem som et karakteristisk træk i de indre rumligheder, hvilket
ellers kunne forventes at være et tilskud til at skabe et varieret indre
rumforløb.
Forslaget har i sit udgangspunkt gode intentioner for en rumligt imødekommende psykiatri, men det egentlige udtryk kommer i stedet
til at fremstå en smule distanceret. Facaden er tænkt i tegl, der lysner op mod himlen, hvilket er et sympatiske træk, der kan give et fint
spil, dog er der ikke meget højde at gøre godt med for at få denne
effekt frem.
Teglen er tegnet som en let skærm, der både danner translucente
områder og taktile lukkede flader. Dette fremstår raffineret som ide,
men synes at være lidt anonymiserende eller distanceret på store
dele af facaderne, fordi det selv samme facademotiv homogeniserer de enkelte klynger, og sengestuernes vinduer bliver til et af
mange, hvorfor bebyggelsen fremstår skalaløs i forhold til ønsket
om nærvær og imødekommenhed.
De dobbelthøje atrier løser ikke ønsket om udgang til det fri for alle
sengeafsnit samtidig med, at de er uden landskabelig bearbejdning,
der vil kunne balancere den manglende funktionalitet.

FORHOLD TIL LOKALPLANEN
Der lægges i forslagets hovedgreb eller beskrivelse ikke vægt på ind-

pasning i forhold til lokalplanens intentioner; og det fremstår derfor
svært at nå en forenelighed med helhedsplanens intention for landskabsbåndenes aftegning i bebyggelsen og om muligt passage af
disse gennem den.

ROBUSTHED
(GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTICITET)
Forslaget er robust i den henseende, at de nødvendige funktioner
for drift er placeret i etape 1. Dog er undervisningsfaciliteter, auditorium og hovedparten af kontorfaciliteter i etape 2.
Forslaget er i kraft af den konstruktive opbygning med formodentlig
lette skillevægge rimeligt robust over for ændrede rum- og funktionskrav. Omfanget af lette materialer omkring særligt sengestuerne
og de patientnære funktioner bør afvejes i forhold til slidstyrke og
lydtransmission i en eventuelt videre bearbejdning.
Installationer er ført i gange, der er beskrevet og vist ringforbundne,
hvilket kan give mulighed for ændringer af rumanvendelsen uden
omlægning af installationer. Der vil derfor kunne foretages ændringer med et nyt installationsbehov uden at dette må forventes at
medføre større ændringer på hovedinstallationerne.
Etape 1 indeholder 12.249 m², hvilket ligger inden for det forventede areal til gennemførelse af etape 1. Forslaget giver mulighed for
gennemførelse af nybyggeriet i to etaper, hvor eksisterende bygninger og funktioner beliggende i etape 2 kan anvendes, mens etape
1 opføres, og hvor etape 1 efterfølgende kan fungere selvstændigt,
mens etape 2 opføres. Dog er forhallen beliggende i etape 1 så tæt
på den eksisterende bygning 52, at en opdeling af forhallen i to etaper kan overvejes.

Tværsnit
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Forslaget antyder mulighederne for en udvidelse ind på vuggestuematriklen ved en fortsættelse af bygningsstrukturen med en kobling,
som synes forbundet med et behov for større interne ombygninger.

FUNKTIONALITET – SIKKERHED SAMT BYGGEOG INSTALLATIONSTEKNIK

Forslagets ønske om en stor samlende ankomst og forhal er sympatisk tænkt, men kun tandklinikken er en del af området, og det trippelt høje rum vil risikere at kunne fremstå tomt og uden stemning.
Udbredelsen skaber tillige et uoverskueligt område, der kan virke
utrygt for patienter og giver dårligt overblik fra receptionen.

BYGNINGSKOMPLEKSETS INDRETNING,
FUNKTIONSOMRÅDERNES PLACERING OG FLOW FOR
PATIENTER, PÅRØRENDE, PERSONALE OG VAREFORSYNING
Det overordnede flow for bebyggelsen er koncentreret og overskueligt. En sengeenhed består af tre kuber, hvoraf to er sengeafsnit,
og en er fællesfaciliteter. Afsnittene har deres personalefaciliteter
liggende op mod hinanden, så der opstår mulighed for samdrift og
trygt overblik personalet imellem. En funktionelt god ide, der dog
skæmmes af alt for lidt dagslys til personalerummene fra et lille atrium, nærmest en lysskakt, og trangt proportionerede tilhørende rum.
Forslaget placerer de tre sengeenhedsklynger, så de tilknyttes de
to fælles kuber i hjørnerne af sengeenhederne. Dermed skabes der
korte og overskuelige flows mellem sengeenhederne via den rummelige forhal.
På stueplan i den trippelt høje forhal er tandklinik placeret, og der
er adgang til ECT med egen elevator og venteområde på 1. sal. På
2. sal er møde- og undervisningsrum placeret. Forhallen indeholder
også multihallen, der ligger flot ud til landskabsrummet mod øst.
ECT på 1.sal er i sig selv ikke et problem, dog er adgangen for sengeliggende patienter ikke tilfredsstillende, da den kun kan foregå gennem forhallen eller via kælder og elevator.

Plan af sengeenhed
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placeret en række supportfunktioner, der har fået en signifikant placering trods deres inferiøre brug i forhold til fællesarealet til brug for
patienterne. Her kunne der være en bedre sammenhæng mellem
personalebasen og fællesfunktioner for patienterne. Personalets
kontorer er placeret i stueetagen og forbindes til 1.sal ved en intern
trappe. Dagslys og udsyn er ud til et lille atrium.
I alle sengeafsnit drejes atrierne i forhold til den rektangulære ydre
form af sengeafsnittene, og dermed skabes der en fin nedbrydning
af de klassiske lige korridorforløb.
Fællesarealerne rundt om de indre gårdhaver vil kunne danne torve,
der perspektivisk åbner sig mod hjørnerne og giver plads til ophold
og fælles aktiviteter uden at spærre for det funktionelle flow.
Plan af sengestue

Plan af akutmodtagelse

Akutmodtagelsen er placeret som en del af samme bygningsområde som hovedindgangen og giver adgang til den lukkede modtagesengeenhed og det åbne modtagesengeafsnit.
Den særlige modtagelse ligger skærmet som en del af det åbne
afsnit. Behovet for overblik i akutmodtagelsen er ikke løst, da der
er stor afstand mellem de to modtagelser; og patientflowet giver
ikke den fornødne diskretion, da patienterne skal krydse offentlige
områder.
Personalebasens placering er med godt overblik. Men ud mod sengeafsnittenes fællesarealer i forbindelse med personalezonen er
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Atriernes drejning bruges desværre ikke reelt til at skabe opholdszoner, der ikke ligger ude i ganglinien, og fællesarealerne fremstår derfor
uvarierede.

adgangsforhold ud mod fællesarealerne er tegnet ved et let svungent vægforløb, der giver det nødvendige overblik og samtidig danner en elegant accentueret overgang mellem fælles og privat.

Atrierne er dobbelthøje med mindre uderum på 1. sal til de sengeafsnit, der ligger her. Adgangen til uderummene på 1. sal sker uden visuel kontakt til personalebasen. Dette giver en ulige kvalitet mellem
sengeafsnittene. Heraf følger desuden et øget krav til bemanding,
fordi personalet skal ledsage patienterne og derfor ikke samtidig
kan overse sengeafsnittet. Det er tillige ikke en robust funktionel
disposition i forhold til fremtidig fleksibilitet.

FORSLAGETS BEHANDLING AF TRYGHED,
OVERSKUELIGHED OG WAYFINDING
Det overordnede helhedsgreb giver en god logistisk struktur for hele
bebyggelsen og en enkel wayfinding. Sengeafsnittene på 1.sal har
kun adgang til det fri via fællesenhedens atrium. Dette er ikke optimalt for patienterne, men heller ikke for personalet, der bliver nødt
til at ledsage patienterne.

Sengestuerne er placeret med udsyn til omgivelserne generelt uden
indkigsgener. Nogle steder er naboafsnittets stuer dog tæt på. Badeværelserne er lagt side om side ud mod fællesarealet, og der er
dermed godt overblik for personalet ind i sengestuen og en mere
privat sfære længere inde i stuen og ud mod facaden.

Akutmodtagelsen giver en række uhensigtsmæssige flow for personalet samt liden diskretion for de ankomne patienter. Selvom der er
direkte adgang til både det åbne og de lukkede modtagesengeafsnit, er der for personalet ikke det nødvendige overblik mellem modtagelsen fra Psykiatritorvet og den særlige modtagelse. Adgang til
det lukkede modtagesengeafsnit for patienter er gennem forhallen,
hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Der er indarbejdet en siddeniche i selve vindueskarmen, der er flot
lavet som en bænk, der tillader lys henover gulvet. Sengestuernes

Bebyggelsen set fra nordøst
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Illustration af hovedindgang

Illustration af forhal
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FORSLAGETS EVNE TIL AT LØSE DILEMMAET UDSYN/INDKIG
De dobbelt-høje atrier vil kunne skabe problemer med indkig mellem de øvre og nedre sengeafsnit.
Sengestuerne er kendetegnet ved, at den ydre teglskærm overlapper en del af sengestuens vinduesparti for dermed at danne et
mere skærmet ophold ved skrivepladsen og sengesiden. Den delvis
dækkende teglskærm, der angives at kunne løse programmets dilemmaer for udsyn versus indkig, synes en smule vidtfavnende i sit
udsagn om, at dette alene er løsningen.
De angivne stiforløb i landskabsplanen er tæt på bebyggelsen i forhold til indbliksgener, men vil omvendt enkelt kunne ændres, da der
er skabt god plads, især mod øst.
Bygningerne i stueplan ligger nogle steder lavt i forhold til det omgivende terræn, hvilket giver risiko for indkig i patientområder

AKTIVITETER
Sengeenhedernes rumdisponering er rationelle, men mangler sengeafsnittenes innovative fornyelse og lyst til at danne et inspirerende
ophold som f.eks. givet ved de indre haverums drejning. Opholdszoner, frokoststue mm. er ikke vist som aktiverende områder rundt om
haverummene. Haverummene selv fremstår åbne og tomme uden
nogen identitet for ophold eller aktivitet.
Mulighederne for udeophold er differentierede, og der er især på
østsiden et varieret landskab i sammenhæng med klyngerne, der
giver forskellige rekreative ophold.

REGULERINGSMULIGHEDER FOR PATIENTER OG PERSONALE
I FORHOLD TIL LUFT, LYS OG VARME
Der udvises gennem beskrivelsen forståelse for vigtigheden af, at
patienterne kan regulere installationer på egen sengestue og dermed har indflydelse på lys og indeklimatiske forhold.
PLACERING AF INSTALLATIONER I FORHOLD
TIL PATIENTOPHOLD
Servicering af installationerne er et fokus i forslaget primært gen-

nem placering af hovedføringsvejene i gangområderne og en disponering af sengestuerne med alle badeværelserne mod gangen, så
installationsfremføringen til badeværelserne bliver optimal. Der er
ikke redegjort nærmere for adgangsvejene til ventilationsanlæggene
i tagkonstruktionen, og det synes vanskeligt at tilgå disse uden at
komme ind i sengeenhed og sengeafsnit, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt.

BRANDSTRATEGI
Brandstrategien er overordnet beskrevet og indeholder principper i
form af automatisk detektering og varsling samt sprinkling. Planerne
antyder opdeling for hver 4 – 6 sengestuer svarende til retningslinjerne angivet i byggeprogrammet. Endvidere beskrives og vises flugtveje/indsatsveje til det fri via trappekerner i overgangen mellem sengeenhed og sengeafsnit, idet der dog ikke fremgår overvejelser om,
hvordan denne flugtvejsløsning håndteres i forhold til sikringskravene.
SIKKERHED FOR PATIENTER, PÅRØRENDE OG PERSONALE
Forhallens størrelse og svære overskuelighed er ikke fordelagtig for
det offentlige ankomstområde, da personalet ikke har overblik, og
pårørende og patienter samtidig ikke vil føle en nærværende opmærksomhed.
Indretningen af badeværelset er robust med god overskuelighed og
fokus på at skabe en afslappet og rolig atmosfære. Møbler er faste
som integrerede sidde-, skrivebords- og hyldemøbler.
Forslagets indretning har udfordringer i sengeafsnittene på grund af
de dobbelthøje atrier og manglende udgang på 1.sal til det fri uden
for personalebasens opsyn.
Haverummene vurderes at opfylde de sikringsmæssige krav, men
de dybe haverum til sengeafsnittene i den nedre etage har indkig
fra de ovenliggende etager, hvilket i forhold til tryghed og kritiske forhold mellem patienter og personale ikke er optimalt. Det vurderes
problematisk, at patienterne på 1. sal kun kan anvende et haverum,
som i forhold til adgang og oversigtlighed er placeret meget afsides
i sengeafsnittet, ligesom haverummet er meget lille i forhold til at
skulle rumme patienter fra to sengeafsnit.
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VALG AF BYGGE- OG INSTALLATIONSTEKNIK
Konstruktivt opbygges bygningen af kendte præfabrikerede dækog vægelementer samt søjler og dragere. Der anvendes relativt
lange spænd med en bærende facade for at skabe fleksibilitet i forhold til en fremtidig ændring af indretningen. Kælder- og funderingsløsning er tilpasset jord- og grundvandsforholdene, således at der
anvendes en optimal kælderløsning med traditionelle elementer.

mange relativt komplicerede samlinger mellem tage og facader
med risiko for utætheder til følge. Sammenhængen mellem teknikrummene i tagkonstruktionen samt de relativt få vertikale skakte
er uklar, og det vurderes som følge heraf, at der er risiko for komplicerede hovedføringsveje. Endvidere synes de åbne murværksforbandt
foran vinduerne at være en teknisk og logistisk udfordring i forhold
til lukning og tætning omkring vinduerne og i forhold til byggetakt.

Længde af spændvidder er valgt med fokus på fleksibilitet, dog vil
projektets geometri også medføre dækløsninger omkring haverum,
som ikke umiddelbart kan udføres med dækelementer, ligesom der
særligt i forbindelse med indgang og fordelingsområde vises udkragede bygningdele, som ikke vurderes egnede til elementløsninger.

Der er valgt udstrakt brug af tegl i en moderne udformning hvad
angår åbne forbandter og forskudte mursten. Bygbarheden af murværket er kompliceret. Teglstrukturen vil i sig selv kunne blive raffineret, men virker ikke overbevisende i sit møde med vinduespartierne
ind til sengestuerne, der kommer til at fremstå uden stemning og
fortælling om et rart sted at opholde sig.

Der anvendes et installationsprincip med centralt placerede anlæg i
kælder i forhold til varme, sprinkling og el med decentralt placerede
underanlæg i hvert kvadrat. Ventilationsanlæg placeres i tagrum
delvis med adgang fra tag. Fra hovedanlæggene sker fremføringen
vertikalt til etagerne, hvorfra der sker en horisontal fremføring i en
ringforbindelse under loft.
Placering af de decentrale teknikrum fremgår ikke klart af plantegningerne, og det er vanskeligt at gennemskue, om der er forbindelse
i form af skakte mellem teknikrum i kælder og skakte i forhold til
sengeenhederne.

BYGBARHED OG MATERIALEVALG
Indgangs- og fordelingsområdet med større udkragede konstruktioner vurderes at kræve en bearbejdning i forhold til bygbarheden
primært ved tilførsel af flere søjler, og projektet indeholder generelt

Inde i sengeenhederne er overfladerne lyse. Vinduespartier og siddenicher er i træ ud mod atrierne og indervægge ind til sengestuerne er udformet som trælameller med lyse gulve og lofter. Et stilistisk
enkelt udtryk, der giver et stemningsfuldt interiør, der dog er fremvist
lettere køligt.

BÆREDYGTIGHED – ARBEJDSMILJØ, INDEKLIMA
OG ENERGIFORBRUG
PROJEKTETS UDFORMNING I FORHOLD TIL ARBEJDSMILJØ –
OVERSKUELIGHED, OVERBLIK, ARBEJDSGANGE OG FLOW
Projektet har en principiel god udlægning af personalefaciliteterne
inde i sengeafsnittene, hvor der kan flekses mellem to afsnit, men
rummenes størrelse og dagslysforholdene er for dårlige. De dobbelthøje indre haverum medfører på 1.sal, at personalet skal følge

Facade mod sydvest
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med patienterne ud og dermed væk fra sengeafsnittet. Dette sammenholdt med forhallens uoverskuelighed og den manglende diskretion ved den fremskudte akutmodtagelse giver forslaget store
udfordringer i relation til overskuelighed og dermed personalets sikkerhed i dagligdagen.

PERSONALETS ADGANG TIL AT AKTIVERE OG
BEHANDLE PATIENTERNE
Aktiveringsmulighederne i sengeafsnittene er ikke jævnt fordelt på
grund af de dobbelthøje atrier, men også fællesområderne i afsnittene og sengeenhederne fremstår unuanceret og ikke fremmende
for aktivering af patienterne, selvom rumprogrammet er fulgt.

forhold til opfyldelse af bygningsklasse 2020. Solcellerne er illustreret indbygget i taget på tre af kuberne.
Det beskrives, at der anvendes solafskærmning, men der redegøres
ikke for, om det er den faste facadeintegrerede solafskærmning, der
henvises til, eller om der planlægges med en regulerbar udvendig
solafskærmning. Udformning af solafskærmningen vurderes at være
et fremadrettet centralt tema i forhold til både energi og indeklima.
I forhold til dagslyskravene i bygningsklasse 2020 savnes redegørelse for, hvordan dagslyskravene opfyldes i forhold til facadeløsningen
med de skærmende tegl foran vinduerne.

ENERGI-, MATERIALE- OG VANDFORBRUG SAMT BYGNINGSKLASSE 2020
I forhold til bæredygtighed herunder minimering af materialeforbrug
og energi anvendes certificeringssystemet DGNB som metode, og
med baggrund i denne peges på en række konkrete tiltag i forhold til
energi, materialer og det ind- og udvendige miljø, og der foretages tiltag for opsamling og anvendelse af regnvand, ligesom der påpeges
en udfordring med at håndtere kraftige regnskyl.

INDEKLIMA – TERMISK, ATMOSFÆRISK, VISUELT OG AKUSTISK
Beskrivelsen af indeklimaløsningen er ret generisk. Der anvendes
VAV ventilation og gulvvarme samt effektiv solafskærmning – der
henvises til det åbne murværksforbandt foran mange af vinduerne,
som fremgår af illustrationerne. I sengestuerne etableres lemme for
regulering af udeluft, og der beskrives muligheder for patienternes
og personalets regulering af indeklimaet. Udfoldning af de konkrete
løsninger afventer en eventuel videre detaljering af projektet.

Bæredygtighedsstrategien er godt illustreret og beskrevet, og DGNB
certificeringsmetoden vurderes anvendelig at tage afsæt i, idet det
dog samtidig skal bemærkes, at byggeprogrammet allerede forholder sig til mange af de parametre, som indgår i DGNB certificeringsordningen.

Forslaget har fint beskrevet individuel lyssætning med baggrund i
viden om farvepsykologi, moderne lyskilder (LED) og intelligent lysstyring. Der er arbejdet med dagslysets vigtige indflydelse på både
krop og psyke gennem både direkte og diffust dagslys i sengestuerne.

Overholdelse af bygningsklasse 2020 er vedlagt med beregning efter BE10. Beregningen angiver anvendelse af ca. 1.300 m² solceller i

Arbejdspladserne op mod det lille trekantformede gårdrum vurderes dog ikke optimale hverken i forhold til dagslys eller udkigsmu-
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ligheder, ligesom en stor del af sengeenheden i stueetagen vil have
stærkt begrænsede dagslysforhold som følge af den ovenliggende
gårdhave.
Det bemærkes endvidere, at der af visualiseringerne i vid udstrækning fremgår perforeret murværk foran vinduerne, og det perforerede murværk vil især i de mørke måneder af året virke stærkt begrænsende på dagslyset især i fordelingsområderne.
Der er fokus på akustisk regulering i patientnære områder og forhallen, hvor der arbejdes med akustisk regulerende overflader, og der
udvises en generel forståelse for patienternes sensitivitet over for
lyde og støj gennem de beskrevne forslag til løsninger.

ØKONOMISK REALISERBARHED – KAN BYGGERIET
OPFØRES INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME
PROJEKTETS ANLÆGSØKONOMI OG REALISERBARHED
INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME
Forslagsstiller oplyser, at projektet kan gennemføres inden for den
økonomiske ramme.

BRUTTO- OG NETTOAREALER
Forslagsstiller oplyser det samlede bruttoetageareal til 26.929 m²
eksklusiv arealet i parkeringskælderen. Forslagets bruttoetageareal
ligger således lige over arealrammen, men vurderes at kunne tilpasses.
Forslaget følger med mindre variation programmets krav til bruttohenholdsvis nettoetageareal, og forslagets samlede brutto/netto
faktor ligger over standarden for psykiatribyggeri på 1,8.
Sengeenhedernes nettoareal er lidt mindre end programmets og
bruttoarealet lidt større, og i en eventuelt videre bearbejdning bør
det overvejes, om der kan ske omfordeling mellem brutto- og nettoareal, så nettoarealet øges samtidig med, at arealrammen overholdes.

KONKLUSION
Trods nogle fine takter og motiver er det en enig dommerkomité, der
på baggrund af ovenstående vurdering og bedømmelse ikke indstiller forslag nr.16011 til at gå videre i 2. fase.

Det bemærkes dog, at forslaget både omfatter meget murværk,
som et ekstra lag uden på vinduerne, samt mange komplicerede
sammenskæringer mellem tagflader og facader, som det vurderes
vigtigt at optimere i forhold til bygbarhed for at overholde den økonomiske ramme.

UDGIFTER TIL TOTALRÅDGIVNING
Der er tilbudt en honorarprocent inden for den angivne ramme på
minimum 9 pct. og maksimalt 13 pct.
DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER
Ud fra disponeringen med mange teknikrum, som synes vanskeligt tilgængelige, samt facadeløsningen med mange vinduer, som
er skærmet med murværk og derfor synes vanskeligt tilgængelige
i forhold til vinduespudsning, vurderes drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne at ligge over gennemsnitsniveauet.

Forslaget set fra luften
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FORSLAGETS SAMSPIL MED OMGIVELSERNE
Bebyggelsen er kontekstuelt relativ stor og levner ikke meget plads
til ophold omkring klyngerne. Dog er der god afstand til Tuborgvej,
og der dannes derved muligheder for udeophold i det beskrevne
landskabelige træk kaldet Skoven.
Projektets terrasserede koncept medfører skyggefulde områder
under udkragningerne fra de øvre etager, der hverken er egnet til ophold eller giver gode dagslysforhold.

FORSLAG 18124
KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Forslaget er tegnet som to terrasserede bygningsklynger, der vokser
ud af stedets to hovedretninger givet af Tuborgvej og Bispebjerg.
De to klynger fremstår lyse med naturstensfacader og er bundet
sammen med et gennemlyst foyerområde, der danner bindeled
mellem Psykiatritovet og østsidens landskabsrum.
Forslaget danner et tæt funktionelt byggeri, der udfolder sig i det
indre med overraskende differentierede store hængende haver.

Facadernes modulering ud mod Psykiatritorvet angiver enkelt, hvor
hovedindgang og akutmodtagelse ligger i en art arkade, hvorover
sengeenhederne er udkraget. Facaderne danner en rolig rytme med
sengestuernes skråtstillede vindues- og træpartier. Ved en yderligere detaljering sammen med en landskabsbearbejdning vil klyngerne
kunne danne afstand og samtidig en visuel imødekommenhed.
Psykiatritorvet er velbeskrevet og fremstår veldisponeret med en
klar holdning til belægninger, trafik og landskabszoner.
Kørevejen er udlagt med små radier i forhold til vejreglerne. Forslaget
kan justeres, således at der kan etableres en kørevej, der tilgodeser
de gældende radier for vejregler.

ARKITEKTUR – DEN OVERORDNEDE IDÉ,
HOVEDGREB, ÆSTETIK OG ROBUSTHED

Forslaget anviser en anden model for cykeltracé end vist i lokalplanen, idet cyklister er tildelt egen tracé på en del af strækningen. Det
anviste cykeltracé anses som en mere sikker løsning.

BEBYGGELSESPLAN OG DISPONERING I FORHOLD
TIL HELHEDSPLANEN
Forslaget har en velbeskrevet landskabsbearbejdning, som angiver
fire forskellige beplantningszoner i tråd med lokalplanens intention.
Ud mod Tuborgvej giver bebyggelsen plads til beplantningszonen
kaldet Skoven, og der holdes en god afstand til trafikken. De tre øvrige beplantningsbælter er af mere randagtig karakter mellem Lille
Tuborgvej og bygningsenhederne og giver ingen mening i forhold til
en oplevelse af et gennemgående træk på tværs af bebyggelsen,
måske på nær i overgangsledet mellem de 2 bygningsenheder.

ARKITEKTUR
Forslaget tager nærområdets skala ind i volumenstørrelsen af bygningerne. I stedet for at lave mindre adskilte klynger af bygninger
læner forslaget sig op ad den bymæssige skala i Nordvest, Teknisk
Skole og Lersø Komplekset; der er de nærmeste bygningstypologier
mht. størrelse. Denne volumenproportionering neddrosles ved at
terrassere bygningerne i flere plateauer, så de fremstår mere horisontale og aflejrer sig i landskabet. Hermed opnås til dels en fortolkning af helhedsplanens landskabsbånd, selvom de ikke er gennemgående på tværs af byggeriet.

Situationsplan
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Bygningerne er formuleret som horisontalt forskudte terrasser og er
drejet i forhold til de to hovedretninger Tuborgvej og Bispebjerg Hospital. Denne disposition definerer byrumsmæssigt samtidig Psykiatritorvets geometri mellem Psykiatrien og Lersø Komplekset.
Bebyggelsen fremstår på en gang kompakt og samtidig let ved sine
lyse naturstensfacader. Bygningsklyngerne er i deres ydre formgivet
med horisontale bånd og let vinklede træpaneler, der sammen med
sengestuernes vinduespartier skaber et elegant skyggespil hen over
de præcise terrasseringer.
De indre atrier er forslagets mest karakteristiske træk for en arkitektonisk stillingtagen til helende arkitektur. De er smukt illustreret og
beskrevet som en slags “hængende” haver.
Forslaget har trods et lidt kompliceret flow et meget smukt udfoldet
forlæg, der skaber flere dynamiske kig på tværs af sengeafsnittene
og især flotte ankomster til enhedssluserne. Klyngernes orientering
giver sengeafsnittene forskellige udsyn til omgivelserne hen over sedumbegrønnede tage. Dette kan give en beroligende forgrund, hvis
der er en bevidst stillingtagen til farve, sort og højde for at understøtte muligheden for en afstemt udsigt.

FORHOLD TIL LOKALPLANEN
Forslaget arbejder indgående med en fortolkning af lokalplanens
landskabsbånd. Der beskrives fire karakteristiske landskabsbånd i
og omkring bebyggelsen - Skoven, Parken, Lunden og Torvet. Disse
sympatiske tiltag svækkes dog af, at bygningerne i sig selv skærer
disse landskabstræk over, og de dermed mere bliver til forarealer
end egentlige gennemgående træk. Det er tillige svært at vurdere,
hvor meget man reelt kan ændre landskabskarakter over så relativ
lille en strækning, som Lille Tuborgvej og Psykiatritorvet udgør.
ROBUSTHED
(GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTICITET)
Forslaget er fleksibelt i forhold til sin nuværende brug og vil kunne
bruges til lignende fremtidige anvendelser. Der skal dog større ændringer til pga. af forslagets kompakte natur, hvis anvendelsen skal
bruges til større funktionelle rumenheder.
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Samspillet mellem atrierne i sengeenhederne er forslagets særkende og giver en dynamisk oplevelse, men det er på bekostning af en
off-stage sammenkobling af personaleområderne mellem to sengeafsnit; der således ikke kan supportere hinanden. Sengeafsnittenes
aktivitetsrum har generelt en indbyrdes god beliggenhed, så der kan
opnås samdrift.
I kraft af den konstruktive opbygning med overvejende lette skillevægge er forslaget rimeligt robust over for ændrede rum- og funktionskrav. Omfanget af lette materialer omkring særligt sengestuerne
og de patientnære funktioner bør afvejes i forhold til slidstyrke og
lydtransmission i en eventuelt videre bearbejdning.
Forslaget er til en vis grad tilpasningsdygtigt, såfremt hovedprincipperne bibeholdes med de lokale/bygningsmæssige teknikrum og
føring af installationer i gange.
Etape 1 indeholder 16.275 m², og der er således medtaget et større
areal i etape 1 end forventet. Forslaget giver mulighed for gennemførelse af nybyggeriet i to etaper, hvor eksisterende bygninger og
funktioner beliggende i etape 2 kan anvendes, mens etape 1 opføres, og hvor etape 1 efterfølgende kan fungere selvstændigt, mens
etape 2 opføres.
Forslaget antyder på situationsplanen mulighederne for en udvidelse ind på vuggestuematriklen ved en fortsættelse af bygningsstrukturen koblet med en forbindelsesgang.

FUNKTIONALITET – SIKKERHED SAMT BYGGEOG INSTALLATIONSTEKNIK
BYGNINGSKOMPLEKSETS INDRETNING,
FUNKTIONSOMRÅDERNES PLACERING OG FLOW FOR
PATIENTER, PÅRØRENDE, PERSONALE OG VAREFORSYNING
Forslaget opdeler bebyggelsen i to bygningsvoluminer, terrasserede
klynger i henholdsvis to og tre etager. Hver klynge indeholder tre
sengeenheder, herudover har det sydlige bygningsvolumen også
det åbne modtagesengeafsnit i forbindelse med akutmodtagelsen.
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Hvert sengeafsnit har udgang til eget atrium, der delvis er gennemgående til den øvre etage.
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De to bygningsklynger er placeret, så der er kort afstand mellem de
vertikale forbindelser mellem etagerne, og disse er optimeret til kun
to forbindelser via forhallens venteområde, hvilket giver et rationelt
udlæg. Dog er adgangen til den vertikale forbindelse i etape 1 ved
hovedadgangen ikke optimal, da den ligger langt inde i selve behandlings- og personalezonen, hvilket giver udfordringer i forhold til
adskillelse og overblik for patienter, pårørende og personale.
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Hovedindgangen giver adgang til de to klynger ved en spektakulær
forhal med et åbent og lyst modtageområde. Herfra gives der umiddelbar adgang til tandklinik, ECT-enhed og auditoriet. Forhallen vil på
grund af sin størrelse i praksis kunne fremstå uden liv, selvom den
funktionelt er vel forbundet som centrum.
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Akutmodtagelsen er disponeret godt i forhold til personalebase
og reception. Basen er placeret med diagonal forbindelse og med
overblik over både vente- og ankomstområdet samt særligt ankomstområde. Dog vil patienter opleve venteområdet som en trafikåre
for pårørende, der skal på besøg i det åbne sengeafsnit på etagen.
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Sengeenhederne er placeret ryg mod ryg, så deres atrier danner en
AGEPLAN 1:1000
overraskende fabulerende oplevelse af lys og luft som modtagelse
til hver klynge - dette uden at kompromittere sektioneringen enhederne imellem. Endvidere er etagerne indbyrdes drejet 90 grader i
forhold til hinanden om sengeenhedernes fællesafsnit, hvilket giver
en ekstra dimension til sengeenhedernes atrier, der i nogle områder
er dobbelt høje.
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omvendt giver det en større grad af tryghed for personalet i situationer, hvor hurtig reaktion kan være af stor betydning. Fleksibiliteten
ved varierende kapacitetsbehov for møderum etc. er ikke umiddelbart mulig.
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Personalebasen er velplaceret og giver et godt overblik til sengeafsnittet ved sin fremskudte placering.
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Sengestuen er et regulært rum med en indarbejdet siddeniche i
vinduespartiet samt reol og lille disk. Badeværelserne er placeret i
forlængelse af hinanden, hvilket giver to forskellige kvaliteter af sengestuer. Den ene skaber godt overblik for personalet og giver større
privathed for patienten, hvor den anden ikke på samme måde får
gavn af denne ofte anvendte arealoptimering.
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Overordnet er funktionsområderne velplaceret, så de giver nærhed
og understøtter en god brugssammenhæng. Dette modsvares dog
af et generelt svært orienterbart bygningskompleks.
De to vertikale transportkerner giver et kompakt patient- og godt
vareflow, men er ikke helt forløst med henblik på en god wayfinding.
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Plan af sengeenhed
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Illustration af sengestue

Plan af sengestue
PLAN SENGESTUE 1:50

TVÆRSNIT SENGESTUE 1
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FORSLAGETS BEHANDLING AF TRYGHED,
OVERSKUELIGHED OG WAYFINDING
Trods forslagets korte forbindelser mellem de to bygningskroppe og
de enkelte funktioner er flowet generelt ikke optimalt i relation til orientering og overblik.
Akutmodtagelsen giver ikke den nødvendige diskretion og overskuelighed, da området også er en del af det offentlige flow. Personalet
har til gengæld klare synslinjer og overblik på tværs af venteområderne og den særlige modtagelse.
Akutmodtagelsen i sig selv er veldisponeret, men har en dårlig wayfinding til det åbne afsnit, der kompromitteres af det offentlige flow
op i bygningen.
ECT-enhedens indretning og placering af venteareal giver ingen diskretion for patienterne, og den vertikale trafikkerne i den sydlige
bygningskrop ligger for langt inde i akutmodtagelsens område.

FORSLAGETS EVNE TIL AT LØSE DILEMMAET UDSYN/INDKIG
Forslaget udlægger alle sengeafsnit ganske fint i forhold til udsyn
uden de store indkigsgener. Sengeenhederne på niveau med Psykiatritorvet vender helt eller delvis mod øst, og langs Lille Tuborgvej er der
en landskabelig buffer for det sengeafsnit, der vender ud mod vejen.
Facaden er moduleret over sengestuernes vinduesåbninger, der
er præget ind i facaden som et skråtstillet relief. Her er apteret en
udvendig trælamelbeklædning, der skærmer delvis, når man sidder
ved det lille bord i vinduesnichen.

AKTIVITETER
De rumlige kvaliteter for hele projektet er generelt gode og velproportioneret, hvilket giver gode muligheder for aktivt brug af forslagets fællesarealer.
De indre hængende haver giver gode muligheder for aktivitet og afvekslende ophold i forskellige mindre lommer. Forslaget har trods
sin velbeskrevne landskabsplan ikke oplagte steder for udeophold
omkring klyngerne. Der er endog visse direkte ufordelagtige områ-

illustration af det indre centrale rum

der langs bebyggelsen på grund af de øvre sengeenheders drejning,
som både skaber dagslysproblemer og nogle ikke attraktive og permanent skyggefulde områder.

REGULERINGSMULIGHEDER FOR PATIENTER OG PERSONALE
I FORHOLD TIL LUFT, LYS OG VARME
Afspærringsventiler for installationerne på sengestuen placeres, så
der er adgang til ventilerne fra gangområdet. Der er endvidere fokus
på muligheden for individuel betjening og regulering og dermed mulighed for patienten til selv at kunne påvirke indeklimaet.
PLACERING AF INSTALLATIONER I FORHOLD
TIL PATIENTOPHOLD
Servicering af installationerne er overvejet i forslaget, og der er vist
og beskrevet, hvorledes hovedinstallationerne kan tilgås og afbrydes fra gangen, idet der dog samtidig er disponeret med badeværelser ud til facaden således, at tilgangen til at afbryde og servicere
installationer i forhold til det “bagved liggende” badeværelse ikke
bliver helt optimal.
BRANDSTRATEGI
Der savnes en beskrivelse af brandstrategien, men plandisponeringen i sengeafsnittene giver mulighed for opdeling for hver 4 – 6 sengestuer svarende til retningslinjerne i den tekniske designmanual.
Sengeafsnittet er udformet, så der kun er en vej ud af dette, og det
er derfor nødvendigt, at der i forhold til brandsituationen arbejdes
med en nedsektionering af sengeafsnittet, så der fra hver brandsektion kan sikres uafhængige flugtveje. Endvidere skal der i den forbindelse være fokus på indretning og materialevalg.

SIKKERHED FOR PATIENTER, PÅRØRENDE OG PERSONALE
GENNEM VALG AF DESIGN, INDRETNING, INVENTAR
OG MATERIALER
Forslaget er på grund af anslaget ved sin indretning og valg af design ikke helt så overskueligt, som det kunne ønskes ud fra en sikkerhedsmæssig synsvinkel. Både ankomster og atriernes relativ set
komplicerede indretning hæmmer overblikket og hurtig indsats.
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SIKKERHED I UDEAREALERNES UDFORMNING
OG INDRETNING
Der er ikke nærmere redegjort for de sikkerheds- og sikringsmæssige aspekter, men haverum vurderes udformet, så de opfylder de
principielle krav, herunder er der ved de dobbelthøje haverum vist en
høj afskærmning fra 1. sal mod stueetagen.
Der er dog mulighed for indkig fra det indre haverum i sengeafsnittet på 1. sal til det underliggende indre haverum i sengeafsnittet i
stueniveau, hvilket i forhold til tryghed og kritiske forhold mellem patienter og personale ikke er optimalt.

VALG AF BYGGE- OG INSTALLATIONSTEKNIK
Konstruktivt opbygges bygningen af kendte præfabrikerede dækog vægelementer samt søjler og dragere, som umiddelbart synes
at passe til det arkitektoniske koncept med rette facader og indre
gårde. Bygningen indeholder imidlertid forskudte etageplaner samt
en 1. sal, som flere steder er udkraget. Af illustrationerne fremgår
der flere steder udvendige søjler – i træfarve – som må formodes at
være lodrette bærende søjler.
24000

20000

Der savnes en mere detaljeret redegørelse for den konstruktive løsning i forhold til den horisontalt forskudte 1. sal og 2. sal samt de udkragede bygningsdele og herunder også for, hvordan tunge facader
på 1. sal og 2. sal understøttes forskudt i forhold til facadelinjerne i
stueetagen.
Der anvendes et installationsprincip med centralt placerede anlæg
i kælder i forhold til varme, sprinkling og el. Ventilationsanlæg er be-

skrevet placeret i centrale teknikrum med vertikale skakte, således
at der sikres korte føringsveje til tag i forhold til indtag/afkast og til
etagerne for horisontal fremføring under loft.
Installationskonceptet vurdereres generelt velegnet, men der savnes angivelse af især ventilationsrum og de tilhørende vertikale
skakte. Den horisontale fremføring under loft og frem til sengestuer
er illustreret, og højden på installationszonen under det nedhængte
loft er vurderet, men som følge af, at teknikrummene ikke fremgår
klart af projektmaterialet, er der tvivl om grundlaget for vurderingen
af højden i installationszonen.
I forhold til den forskudte 1. sal savnes en redegørelse for, hvordan
forskydningen løses installationsteknisk, herunder særligt i forhold til
afløbsinstallationerne og disses koordinering med de øvrige installationer under nedhængt loft.
Endvidere bemærkes, at der findes flere tværsnit i bygningen, hvor
samme etagetværsnit skal omfatte et haverum på oversiden, samtidig med at der skal varmeisoleres på undersiden. Der savnes en
nærmere belysning af løsningen af denne tværsnitstype, ligesom
der i forhold til bygningsafsnit, som spænder over uderum, mangler indretning og beskrivelse af brug eller illustration af det underliggende uderum.
33200

29000

BYGBARHED OG MATERIALEVALG
Facadens let kølige skyggespil af natursten, glas og træindfældninger komplementeres af varme træoverflader i de hængende haver
og indre facader. Sengestuerne har ligeledes træinteriør, men fremstår knap så givende og vil med fordel kunne bearbejdes.

VIEW, FORHAL

(36000 MAX BYGNINGSHØJDE)
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parkeringskælder

Tværsnit
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Psykiatritorvet med hovedindgang og indgang til akutmodtagelse

I forhold til manglende sammenhæng i bærelinjer samt uklarheder
omkring installationsføringer vil projektet skulle undergå en bearbejdning i forhold til at muliggøre en opførelse af projektet. Der vurderes med baggrund i den rektangulære bygningsudformning muligheder for dette, idet det ud over bærelinjerne vurderes væsentligt,
at der er fokus på såvel hovedføringsvejene til og fra teknikrummene
som føringsvejene for afløb.

BÆREDYGTIGHED – ARBEJDSMILJØ, INDEKLIMA
OG ENERGIFORBRUG
PROJEKTETS UDFORMNING I FORHOLD TIL ARBEJDSMILJØ –
OVERSKUELIGHED, OVERBLIK, ARBEJDSGANGE OG FLOW
Projektet er ikke så overskueligt, trods sin klare struktur.
De dynamiske sammenspil mellem atrierne slører overblikket og giver ikke en intuitiv wayfinding i selve sengeenhederne.
Det overordnende flow fra forhal til klyngen mod nord er nogenlunde
enkel, mens den vertikale trafikkerne i klyngen, der indeholder akutmodtagelsen, har kryds mellem det offentlige flow og patientflow,
hvilket bør revurderes.

PERSONALETS ADGANG TIL AT AKTIVERE
OG BEHANDLE PATIENTERNE
Forslaget giver gode muligheder for personalet med henblik på aktivering ved atriernes relative store størrelse og deres indretning. Aktivitetsrummene og generelt rumlige patientfaciliteter giver ligeledes
gode muligheder for aktivering og behandling.
ENERGI-, MATERIALE- OG VANDFORBRUG SAMT
BYGNINGSKLASSE 2020
I forhold til bæredygtighed foreslås certificeringssystemet DGNB
inddraget som et styringsværktøj, og der beskrives, at det indledende fokus har været i forhold til indeklima og energi.
Det vurderes, at DGNB certificeringen kan give inspiration i forhold
til miljø- og bæredygtighedstemaer, idet det samtidig bemærkes,
at byggeprogrammet allerede forholder sig til og udsteder krav og
retningslinjer i forhold til mange af de temaer, der berøres i DGNB
certificeringen.
Overholdelse af bygningsklasse 2020 er illustreret gennem anvendelse af 800 m² solceller, men der savnes en klarere beskrivelse af
forudsætningerne herunder den forudsatte driftstid samt forud-
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sætninger i forhold til solafskærmning og varmt brugsvand. I forhold
til solcellerne er der på visualiseringen vist principper for placeringen
af solcellerne på øverste tagflade, men omfanget synes dog ikke
helt afstemt med estimerede behov.

Det økonomiske estimat for sengeenhederne vurderes at ligge i underkanten sammenlignet med erfaringspriser, hvorfor der må forventes at skulle foregå en omfordeling af økonomien i en videre bearbejdning.

INDEKLIMA – TERMISK, ATMOSFÆRISK, VISUELT OG AKUSTISK
Der arbejdes med et traditionelt behovsstyret ventilationsanlæg
kombineret med en varme-/køleløsning, hvor der anvendes de
samme slanger til både gulvvarme og gulvkøling, idet disse suppleres med varme og køleflader i ventilationsanlægget samt display på
stuen med reguleringsmuligheder for patienten. Endvidere beskrives mulighed for at supplere med naturlig ventilation via åbninger
bag en fint perforeret plade.

Der udestår en nærmere detaljering og redegørelse for de tekniske
løsninger i forhold til den forskudte 1. sal, og det vurderes væsentligt, at bearbejdning af løsningerne afstemmes i forhold til projektets
økonomiske anlægsramme.

Generelt vurderes det, at der er beskrevet de nødvendige virkemidler i forhold til det atmosfæriske og termiske indeklima, idet det dog
vurderes, at køling via ventilationsanlægget er nødvendig for at kunne tilbyde en indeklimaløsning med en relativ hurtig reaktionsevne.
Såvel teknisk som økonomisk bør det derfor vurderes, om det er
relevant at etablere to køleløsninger.

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER
Ud fra udformningen af projektet vurderes drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne at ligge på et gennemsnitsniveau.

Sengestuerne er placeret i bygningens perimeter med fokus på
gode dagslysforhold samt udsigt til omgivelserne. Forslaget indeholder endvidere mange velplacerede indre gårdrum, som tilfører
dagslys både i sengeafsnittene og forbindelsesområderne. Endvidere angives, at der vil blive arbejdet med en belysningsstrategi
med differentiering og mulighed for styring iht. den enkelte funktion.
I forhold til det akustiske miljø arbejdes der bevidst med reducering
af lydtransmission og minimering af spredning samt reduktion af efterklang.

ØKONOMISK REALISERBARHED – KAN BYGGERIET
OPFØRES INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME
PROJEKTETS ANLÆGSØKONOMI OG REALISERBARHED
INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME
Forslagsstiller oplyser, at projektet kan gennemføres inden for den
økonomiske ramme.
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UDGIFTER TIL TOTALRÅDGIVNING
Der er tilbudt en honorarprocent inden for den angivne ramme på
minimum 9 pct. og maksimalt 13 pct.

BRUTTO- OG NETTOAREALER
Forslagsstiller oplyser det samlede bruttoetageareal til 27.256 m²
eksklusiv arealet i parkeringskælderen. Forslagets bruttoetageareal
ligger således umiddelbart over arealrammen, men det vurderes, at
arealet kan tilpasses.
Forslaget følger med mindre variation programmets krav til bruttohenholdsvis nettoetageareal, og forslagets samlede brutto/netto
faktor ligger under standarden for psykiatribyggeri på 1,8.
Sengeenhedernes nettoareal er højere end programmets, ligesom
bruttoarealet i såvel sengeenheder som i forhallen er relativt stort.
I en eventuel videre bearbejdning bør det overvejes, særligt om det
ekstra areal i forhallen kan disponeres, så patienterne i højere grad
får gavn af arealet, ligesom det i en eventuel videre bearbejdning
skal sikres, at hele det samlede teknik- og logistikareal er indeholdt
i arealopgørelsen.

KONKLUSION OG FORSLAG TIL BEARBEJDNING
Forslaget anviser et gennembearbejdet projekt med et dynamisk
indre. Trods dets kompleksitet er der mange fine betragtninger, der
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vil kunne skabe en tryg atmosfære for personale og patienter. Med
muligheden for yderligere forenkling og skærpelse af de funktionelle
flow er det en enig dommerkomité, der indstiller forslaget som én af
tre vindere til at gå videre i 2. fase af konkurrencen.

• En bedre funktionel sammenhæng af personalefaciliteterne mellem sengeafsnittene i en sengeenhed så personalet ikke skal ud
af sengeafsnittene for at komme i kontakt med det andet sengeafsnits personale.

Følgende emner ønskes belyst og/eller bearbejdet:

• Større overskuelighed ved ankomsten til sengeenhederne og
frem til afsnitssluserne, hvor der i nuværende forslag er for dårlig
wayfinding.

• Forslaget skal generelt illustreres og beskrives tydeligere for forståelsen af projektets koncept og potentiale end den nuværende
svært læselige grafik.
• Belysning af dagslysforhold de steder, hvor 1.sal er udkraget over
stueetagen, skal bearbejdes, så der opnås acceptable dagslysforhold og attraktive uderum omkring bebyggelsen.
• Illustration af landskabets reelle fremtoning i forhold til de beskrevne landskabszoner skal detaljeres, så det klarere fremgår,
hvordan de forskellige karakteristika vil kunne opleves som en del
af helhedsplanens landskabsbånd.
• Tagenes fremtræden i relation til direkte udkig fra sengestuer bør
uddybes med henblik på sedumtagets vegetation som forgrund
for udkig fra sengestuerne; samt hvordan omfanget af solceller
mv. kan integreres i tagudformningen.
• Mulighed for en gangbroforbindelse til Lersø bør vurderes, så adgangen til denne ikke medfører gennemgangstrafik i funktionsområder.

• De fælles patientfaciliteter er placeret således, at en tredjedel
etableres i etape 1 og to tredjedele i etape 2. De bør placeres
med en mere ligeværdig adgang til disse faciliteter fra de enkelte
sengeenheder.
• Kontorfaciliteternes arealbehov skal respekteres, således at der
etableres de ønskede 7 m² pr. plads. Der mangler dagslys i nogle
af kontorerne.
• Enkelte mødelokaler er uden dagslys.
• Den byggetekniske løsning af de forskudte etager 01 og 02 bør
belyses, herunder hvordan etageforskydningen løses i forhold til
bærelinjer, installationer samt samlinger mellem facader og tag.
• Tværsnit til belysning af hvordan kombinationen af haverum og
etagedæk mod underliggende uderum løses og herunder illustration af løsningens indflydelse på etage- og bygningshøjden.

• Afstand til vuggestue og Teknisk Skole bør øges eller bearbejdes,
så dette forhold bliver mere i skalamæssig samhørighed.

• Teknikrum samt vertikale og horisontale føringsveje bør belyses
både i forhold til arealopgørelsen og i forhold til betydningen for
tværsnit og etageplaner.

• Arealudlægget til forhal bør revurderes, og dennes indretning bearbejdes.

• Belysning og bearbejdning af logistik, bearbejdning af den fælles
varemodtagelse bl.a. med dagslys til relevante rum.

• ECT-enhedens og akutmodtagelsens flow skal i højere grad sikre
diskretion i patientflowet. Samtidig bør der tænkes i dagslys og
udsyn i ECT-enheden.

• Kørevejens radier bør verificeres eller justeres.
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FORSLAG NR. 19895
KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Forslagets konceptuelle idé tager udgangspunkt i det metaforiske
billede af sommerfuglen, der er “landet” på grundstykket, eller rettere tre sommerfugle, idet de tre figurer placeres, så de tillader helhedsplanens landskabsrum at adskille enhederne og dermed videreføre helhedsplanens grønne træk fra sydvest.
De tre bygningsenheder danner hver 2 x 2 sengeenheder, det vil
sige i alt hver fire sengeafsnit omkring haverum, der spejles omkring
sommerfuglens “krop”, hvor den centrale enhed udgør personaleog fællesfaciliteter beliggende omkring små lysgårde. På den øvre
etage ligger endvidere decentrale kontorarealer og helt øverst organisk udformede pavilloner med terrasse og fællesrum for hver sommerfugl.

BEBYGGELSESPLAN OG DISPONERING I FORHOLD
TIL HELHEDSPLANEN
Sommerfuglenes skæve “vinger” tilpasser sig udmærket grundens
matrikelgrænser, og landskabstrækkene videreføres på tagfladen
som sedumtage i forskellige sorter og farver, men aflæseligheden
savnes på terræn. Landskabstrækkene brydes også af koblingerne
mellem bygningsenhederne og den nødvendige ‘voldgrav’, hvilket
må forudsætte voldsomme terrænforskelle mellem de to bygningsafsnits haverum.

Situationsplan

FORSLAGETS SAMSPIL MED OMGIVELSERNE
Hver “vinge” ligger forskudt i hver sit etageplan, hvilket nødvendiggør
en omfattende landskabsbearbejdning, hvor de øvre etager er hævet på “volde”, der for de to øvre sommerfugle fremstår med et markant, men også et noget fremmed arkitektonisk udtryk, idet bygningernes udkragning over voldene giver en række “negative”, mørke
og svært anvendelige nicher under bygningerne. Hermed fremstår
sengeafsnittene mere afvisende end imødekommende, og kun
mod Psykiatritorvet åbnes bygningsanlægget fint mod omgivelserne. Både den anviste kobling over torvet til Lersø Komplekset fra
1. salen og den nye tunnelforbindelse virker unødigt komplicerede.
Forslagets placering af sengeafsnit, hævet fra Lille Tuborgvej, virker
begrænsende i forhold til at inddrage omgivelserne i udformningen.
Mod Psykiatritorvet fremstår forhallen åben med glaspartier i to etager, og selve torvefladen er komplekst opbygget med en opstribning
af funktionsbånd. Torvet opdeles rumligt af adgangen til Lersø Komplekset, og cykelparkeringen dominerer på torvet. Det er uklart, hvor
mange overdækkede cykelparkeringspladser forslaget disponerer
over på Psykiatritorvets lidt udsatte position.
Parkeringskælderen er hensigtsmæssigt udformet, dog er nedkørslen i konflikt med ankomsten til akutmodtagelsen for ambulance og
politi.

ARKITEKTUR
Projektets markante, men også udfordrende og komplekse arkitektur fremkommer ved, at sengeafsnittenes teglfacader hæver sig
over landskabsvoldene ved de øvre ’sommerfugle’, hvorimod forhallens glasfacader og funktionsafsnit erstatter voldene ved den nedre.
Særligt i de øvre bygningsafsnit virker denne adskillelse af sengeafsnit fra landskabet symbolsk fremmedgørende, idet facadernes
konforme udtryk leder tanken hen på meget låste institutioner. Arkitekturens ydre bearbejdning står i kontrast til sengeafsnittenes indre
stemning, der virker mere i overensstemmelse med ønsker om en
helende arkitektur. Rumudformningen er her velbearbejdet og afklaret med en venlig og tryg stemning.
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FORHOLD TIL LOKALPLANEN
Forslagets hoveddisponering medfører problematiske afstands- og
højdeforhold mod naboområderne særligt mod vuggestuen i øst,
hvor højdegrænseplanet overskrides med 2 m i hele facadelængden mod vuggestuen.
ROBUSTHED
(GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTICITET)
Forslaget er i kraft af den konstruktive opbygning med overvejende
lette skillevægge rimeligt robust over for ændrede rum- og funktionskrav. De anstrengte rumudformninger i fællesfaciliteterne tyder
dog på problemer med de dybe bygningskroppe. Et ekstra gårdrum
ville have givet en større fleksibilitet.
Forslaget er til en vis grad tilpasningsdygtigt, såfremt hovedprincipperne bibeholdes med de lokale bygningsmæssige teknikrum og
føring af installationer i gange.
Etape 1 udgøres af den nederste ‘sommerfugl’ og indeholder 11.691
m². Forslaget giver mulighed for gennemførelse af nybyggeriet i to
etaper, hvor eksisterende bygninger og funktioner beliggende i etape
2 kan anvendes, mens etape 1 opføres, og hvor etape 1 efterfølgende kan fungere selvstændigt, mens etape 2 opføres.
Forslaget anviser fremtidige udvidelser ind på vuggestuematriklen
og/eller sydøst for Psykiatritorvet. Den overordnede arkitektoniske
hovedidé kan således fastholdes, såfremt vuggestuematriklen inddrages. Den logistiske sammenhæng er foreslået som en tunnel
parallel med parkeringskælderens syd/øst afgrænsning. Den øvrige offentlige sammenhæng er illustreret som forlængelse med en
gangbro på 1.sal (ved auditoriet).

FUNKTIONALITET – SIKKERHED SAMT BYGGEOG INSTALLATIONSTEKNIK
BYGNINGSKOMPLEKSETS INDRETNING,
FUNKTIONSOMRÅDERNES PLACERING OG FLOW FOR
PATIENTER, PÅRØRENDE, PERSONALE OG VAREFORSYNING
Forslagets plankomposition er præget af den originale metafor om
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sommerfuglen, men tanken lider af en væsentlig svaghed i forhold til
den meget omfattende bearbejdning af terrænet for at opnå tilgængelige haverum på terræn til hvert sengeafsnit. Bygningernes volde
og særligt den meget komplekse og den lidet attraktive ankomst via
kælder til de ellers velfungerende sengeenheder er markante problematiske emner i forslaget.
De tre sommerfugle indeholder hver to sengeenheder spejlvendt i
forhold til hinanden. Imellem enhederne ligger fælles- og personalefaciliteter placeret i to etager, og personalekontorer er indpasset
decentralt i hver “sommerfugl” på 2. sal.
På en øvre 3. sal ligger organisk formede fællesfaciliteter for patienter. Under den søndre “sommerfugl” indpasses forhallen med
ECT- enhed, undervisningsfaciliteter, akutmodtagelse og det åbne
modtageafsnit. Bygningsafsnittet har adgang fra terræn til hovedindgangen og dens fællesarealer. Udearealerne omkring bygningerne
er begrænsede, idet bygningslængerne ligger tæt, men langs Lille
Tuborgvej differentieres vejforløbet med køkkenhaver, frugttræer og
en lille havepavillon, der er indpasset i det grønne landskabstræk
mod det somatiske hospital.
Plandisponeringen af hver sommerfugl former sig omkring et centralt opgangsrum til alle etager. Opgangsrummet rækker ned i kælderetagens adgangsvej og indeholder således samme flow for patienter, personale og besøgende. Løsningen medfører et yderligere
kælderniveau til vareflow, der evt. kunne anvendes som adgangsvej
til ECT-enheden, men dette virker unødigt omfattende og som en
ikke særlig værdig ankomstmulighed for den enkelte patient.
Hovedankomsten ligger placeret ud mod Psykiatritorvets nordlige
ende, og den meget transparente forhal aktiveres delvist af kontakten til multihallen, receptionen og diverse forbindelser til akutafsnit,
sengeenheder etc.
Fra forhallen er der adgang til ECT-enheden, der er indpasset fornuftigt omkring et fælles haverum med korte indbyrdes afstande til
de forskellige rumfunktioner. ECT’s venteområde er dog også gennemgang til undervisnings- og mødefaciliteterne, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
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Ankomst og akutmodtagelse
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Undervisningslokalerne indpasset bag ved ECT modtager kun dagslys fra ankomstarealerne og fra nord, hvilket ikke er acceptabelt.
Særligt de indeliggende undervisningsrum uden dagslys er problematiske.
Et markant, men åbent trappeløb i forhallen forbinder til 1. salen,
hvor kontorfaciliteter er indrettet, dog har dette område ligeledes
problemer med manglende dagslysadgang. En gangpassage forbi
tandklinikken leder til Lersø Komplekset via en komplekst udformet
bro.
Akutmodtagelsen ligger udmærket placeret, separeret fra hovedindgangen, overdækket og med god kontakt mellem indgangen til
akutmodtagelsen, personalebasen, triagerum og den særlige modtagelse. Den særlige modtagelse kolliderer dog med adgangsrampen til parkeringskælder. Personalefaciliteternes placering medfører,
at det åbne modtageafsnit er placeret noget langt fra modtagelsen.
Sengeenheden er opdelt i to sengeafsnit, som fungerer godt omkring det rummelige haverum, der pga. “vingens” geometri giver god
oversigt for den centralt placerede personalebase. Den skærmede
enhed ligger ligeledes hensigtsmæssigt fjernest i forhold til personalebasen, idet den vil have særskilt personale. Haverummet fremstår

enkelt og overskueligt, og de integrerede siddenicher i haverum og
gangareal er med til at skabe en fin variation, uden overblikket mistes.
Personale- og fællesfaciliteter er centralt og funktionelt disponeret
omkring indre små lysgårde, men dimensioneringen af en række rum
gør dem vanskelige at møblere - der er ofte tale om dybe og smalle
rum. Kontorfaciliteter ligger decentralt placeret i hver bygningsklynges øvre etage og denne decentrale placering af kontorfaciliteter er
ikke ønskelig.
Sengestuerne er ikke opbygget ligeværdige, idet to stuer ligger omkring to badeværelser i forlængelse af hinanden, hvilket medfører,
at den ene stue har dårligere møbleringsmuligheder og vanskeligt
tilgængelige installationer for drift og vedligehold. Det faste inventar
er interessant, men begrænser dagslyset, og hvor siddenichen på
stuen er velplaceret, danner den i gangforløbet et muligt gemmested hvorved overblikket over gangforløbet forringes. Sengestuen er
ellers fint disponeret, og indkigsgener er begrænsede.

FORSLAGETS BEHANDLING AF TRYGHED, OVERSKUELIGHED
OG WAYFINDING
Fra forhallen er der som beskrevet adgang til multirum og de øv-

Illustration af hovedindgang
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Plan af sengeenhed
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Illustration af indre haverum

rige sengeenheder via ramper og en gangforbindelse, der primært
foregår i kælderniveau. Forbindelsen modtager dagslys imellem
bygningsklyngerne, men den er forceret skabt via større “landskabskløfter” mellem klyngerne, og forbindelsen, der leder til de centrale
trappeopgange i de øvrige “sommerfugle”, repræsenterer således
ikke en værdig måde at ankomme til sengeenhederne. Man kunne
måske forestille sig forbindelsen som et effektivt flow for varer mv.,
men netop koblingen af samtlige personflow er bestemt ikke overbevisende hverken funktionelt eller arkitektonisk.
Ankomsten til sengeenhedens adgangssluse sker via de centrale
lukkede opgangsrum, hvorfra man lidt kringlet når det enkelte sengeafsnit uden at være i kontakt med omgivelserne. Dette fremmer
ikke orienteringsevnen og god wayfinding.

FORSLAGETS EVNE TIL AT LØSE DILEMMAET UDSYN/INDKIG
DDe fine rummelige gårdrum er placeret i sengeafsnittets niveau, så
der er ingen indkigsgener i afsnittets indre bortset fra det lille vindue
fra gangforløbet til sengestuen. Detaljen er sympatisk, men ikke ønskelig. Sengeafsnittenes sengestuer er typisk fint placeret med udsyn mod omgivelserne, men enhederne ligger desværre for tæt, hvilket kan medføre indkigsgener. Hvis forslaget havde spejlvendt den
midterste enhed, havde stuerne trods alt ligget i hvert sit niveau.
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AKTIVITETER
Der er fint indpassede fællesfaciliteter i sengeenheden, og øverst
som en tagpavillon på hver “sommerfugl” er placeret en glaslanterne
med motions- og træningsrum samt en hegnet tagterrasse fælles
for to sengeafsnit. Separeringen af fællesfunktioner til en øvre etage
med deraf følgende nødvendigt personale er meget uheldig, ligesom
de komplekse adgangsforhold og et meget statisk opgangsprincip
låser forslagets evne til at understøtte og inspirere til aktiviteter.
Gårdrummet mellem etape 1 og 2 er ligeledes tænkt som et fælles
ude aktivitetsrum og er tilgængeligt fra forhallens ventearealer.

REGULERINGSMULIGHEDER FOR PATIENTER OG PERSONALE
I FORHOLD TIL LUFT, LYS OG VARME
Det beskrives, at patienter og personale i udvalgte rum har mulighed
for at betjene installationerne i forhold til at påvirke indeklimaet, og
der er fokus på placering af installationer og ventiler, så servicepersonalet har mulighed for at betjene ventilerne fra gangarealer, således
at patienterne forstyrres mindst muligt ved adgang til installationer.
PLACERING AF INSTALLATIONER I FORHOLD TIL
PATIENTOPHOLD
Servicering af installationerne er overvejet i forslaget, og det er vist

NY PSYKIATRI BISPEBJERG . DOMMERKOMITÉENS BETÆNKNING FASE 1

og beskrevet, hvorledes hovedinstallationerne kan tilgås og afbrydes fra gangen, idet der dog samtidig er disponeret med badeværelser ud til facaden således, at tilgangen til at afbryde og servicere
installationer i forhold til det “bagvedliggende” badeværelse ikke bliver helt optimal.

BRANDSTRATEGI
Der beskrives en opdeling af bygningen i sektioner og brandceller,
som også illustreres diagrammatisk for sengeafsnittet. Der fremgår
ikke af plantegningerne for sengeafsnittene en opdeling i forhold til
evakueringszoner, hvilket dog vurderes muligt at indarbejde.
I forhold til de brandtekniske installationer er der ikke beskrevet, at
der sprinkles, hvilket er et krav i henhold til retningslinjerne i byggeprogrammet.
SIKKERHED FOR PATIENTER, PÅRØRENDE OG PERSONALE
Sikkerheden for patienter, pårørende og personale gennem valg af
design af udearealer, indretning, inventar og materialer er ikke nøjere
præciseret. De lange og uartikulerede kælderstrøg er ikke befordrende for følelsen af tryghed, og tagterrasserne øverst (på 2. sal) er ikke
overskuelige indefra for personalet, hvilket bevirker, at personalet i
udgangspunktet skal følge patienterne helt ud ved brug, og derfor
må deres anvendelighed anses som begrænset. Overskueligheden
på det enkelte sengeafsnit er dog god med undtagelse af nicherne
ved sengestuerne.

Uden at facadehøjden direkte er angivet, synes facaden i forbindelse med gårdhaverne ikke udformet i henhold til retningslinjerne.

VALG AF BYGGE- OG INSTALLATIONSTEKNIK
Konstruktivt opbygges bygningen af kendte præfabrikerede dækog vægelementer samt søjler og dragere. Bygningen indeholder en
del udkragede etager, og der redegøres ikke nærmere for bæringen
af disse udkragninger, som ikke vurderes egnede til at blive udført
med traditionelle præfabrikerede betonelementer.
Midt under bygningen udføres to meget dybe kældre til teknikrum,
som forsynes via en meget dybt placeret installationsfremføring
under dels en forsyningstunnel dels en patient- og personaleforbindelse på tværs af bygningen. Som følge af de hævede sengeafsnit indbygges flere steder næsten en etagehøj opbygning under
sengeafsnit, og visualiseringer giver endvidere indtryk af udkragede
facadeløsninger.
Den dybe kælder- og tunnelløsning vurderes omkostningstung, ligesom løsningen med de hævede sengeafsnit vurderes at medføre
en mere omkostningstung funderingsløsning, end hvis bygningernes vertikale placering afpasses efter det eksisterende terræn. En
meget dybtliggende kælder introducerer endvidere en potentiel risiko for oversvømmelse i forbindelse med regnskyl. Projektet vurderes generelt at indeholde en udformning og disponering, som flere
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Illustration af havepavillion

Illustration af forhal
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steder ikke harmonerer med traditionelle betonelementløsninger,
og der savnes derfor en nærmere redegørelse for, hvordan særligt
udkragningerne tænkes løst rent konstruktivt.
Der anvendes et installationsprincip med centralt placerede anlæg
i kælder i forhold til vand, varme og el samt store ventilationsrum
placeret under hvert bygningsafsnit. Fra teknikrummene nede foregår fremføringen gennem vertikale skakte til etagerne, hvorfra den
vandrette fremføring foregår under nedhængt loft til sengestuerne
og andre funktioner. Endvidere beskrives, at der etableres decentrale teknikrum på etagerne for decentral produktion af varmt vand
og placering af afspærringsventiler.

BÆREDYGTIGHED – ARBEJDSMILJØ,
INDEKLIMA OG ENERGIFORBRUG
PROJEKTETS UDFORMNING I FORHOLD TIL ARBEJDSMILJØ –
OVERSKUELIGHED, OVERBLIK, ARBEJDSGANGE OG FLOW
Planforslaget virker umiddelbart fornuftigt disponeret i sengeafsnittene i forhold til arbejdsmiljø, overskuelighed, overblik, arbejdsgange
og flow. Personalefaciliteternes planløsninger er dog ikke hensigtsmæssige, idet der er manglende dagslys til undervisningsafsnit og
kontorer, men fremfor alt trækker den unødvendige komplekse adgang til sengeafsnittene ned.

Som koncept vurderes installationsprincippet velegnet, men den
meget dybe fremføring under bygningen med tilhørende meget
dybt centralt placerede ventilationsrum vurderes hverken byggeteknisk eller økonomisk at være en optimal løsning.

PERSONALETS ADGANG TIL AT AKTIVERE OG
BEHANDLE PATIENTERNE
Forslaget giver gode muligheder for personalet til at aktivere patienter inden for sengeafsnittet, men placeringen af træningsfaciliteter
afsondret på den øvre etage er uheldig.

BYGBARHED OG MATERIALEVALG
Projektet indeholder en udformning og disponering, hvor bygbarhed
ikke har været taget tilstrækkeligt i betragtning. De dybe underliggende konstruktioner og hævede bygningsafsnit medfører behov
for et større forberedende arbejde med store jordarbejder og interimkonstruktioner til følge. Arbejdet med jordhåndtering og interimkonstruktioner vil både være tidskrævende og omkostningstungt.

ENERGI-, MATERIALE- OG VANDFORBRUG SAMT
BYGNINGSKLASSE 2020
Strategi og tiltag i forhold til minimering af energi, materiale og vandforbrug beskrives meget generelt, bl.a. at DGNB certificeringen vil blive anvendt som arbejdsredskab i forhold til at minimere materiale-,
energi- og vandforbrug i projektet, idet beskrivelsen af virkemidler på
det nuværende projektstadie dog er ret generisk.

Materialeholdningen tager udgangspunkt i en markant udnyttelse af
tegl som materiale, men anvendelsen virker noget forceret og distraherende med meget urolige facader. Dette forstærkes med et
fremmed element som LED belysningen bag teglmurens skærm,
hvilket ikke beriger facaden. Som omtalt ovenfor ses også særdeles
voldsomme udkragede bygningsafsnit, der virker både byggeteknisk og økonomisk urealistiske.

De sedumbelagte grønne tagflader er æstetisk og funktionelt en
god idé, idet man fra mange funktionsafsnit vil se ud på de flade
tage, og samtidig kan man således forsinke regnvandet. En integration af energiproduktion i form af solceller ville også her kunne komme
på tale, men den er i stedet disponeret på de øverste pavilloners
tages meget lidt rationelle former.

I det indre dominerer træoverflader på vægge og lofter, og det indre
miljø omkring haverummene virker behageligt neddæmpet og roligt.
De smukke bølgende glasfacader mod haverummene vil dog være
bekostelige.

Overholdelse af bygningsklasse 2020 er beskrevet gennem en godt
isoleret og tæt klimaskærm samt anvendelse af 1.000 m² solceller
placeret på pavillonernes tage. I forhold til energirammen fremgår
dog ikke de anvendte forudsætninger i forhold til brugstid og varmtvandsforbrug.
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INDEKLIMA – TERMISK, ATMOSFÆRISK, VISUELT OG AKUSTISK
I forhold til at tilvejebringe et godt indeklima arbejdes der primært
med et behovsstyret ventilationsanlæg med køling/varme af ventilationsluften og herunder mulighed for, at patienterne og personalet
kan regulere eget indeklima.
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Generelt vurderes det, at der er beskrevet de nødvendige virkemidler til et godt indeklimakoncept, idet der dog savnes overvejelser om
muligheden for lidt frisk luft til sengestuen via eksempelvis en ventil
i facaden.
Der udvises forståelse for det visuelle miljø gennem udformningen
af sengestuerne med afpassede vinduer med dybe siddenicher ud
mod facaden og integreret solafskærmning i vinduerne, så der er mulighed for at regulere dagslyset.
Kunstbelysning er LED belysning i en kombination af diffuse og rettede lyskilder og med fokus på, at der både vil være et patient- samt
personalebehov til belysningen. Armaturerne integreres, og kunstbelysningen reguleres i forhold til dagslyset.
De beskrevne akustiske og lydregulerende løsninger har fokus på
behovene til dæmpning og lydregulering i et psykiatrisk hospital.

ehovene for

ØKONOMISK REALISERBARHED – KAN BYGGERIET
OPFØRES INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME
PROJEKTETS ANLÆGSØKONOMI OG REALISERBARHED
INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME
Forslagsstiller oplyser, at projektet kan gennemføres inden for den
økonomiske ramme.
Projektets disponering med dybe kældre og dybe langsgående
fordelingsgange og herunder en ny forbindelsesgang til Lersø Komplekset kombineret med mange udkragede bygningsdele og hævede sengeafsnit med deraf ekstra fundering til følge bevirker dog,
at projektets anlægsøkonomi vurderes at blive udfordret. Endvidere
vil facadeløsningen med integreret belysning bag en ydre facade
bevirke, at omkostningsniveauet til facaden øges som følge af flere
konstruktive lag.
Den omkostningstunge hoveddisponering samt facadeløsningen vil
reducere de økonomiske midler til det øvrige projekt herunder økonomiske midler til materialer, fast inventar samt funktionelle- og indretningsmæssige løsninger, hvilket i et bruger- og patientperspektiv
ikke er en velegnet prioritering.

UDGIFTER TIL TOTALRÅDGIVNING
Der er tilbudt en honorarprocent inden for den angivne ramme på
minimum 9 pct. og maksimalt 13 pct.
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DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER
Ud fra udformningen af projektet vurderes drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne at ligge på et gennemsnitsniveau.
BRUTTO- OG NETTOAREALER
Forslagsstiller oplyser det samlede bruttoetageareal til 26.896 m²
eksklusiv arealet i parkeringskælderen, og forslaget ligger således
inden for rammen.
Forslaget følger med mindre variation programmets krav til bruttohenholdsvis nettoetageareal, og forslagets samlede brutto/netto
faktor ligger umiddelbart under standarden for psykiatribyggeri på
1,8.

de enkelte sengeenheder dels af en anstrengt, men nødvendig og
omfattende terrænregulering for at hæve de enkelte enheder i forhold til hinanden. Manøvren virker ikke befordrende for et helende
19895
miljø, hvilket understreges af en begrænset, men omkostningstung
kvalitet i både det arkitektoniske udtryk og i den bygningstekniske
opbygning.
Det er en enig dommerkomité, der på baggrund af ovenforstående
evaluering og bedømmelse ikke indstiller forslag nr.19895 til at gå
videre i 2.fase.

I forhold til sengestuer og bad er der disponeret lidt mindre nettoareal end det programmerede, men til gengæld er forhal og fællesfunktionerne større end det programmerede. Endvidere synes der
at mangle areal til teknik- og logistik i arealopgørelsen. Dette vurderes at ville kunne bearbejdes i en eventuel videre bearbejdning.

FACADE MOD NORDVEST 1:400

KONKLUSION
Forslaget har mange sympatiske træk specielt i selve sengeafsnittet, men det svækkes afgørende dels af den arkitektonisk og funktionelt problematiske adgangsvej og forbindelsesakse fra forhal til

FACADE MOD SYDVEST 1:400
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FORSLAGET ER UDARBEJDET AF:
HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S
ALEX POULSEN ARKITEKTER A/S
UNDERRÅDGIVERE:
ORBICON A/S
SLA A/S
NORCONSULT DANMARK A/S
NNE PHARMAPLAN A/S
FORSLAGET ER UDPEGET TIL AT INDGÅ I FASE 2,
UDBUD MED FORHANDLING
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en forlængelse af det eksisterende, men har alligevel svært ved at
leve op til helhedsplanens intentioner om landskabsbånd, idet de
to store bygningsvoluminer nødvendigvis må regulere landskabets
terræn og ikke levner mulighed for at spille på vest-øst bevægelsen til det eksisterende Bispebjerg Hospital. Dog kan man hævde,
at den transparente kobling, forbindelsesbygningen, formidler den
landskabelige sammenhæng på tværs af grundstykket. Et træk der
kan yderligere bearbejdes i en eventuel 2. fase.

FORSLAG NR. 60705
KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET
To markante rektangulære bygningskroppe rummer Ny Psykiatri Bispebjerg. Den nordlige i to etager er trukket godt tilbage fra Tuborgvej
og ankomstvejen Lille Tuborgvej, hvorimod den søndre i tre etager er
lagt ud mod Psykiatritorvet og åbner samtidig den nedre etage mod
omgivelserne. De to bygninger vinkles i forhold til hinanden omkring
et koblingsled, en forbindelsesbygning, der samtidig inkluderer hovedindgangen. Hoveddisponeringen danner hermed en mindre park
som et beskyttet friareal mod nordøst.
Sengeafsnittene i de to bygninger er placeret omkring fællesfunktioner på hver etage, hvortil ankomsten sker fra forbindelsesbygningen.
Den sydlige bygning indeholder ankomstområdet med akutmodtagelse og det åbne modtageafsnit i stueetagen og ETC-enhed, kontorfaciliteter og undervisning på 1. sal. ligeledes med adgang fra den
transparente forbindelsesbygning mellem de to bygninger. Forslaget
anvender således et enkelt hovedgreb til den overordnede disponering af det samlede bygningsanlæg, hvilket også reflekteres i det
arkitektoniske udtryk, der virker rationelt og let forståeligt.

BEBYGGELSESPLAN OG DISPONERING I FORHOLD TIL
HELHEDSPLANEN
Den nordlige del - etape 2 - optager Tuborgvejs retning, og den
søndre - etape 1 - optager Bispebjerg Hospitals orientering. Forslaget lader ankomsten fra Tuborgvej foregå i et egentligt parkrum som

Situationsplan

Som en overordnet kompensation for den manglende landskabelige sammenhæng ses tagfladen bearbejdet til store rekreative
flader. Det er en vældig spændende taghave, der tænkes indrettet
med forskellige typer af biotoper. Adgangen sker både fra de enkelte
sengeafsnit og fra forbindelsesleddet på brede trappeanlæg. Det
er en meget ambitiøs gestus, men taghaverne er også meget krævende ud fra både personalehensyn og dermed sikkerhedshensyn,
men også drift- og vedligehold vil blive udfordret.

FORSLAGETS SAMSPIL MED OMGIVELSERNE
Forslaget er disponeret godt på grundstykket, idet etape 2 er rykket
ind fra både Tuborgvej og Lille Tuborgvej, så sengestuernes diskretion tilgodeses, og der dannes en bred grøn zone mod vejforløbene.
Derved er bygningsrelationerne til den øvrige bebyggelse begrænsede, og idet bebyggelsen generelt fremstår med begrænset højde, er
påvirkningen mod naboer ikke nævneværdig. Den noget konforme
bygningsstruktur giver dog en forholdsvis åben bygningsstruktur,
idet facadernes plantekasser vil mildne det visuelle indtryk. Særligt
fremstår forbindelsesbygningen med forhallen med en tydelig åben
facade mod offentligheden. Til 2. etapes sengestuefacade i to etager kan der på grund Lille Tuborgvejs nærhed være indkig.
Hoveddisponeringen af Psykiatrien medfører, at der ikke efterlades
megen overflødig plads til at disponere aktive udearealer, men der
frigøres dog en fin brugbar parklomme, Skovbrynet, mod nordøst,
der lægger sig ind til forhallens åbne facader og kan ses som et attraktivt næruderum for patienter, besøgende og personale.
Psykiatritorvets bearbejdning er meget neddæmpet, og det er svært
at fornemme torvets karakter. Torvet er præget af de nødvendige
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afskærmninger af sengestuerne i det åbne modtagesengeafsnit. På
trods af, at hovedindgangen er godt trukket tilbage, skæmmes den
af den foreslåede cykelparkering, der virker meget eksponeret på
torvet, ikke overdækket og således ikke videre gennemtænkt.
En enkel direkte forbindelse i 1. sals højde kan etableres til Lersø
Komplekset, og denne er anvist ved personale- og undervisningsfaciliteterne, hvilket må anses som en fin funktionel placering.
Forslaget har ikke som ønsket illustreret relationen til vuggestuen,
bygning 16, Lersø og Tuborgvej med et snit, og selv om der holdes
god afstand, så er det dog en 2 etages kontinuerlig og monoton
facade mod vuggestuen.

ARKITEKTUR
Det overordnede hovedgreb etablerer et rytmisk repetitivt arkitektonisk udtryk. Om end den systematiske og meget gennemtænkte
matrice for det enkelte sengeafsnit virker velfungerende og rationel,
så er forslagets helende karakter også afhængig af den fine detaljerings gennemførsel, hvor træbeklædning, plantekasser mv. mildner
arkitekturen.
Der er netop tale om et meget rationelt og funktionelt forslag, som
dog også i sin iver efter at synkronisere alle de spejlede bygningsafsnit, får en smule karakter af institutionel “maskine”, idet de mange
ens bygningsafsnit kan skabe problemer med orienteringen. Det er
også lidt vanskeligt at vurdere rummeligheden og den arkitektoniske
karakter i sengeenhedernes fællesfunktioner, idet der her mangler
en tegningsmæssig dokumentation ud over de rationelle, men noget tørre planudformninger. Sengestuen og sengeafsnittet viser dog
gode takter i en særdeles funktionel planudformning, men det vil
være op til en yderligere dokumentation at påvise forslagets æstetiske og designmæssige kvaliteter også i de områder, der ligger i fællesarealerne.

FORHOLD TIL LOKALPLANEN
Bebyggelsen overskrider det i lokalplanen markerede byggeområde
med 1 m mod nord/øst (ved skellet mod TK Ungdomsgård). Dette
kan og bør bearbejdes.
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ROBUSTHED (GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTICITET)
Som udgangspunkt er der tale om en enkel modulært opbygget
komposition. Den rationelle og strukturelle organisering af både
funktioner og bygningskonstruktionen danner et attraktivt udgangspunkt både for forslagets robusthed i forhold til ændringer i rumanvendelse og forslagets fleksibilitet i forhold til funktionsændringer.
Samtidig er forslaget dog så intenst vævet sammen i rumfunktioner,
at en vis åbenhed bør tilvejebringes ved en bearbejdning.
Sengestuernes skillevægge ud fra alle bygningsfacader indgår i den
statiske opbygning, hvilket låser eventuelle ændringer i sengestuernes størrelse og antal. Men i enhedernes indre er der tale om fuldt
fleksible opbygninger, og man må forestille sig, at det også er her, de
fleste ændringer af behov vil forekomme.
Etape 1 indeholder 11.928 m², og forslaget giver mulighed for gennemførelse af nybyggeriet i to etaper, hvor eksisterende bygninger
og funktioner beliggende i etape 2 kan anvendes, mens etape 1
opføres, og hvor etape 1 efterfølgende kan fungere selvstændigt,
mens etape 2 opføres.
Forslaget anviser fremtidige udvidelser ind på vuggestuematriklen,
og mulighederne er antydet på situationsplanen med en fortsættelse af bygningsstrukturen med indeliggende gårdrum. Konkurrenceforslagets planløsninger og det strukturelle flow synes dog vanskelige at knytte til en udvidelse.

FUNKTIONALITET – SIKKERHED SAMT BYGGEOG INSTALLATIONSTEKNIK
BYGNINGSKOMPLEKSETS INDRETNING,
FUNKTIONSOMRÅDERNES PLACERING OG FLOW FOR
PATIENTER, PÅRØRENDE, PERSONALE OG VAREFORSYNING
Forslagets kompakte hoveddisponering er dets store styrke, fordi
det skaber tætte funktionelle sammenhænge. Fra hovedindgangen træder man umiddelbart ind i forbindelsesbygningen, der giver adgang til de to enheder i to niveauer. Forbindelseselementet
forlænges som cirkulationselement ind i de to huse og forbinder til
alle funktioner. Først for ligger fælles- og personalefaciliteter, og jo
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længere ind i strukturen man kommer, jo mere “privat” fremstår den
med sluttelig de enkelte sengeafsnit. Der er således et fint flow for
patienter, pårørende, personale og vareforsyning.
Hovedindgangen ligger centralt i kompositionen og fint tilbagetrukket fra Psykiatritorvet - måske lidt anonym i den gennemgående
glasfacade mod Lille Tuborgvej. Forhallen er voluminøs med stor
åben trappe til 1. sal. Forhallen aktiveres fint dels af receptionen,
auditorium og en omfattende cirkulation i forbindelsesbygningens
funktioner, men også af kig til multihallen beliggende i kælderniveau.
En sympatisk tanke, men den visuelle forbindelse vurderes at være
en udfordring. En afskærmning vil være nødvendig.
Fra forhallen ser man ud i den attraktive parklomme, og rampebevægelsen mod koblingen til etape 2’s sengeafsnit aktiveres i stueplanet af et cafeområde og på 1. salen af undervisningsrum og kontorfaciliteter.
Forhallen er meget spændende tænkt, idet den som opholdszone
forlænges ind i bindeleddet mellem de to bygningsafsnit, hvorved
man oplever en umiddelbar tæt sammenhæng og adgang til sengeafsnittene. Forbindelsesleddet er dermed en del af forhallen, som
strækker sig ind i etape 2, hvor det dobbelthøje rum erstattes af et
haverum, og på 1.salen fremstår de store opholdsramper til tagfladen som berigende elementer i kontakt med både haverum, forhal
og terrasser mod parklommen.
Det overordnede flowmønster repeteres således på 1. salen, hvor
der ligeledes er adgang til to sengeafsnit adskilt mod forhal og behandlingsafsnit af sengeenhedens fællesfaciliteter. Der mangler dog
den ønskede diagrammatiske tydeliggørelse af flowmønstre for de
forskellige brugergrupper.
Indgangen til akutmodtagelsen ligger eksponeret mod Psykiatritorvet, og ligeledes er det åbne modtagesengeafsnits sengestuer noget udsatte for indkig og forstyrrelse mod torvet og den formodede
trafik omkring hjørnet bl.a. til den særlige ankomst, der hensigtsmæssigt er overdækket og trukket tilbage. Bag akutmodtagelsen
ligger to lukkede modtagesengeafsnit adskilt af fællesfunktioner.
Adgangen hertil via sluser fra forhallen er noget kringlet og ikke umid-
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delbart aflæselig for den besøgende. Afstanden mellem personalebasen i modtagelsen og den særlige ankomst er for stor.
ECT-enheden er hensigtsmæssigt placeret på 1. sal sammen med
tandklinik, kontor- og undervisningsfaciliteter. Funktionerne er disponeret omkring lysgårde, og generelt sikrer disse varierede haverum
lyse og venlige gangforløb til funktionerne.
De fire sengeafsnit ligger velkomponerede omkring fælles faciliteter
for personale og patienter, så der er et stort potentiale for at optimere sammenhænge og etablere funktionsoverlap - vel at mærke i
to etager. Man kan måske forestille sig yderligere vertikale forbindelser i personaleområder.
Generelt fremstår sengeafsnittene med sengestuer mod lyset og
omgivelserne, og personale- og fællesfaciliteterne er vendt ind i bygningsstrukturen. Med de fremskudte personalebaser er der umiddelbart god oversigt, men de indskudte trapperum til tagfladen og
enkelte funktionsrum kan dog hindre overskueligheden. Adgangen
til udearealer fra sengeafsnittet er fin og umiddelbar i stuetagen,
men på 1. salen er der tale om indskudte balkoner og terrasser i
samme haverum, hvilket begrænser udearealet på begge niveauer
og giver kig ned til de andre sengeafsnit. Gangarealer i sengeafsnittet er enkle, men også uden den store rumlige variation og med begrænsede brugskvaliteter.
Der er en betænkelighed ved de dobbelthøje smalle haverum, hvor
kun et begrænset dagslys kommer ned til stueplanet, og generelt
virker haverummene for små, selv om tagfladens opholdszoner
kompenserer for dette.
Sengeafsnittenes fællesaktiviteter ligger placeret omkring indre
haverum, men der er nogle betænkeligheder ved de mange dobbelthøje haverum med indskudte balkoner og terrasser, dvs. med
udeopholdsarealer oven på funktionsafsnit. Der kan ligeledes være
konstruktive komplikationer med disse små udearealer.
De skærmede enheder er indpasset mellem to sengeafsnit med
egne haverum, og der er mulighed for personale- og funktionsover-

Særlig modtagelse
Forsyning

e
nit og
r med
ger
de patienter

Besøgende
tandklinik

Selvhenvendere

Besøgende
via hovedindgangen
ECT, gående
og pårørende

Selvhenvendere via hovedindgangen

Forsyning
ECT, behandlingsflow

Personale, nærheder og sammenhænge

Personale, nærheder og sammenhænge

Adgang til ECT og tandklinik
Sengeliggende

Forsyning

Besøgende

Forsyning

Forsyning
NY
PSYKIATRI BISPEBJERG . DOMMERKOMITÉENS BETÆNKNING FASE 1

Besøgende via hovedindgangen
Forsyning

n man
tion
ermed
r indkik.
niveau
multihallen
samtidig

Adgang til ECT og tandklinik

uditoriet
(til

t aktivt

forbinder
af
g til et

kontorer
g en bevidst
ktivt og

ningen.
alv meter.
g aktiviteter
g mod øst
kringen.
sområde
a
tueplan. På
ler en åben

g til ECT fra

Ankomst og akutmodtagelse

Plan 0 i Fase 1_indgang / akut modtagelsen 1:500

Illustration af modul

%DF
10.00+

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00
0.0

Plan af sengestue

Illustration af sengestue

FORSLAG 60705

89

NY PSYKIATRI BISPEBJERG . DOMMERKOMITÉENS BETÆNKNING FASE 1

lap. Haverummene - i to etager - er meget små og de indskudte
balkoner synes også problematiske i forhold til lysforhold og indkigsgener.

tering af adgangsveje og logiske bevægelsesmønstre fra hovedindgang helt frem til den enkelte sengestue gør det trygt at orientere sig
og nemt at finde vej.

Sengestuen er ens i alle sengeafsnit, og den er veludformet med
fine detaljer. Adgangen er formgivet med en begrænset mindre
niche mod gangarealet, hvilket giver variation uden, at der gås på
kompromis med sikkerheden. Badeværelset er indpasset som en
selvstændig enhed med ryg mod gangarealet og dermed let tilgængelighed for drift og vedligehold. Sengestuen virker som type vel forberedt for evt. præfabrikation.

FORSLAGETS EVNE TIL AT LØSE DILEMMAET UDSYN/INDKIG
De dobbelthøje haverum vil give indkigsgener imellem etagerne,
hvorimod sengeafsnittenes orientering og udsyn mod omgivelserne
fint hindrer direkte indkig imellem bygningsafsnittene.
Den nordlige sengeenheds sænkning i terrænet vil dog give indkig
fra offentligheden ned til enheden, ligesom sengestuerne i det åbne
modtagesengeafsnit er for eksponerede mod Psykiatritorvet. De
lukkede sengeafsnits disponering af rum inden for personalebasens
udsynsområde er ligeledes problematisk, men personalebasens
fint fremskudte enhed kompenserer.

En særlig opmærksomhed omkring dagslysindfaldet i forhold til
orientering præger sengestuens indretning. Badeværelsets skrå
afskæring åbner for facadens dagslys, og integrationen af bord og
siddeplads følges samtidig op i materialeholdningen, hvor træflader
kontrasterer mod de øvrige overflader og markerer særlige brugs- og
opholdszoner. Facadens tilbagetrækning giver sengestuen en form
for privathed styrket med de integrerede plantekasser. Plantekasserne betragtes dog med en vis skepsis, da det må blive driftspersonalets opgave at vedligeholde dem.

FORSLAGETS BEHANDLING AF TRYGHED,
OVERSKUELIGHED OG WAYFINDING
Sengeafsnittene i etape 2 nås via forbindelseselementet, og der er
gode logistiske flows frem til afsnittene også for personalet og for
varetransport via kælderen.Sengeafsnittene og sengeenhederne er
meget rationelt og generelt overskueligt opbyggede. Den ens priori-

AKTIVITETER
Forbindelsesleddet er forsynet med flere fællesfunktioner, men man
kan foreslå yderligere aktivitetselementer indpasset i denne potentielt velbeliggende centrale zone.
I selve sengeafsnittet er der veldisponerede aktivitetsrum, men enkelte ligger uheldigt. Ved en eventuel bearbejdning af de begrænsede gårdrum skal en bearbejdning af aktivitetszoner indgå.
Forbindelsesbygningen og dermed forhallen som rum er et vigtigt
potentiale for at aktivere inde som ude, og en udfoldning af dette
potentiale bør tilvejebringes. I denne forbindelse bør multihallens
åbenhed revurderes.

Tværsnit
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Illustration af taghave

REGULERINGSMULIGHEDER FOR PATIENTER OG PERSONALE
I FORHOLD TIL LUFT, LYS OG VARME
Der er i forslaget ikke specifikt redegjort for patienternes og personalets mulighed for at regulere det termiske og atmosfæriske indeklima, men under beskrivelse af installationerne fremgår det, at der
tilvejebringes en VAV ventilationsløsning med køl, som i psykiatrien
vurderes som den grundlæggende forudsætning for at give patienter og personale mulighed for en individuel regulering af det termiske
og atmosfæriske indeklima.
PLACERING AF INSTALLATIONER I FORHOLD TIL
PATIENTOPHOLD
Hovedinstallationerne kan generelt serviceres i teknikrum uden for
patientområderne, og endvidere tilgodeser badeværelsesdisponeringen med alle badeværelser placeret ud mod gangen optimale
muligheder for service af installationerne, som er tilknyttet sengestue og badeværelse. I forhold til ventilationsløsningen mangler en

placering af de decentrale ventilationsanlæg og herunder særligt en
redegørelse for, hvordan service af de decentrale anlæg i patientområderne påtænkes gennemført.

BRANDSTRATEGI
Beskrivelsen af brandforhold forholder sig delvis til de retningslinjer, som fremgår af den tekniske designmanual. Der synes ikke helt
overensstemmelse mellem beskrivelsen af brandstrategien og tegningerne, idet der eksempelvis beskrives flugtvejstrapper/gangarealer til det fri fra sengeafsnit, uden at dette fremgår af tegningerne.
Svarende til den tekniske designmanual beskrives dog både sprinkling, hvor sengestuerne er fritaget, samt ABA/Varslingsanlæg. Af
planerne for sengeafsnittene fremgår ikke umiddelbart den krævede mulighed for opdeling af 4 – 6 sengestuer.
De beskrevne tiltag med flugtveje til det fri skal vurderes nærmere
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både i forhold til sikkerhedsaspektet og til disponeringen af huset,
men det bemærkes, at sengeafsnittene er udformet, så der i en
brandsituation kan etableres uafhængige flugtveje ud af disse til
anden brandsektion, og det vurderes generelt muligt i projektet at
opfylde de retningslinjer, der fremgår af den tekniske designmanual,
herunder at underinddele sengeafsnit, så personalet kan evakuere
4 – 6 personer ad gangen.

SIKKERHED FOR PATIENTER, PÅRØRENDE OG PERSONALE
GENNEM VALG AF DESIGN, INDRETNING, INVENTAR OG
MATERIALER
Forslaget virker umiddelbart velbearbejdet, men der er en række designdetaljer, som bør revurderes. Balkoner med begrænsede værn
i forhal og forbindelsesbygning er problematiske og vil kræve afskærmninger mod de åbne rum.
Sengeafsnittenes haver vurderes generelt at opfylde sikringskravene i forhold til den krævede facadehøjde, men de relativt små haver
vurderes at være problematiske i forhold til antallet af patienter og
i forhold til patienternes mulighed for en privatsfære udendørs. Der
vurderes risiko for flere konflikter som følge af de små haverum, ligesom indkig til underliggende sengeafsnit ikke vurderes optimalt
af personalet.
Den store taghave vil i forhold til funktionskravene til psykiatrien kun
være anvendelig i et meget begrænset omfang, idet patienter i den
lukkede psykiatri ikke kan gives adgang, og patienterne i den åbne
psykiatri vil have fri adgang til hele det øvrige haveanlæg på Bispebjerg hospital.

I forhold til den udvendige facade bør sikringskravene med hensyn
til facadeudformning og højde tages i betragtning ved udformningen af den integrerede plantekasse.

VALG AF BYGGE- OG INSTALLATIONSTEKNIK
Konstruktivt opbygges bygningen af kendte præfabrikerede dækog vægelementer samt søjler og stålkompositdragere for at sikre
gode føringsmuligheder over nedhængt loft. I skel mellem sengestuer anvendes betonelementer, mens der i facaden anvendes en
lettere præfabrikeret konstruktion.
Det arkitektoniske koncept og konstruktionsprincippet vurderes afstemt, idet bygningsudformningen synes meget velegnet til en rationel udførelse med præfabrikerede elementer.
Der anvendes et installationsprincip med centralt placerede anlæg i
kælder i forhold til varme, sprinkling og ventilationsanlæg, hvor fremføringen sker gennem vertikale skakte til etagerne, hvorfra den vandrette fordeling foregår som en ringforbindelse under nedhængt loft.
Til sengestuerne etableres der decentrale selvstændige ventilationsanlæg for derigennem at reducere installationszonen over nedhængt loft og dermed reducere bygningshøjden.
Med etablering af centralt placerede ventilationsanlæg for ventilering
af alle funktioner ud over sengestuerne bør det overvejes nærmere,
om det er optimalt at introducere en yderligere ventilationsløsning
til sengestuerne. Der er ikke nærmere redegjort for de decentrale
anlægs placering, og herunder hvor meget de reelt kommer til at reducere bygningshøjden, når f.eks. isolering i forhold til støjreduktion
også tages i betragtning. Forventeligt vil servicering og herunder ud-
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skiftning af filtre kræve adgang til de patientnære funktioner, hvilket i
udgangspunktet ikke vil være en velegnet løsning i forhold til driften.

BÆREDYGTIGHED – ARBEJDSMILJØ, INDEKLIMA
OG ENERGIFORBRUG

De decentrale anlæg vil forventeligt afstedkomme luftindtag via facaden – hvilket ikke fremgår af facadeopstalterne, ligesom afkast
skal løses enten via facaden eller over tag.

PROJEKTETS UDFORMNING I FORHOLD TIL ARBEJDSMILJØ –
OVERSKUELIGHED, OVERBLIK, ARBEJDSGANGE OG FLOW
I forslaget beskrives de overvejelser, der ligger til grund for personalekernens disponering centralt for patientområder, og med mulig
adgang til kollegaers nærved og til egne gårdhaver. Disse faktorer
understøtter et godt arbejdsmiljø i sammenhæng med gode rumstørrelser og dagslys.

Der arbejdes med robusthed i forsyningen i form af ringforbindelser
i de patientnære områder, men derudover beskrives installationsløsningerne tæt på patienten ikke nærmere, og særligt løsningen
omkring de decentrale ventilationsanlæg savnes udfoldet i forhold
til det driftsmæssige aspekt.

BYGBARHED OG MATERIALEVALG
Forslagets udformning vurderes at danne grundlag for et særdeles bygbart projekt. Placering af byggeriet på 2 plateauer samt den
modulære disponering muliggør en rationel opførelse af byggeriet. I
forhold til facadeløsningen er endvidere indtænkt en løsning med en
præfabrikeret facade, således at også lukningen af huset vil kunne
gennemføres hurtigt i en fordelagtig byggeproces.
Forslagets materialeholdning er - ligesom hovedgrebet - enkel og
ligetil, men det vil være vigtigt, at de mange træoverflader sætter
deres milde præg på det ellers meget rationelle formsprog, der i det
ydre domineres af betonoverflader.
Der er en vis bekymring for de horisontale betonbånds dominans,
og en bearbejdning af det arkitektoniske udtryk vil være nødvendig. I
den forbindelse skal der være opmærksomhed på træfladernes betydning, men også på hvordan en begrønning via plantekasser mv.
kan mildne udtrykket uden at belaste drift og vedligehold.

PERSONALETS ADGANG TIL AT AKTIVEREOG BEHANDLE
PATIENTERNE
Forslaget etablerer gode muligheder for personalet til at aktivere
patienter inden for sengeafsnittet. Sengeenheden skal via en bearbejdning, gerne øge muligheden for mere veldesignede uderum.
ENERGI-, MATERIALE- OG VANDFORBRUG SAMT
BYGNINGSKLASSE 2020
Der lægges op til at anvende certificeringsordningen DGNB som styrings- eller valideringsværktøj, og anvendelsen af dette værktøj i forhold til bæredygtighed vurderes som et udmærket forslag. Det var
dog ønskeligt, om der var beskrevet konkrete forslag til virkemidler i
forhold til at opfylde programmets fokusområder. I en bearbejdning
af forslagets tagflader bør solceller og grønne flader som forsinkelse
af regnvand vurderes og illustreres.
Der arbejdes med energioptimeringen i en tredelt proces - ”reducer”,
”optimer”, ”producer”.
Reducering af bygningens højde gennem anvendelse af decentrale
anlæg reducerer materialeforbrug og dermed energiforbrug, og i for-
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hold til optimering foregår dette gennem LED-belysning og behovsstyret ventilation med varmegenvinding.

ØKONOMISK REALISERBARHED – KAN BYGGERIET
OPFØRES INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME

Arbejdsmetodikken med energioptimering er godt illustreret og
beskrevet, herunder har den tilbagetrukne facade et energiaspekt,
idet tilbagetrækningen skærmer i forhold til den højtstående sol og
varmebelastningen fra denne om sommeren, og samtidig tillades
den lavstående sol om vinteren at levere et varmebidrag. I forhold
til opfyldelse af bygningsklasse 2020 beskrives der endvidere ca.
800 m² solceller, som ikke fremgår af tagplanen, men som vil skulle
indarbejdes.

PROJEKTETS ANLÆGSØKONOMI OG REALISERBARHED
INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME
Forslagsstilleren oplyser, at projektet kan gennemføres inden for
den økonomiske ramme.

INDEKLIMA – TERMISK, ATMOSFÆRISK, VISUELT OG AKUSTISK
Der arbejdes med regulering af indeklimaet via køling af ventilationsluften og generelt med opvarmning med gulvvarme alternativt med
opvarmning via luft, hvor der er behov for hurtig reaktion. Endvidere
beskrives mulighed for at supplere med naturlig ventilation i sengestuerne via sikrede integrerede ventilationsriste i facaden.
I forhold til dagslys er der udvist særligt stort fokus, idet der i forhold til facaden arbejdes med en løsning, hvor lodretstående faste
lameller placeres, så der trækkes mest muligt dagslys ind i forhold til
sengestuernes orientering, ligesom facaderne er trukket let tilbage
for at afskærme for den højtstående sol.
Der er fokus på akustisk regulering særligt i de patientnære områder,
hvor der arbejdes med akustisk dæmpning via udformningen af nicher og fast inventar.

Forslaget vurderes udformet med henblik på en rationel udførelse
både i forhold til den modulære opbygning i to etager, det konstruktive system og i forhold til lukningen af bygningen. Forslaget vurderes som følge heraf realiserbart inden for den økonomiske ramme.
Forslagsstiller har i økonomiskemaet ikke afsat økonomi til parkeringskælderen, ligesom forslagsstiller ikke har oplyst hvor stor en andel af overslaget, der er afsat til byggepladsomkostninger og særlige
vinterforanstaltninger. Der skal således arbejdes med en justering af
posterne i overslaget, men som følge af den rationelle disponering
af projektet vurderes denne omdisponering at kunne gennemføres
inden for den økonomiske ramme.

UDGIFTER TIL TOTALRÅDGIVNING
Der er tilbudt en honorarprocent inden for den angivne ramme på
minimum 9 pct. og maksimalt 13 pct.
DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER
Som følge af det udnyttelige tagareal, facaderne med plantekasser
samt de mange decentrale ventilationsanlæg vurderes drifts- og
vedligeholdelsesomkostningerne at ligge over middel.

Længesnit
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BRUTTO- OG NETTOAREALER
Forslagsstiller oplyser det samlede bruttoetageareal til 26.895 m²
eksklusiv arealet i parkeringskælderen.
Forslaget følger med mindre variation programmets krav til bruttohenholdsvis nettoetageareal, og forslagets samlede brutto/netto
faktor ligger umiddelbart under standarden for psykiatribyggeri på 1,8.
I forbindelse med forhallen synes der disponeret relativt meget
bruttoareal, og i en eventuel videre bearbejdning bør det overvejes
om dette areal kan disponeres, så patienterne i højere grad får gavn
af dette, ligesom det i en eventuel videre bearbejdning skal sikres, at
hele det samlede gangareal inklusiv gange i kælderen er indeholdt i
arealopgørelsen.

KONKLUSION OG FORSLAG TIL BEARBEJDNING
Forslaget besidder en gennembearbejdet overbevisende plandisponering, som er særdeles spændende i den metodiske og nærmest
synkroniserede løsning, hvor potentialet for en yderligere skærpelse
er til stede i en fremtidig dialog med personalet. Forslagets styrke
er også koblingen, forbindelsesbygningens åbne fremtoning, anvendelse og videre potentiale som en aktiverende del af forhallen for
både patienter og besøgende. Sengestuen er nok konkurrencens
bedste, og den står frem med en smuk detaljering og en sanselighed, som også bør smitte af på facadernes øvrige bearbejdning.
På baggrund af ovenstående bedømmelse indstiller en enig dommerkomite forslaget som en af tre vindere til at gå videre i 2. fase af
konkurrencen.

Følgende emner ønskes belyst og/eller bearbejdet:
• Der er tale om et meget rationelt og et meget velfungerende forslag, som i sin iver efter at synkronisere alle de spejlede bygningsafsnit får en smule karakter af institutionel maskine. Derfor vil det
være vigtigt med en større prægning af det enkelte sengeafsnit
for at gøre wayfinding naturlig og sikre, at det ikke kun skal afklares
gennem skiltning.
• De store bygningsetaper medfører, at grundens terræn skal bearbejdes, og det skal undersøges, hvorvidt det er muligt at hæve
etape 2, således at jordbalancen forbedres, indkigsgener minimeres og, at randarealerne således samtidigt kan minimeres, idet en
af forslagets væsentlige mangler er de begrænsede udearealer for
det enkelte sengeafsnit. Forbindelsesbygningen bør i denne forbindelse bearbejdes.
• Idet tagfladens fællesarealer anses for urealistiske, skal der ske
en bearbejdning af tagene. Måske kan de brede ramper fra forbindelsesbygningen inkluderes i en begrænset adgang til tagfladen, men i denne sammenhæng skal det også vurderes, hvordan
grønne tage og solcelleanlæg kan integreres i udformningen.
• Haverummene er meget begrænsede. En bearbejdning af haverummenes størrelse skal samtidig skabe større overskuelighed for
personalet. Indkigsproblematik fra ovenliggende sengeafsnit skal
bearbejdes.
• Aktivitetsrummene i sengeenheden skal omdisponeres, så de
ikke spærrer for udsyn.
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• Psykiatritorvets bearbejdning er ikke tilfredsstillende, og det skal
revideres, således at de uhensigtsmæssige forhold elimineres, og
der sker en større rumlig og funktionel præcision af torvets karakter.
• Det logistiske flow i bygningsafsnittene kan underbygges, og muligheden for en gangbroforbindelse til Lersø bør bearbejdes, så adgangen til denne ikke medfører gennemgangstrafik i kontor- eller
andre funktionsområder.
• Arkitekturen afspejler den rationelle struktur, og den positive foreslåede “opblødning” af facaderne og trædetaljering bør gennemføres, men dette bør ikke ske på bekostning af sikkerhed.
• Landskabet og det arkitektoniske udtryk skal således styrkes:
arkitekturen bør indgå i dialog med landskabsbearbejdningen,
der skal forholde sig tydeligere til helhedsplanens principper om
landskabsbånd, og den ellers fornuftige holdning til materialer bør
præciseres.

• I forhold til ventilationskonceptet med både mere centralt placerede anlæg til ventilering af personalefunktioner og fællesområder
samt decentralt placerede små anlæg til ventilering af sengestuerne ønskes det nærmere analyseret og belyst, om to typer anlæg
er optimalt. Herunder ønskes særligt drifts-, lyd- og brandforhold
samt ventilationsindtag og ventilationsudtag taget i betragtning i
vurderingen af løsningen med decentrale ventilationsanlæg.
• I forhold til ventilationskonceptet med mindre decentrale anlæg
ønskes det også vurderet, om der som følge af de decentrale ventilationsanlæg vil blive sparet bruttoetagehøjde og dermed materialer, når også de sikringsmæssige krav til en bygningshøjde på
minimum 4,5 m fra indre haver tages nærmere i betragtning.
• Endvidere ønskes placering og størrelser på teknikrum belyst
både på plantegninger og i arealopgørelse, ligesom der ønskes
nærmere redegjort for installationszonen til den horisontale installationsfremføring.

• Enkelte sengestuer ved Lille Tuborgvej og på Psykiatritorvet ligger
meget eksponerede, og derfor bør den landskabelige behandling
eller deres placering revurderes.
• Forslaget skal dokumentere den rumlige atmosfære yderligere
særligt i forbindelsesleddet og sengeenhedernes fællesfaciliteter.
• Arealudlægget til forhal bør revurderes, og dennes indretning bearbejdes.
• Nærhed mellem funktioner i akutmodtagelsen bør bearbejdes, og
i den forbindelse bør der være fokus på diskretion.
• Venteareal og transportvej for sengeliggende patienter fra sengeafsnit i etape 2 til ECT-enhed bør bearbejdes.
• Sengeafsnittenes fællesrum skal generelt overholde de programmerede arealer.

Illustration af facade mod Lille Tuborgvej
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Forsidefoto:
I den oldgræske mytologi bruges ordet “psyke” om menneskets
personificerede livskraft; en ”livssjæl”, der forlader kroppen, når døden indtræffer, og flyver til Hades (Dødsriget), hvor den lever videre
som en kraftløs skygge.
Grækerne mente, at Psyche (eller sjælen) var ansvarlig for menneskers adfærd.
I moderne tider bruges begrebet psyke som et synonym for sindet,
og i psykiatrien behandler man sygdomme, der vedrører menneskets sind.
Sammen med relieffet “Prometheus” kom relieffet “Psyke”, udført
af skulptør Jens Aage Erhard, til Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk
afdeling i 1938. Værket, der er udført i kalksten, forestiller gudinden
Psyke, som i klassisk mytologi er en personificering af sjælen og
elsket af Eros, kærlighedens gud.
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