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NY PSYKIATRI BISPEBJERG
EVALUERING AF TRE TILBUD
ANDEN FASE UDBUD MED FORHANDLING UDEN FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE

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 evaluering 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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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. 18124
VK Studio
MIKKELSEN Arkitekter a/s

INTRODUKTION
Konkurrencen om Ny Psykiatri Bispebjerg, udskrevet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg ved Region Hovedstadens Psykiatri, er gennemført i to faser. Første fase omhandlede en projektkonkurrence og anden fase omhandlede udbud med forhandling
uden forudgående udbudsbekendtgørelse i henhold til EU-direktiv
2004/18/EF af 31. marts 2004, jf. udbudsdirektivets § 31, stk3.

Underrådgivere:
Dorte Mandrup Arkitekter
Opland Landskabsarkitekter
Lohfert & Lohfert
Steensen Varming
JKY Projektledelse
V2C
Alectia

PROJEKT NR. 60705

Formålet med den samlede konkurrence var at udpege et vinderprojekt, hvor det vindende team skal stå for projekteringen af Ny
Psykiatri Bispebjerg - Nybyggeri.

Henning Larsen Architects A/S
Alex Poulsen Arkitekter A/S

Projektkonkurrencen blev udskrevet ved udbudsbekendtgørelse
2014/S 044 – 074058 i EU-tidende. Ved ansøgningsfristens udløb den 8. april 2014 var der indkommet 24 ansøgninger. Der blev
udvalgt 6 konkurrencedeltagere til deltagelse i projektkonkurrencen (første fase).

Underrådgivere:
Orbicon A/S
SLA A/S
Norconsult Danmark A/S
NNE Pharmaplan A/S

Projektkonkurrencen (første fase) forløb i perioden 22. august
2014 – 5. januar 2015, og efter bedømmelse af konkurrenceforslagene blev de tre nedenstående teams udvalgt til at fortsætte
i konkurrencens anden fase, udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, med henblik på at afgive endeligt
tilbud på opgaven.

Forhandlingsperioden (anden fase) løb fra 3. juni 2015 til 3. november 2015, hvor de tre teams indleverede endelige tilbud.
Nærværende evalueringsrapport er resultatet af Nyt Hospital og Ny
Psykiatri Bispebjergs arbejde med at evaluere de tre indkomne tilbud i perioden november 2015 – januar 2016.

INTRODUKTION
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FORHANDLINGSPERIODEN (ANDEN FASE)
Udbudsmaterialet bestod af det samlede materiale fra projektkonkurrencen (første fase) samt følgende rettelsesblade:
• Rettelsesblad nr. 8 af 2. juni 2015
• Rettelsesblad nr. 9 af 11. juni 2015
• Rettelsesblad nr. 10 af 8. juli 2015
• Rettelsesblad nr. 11 af 11. september 2015
• Rettelsesblad nr. 12 af 15. september 2015
• Rettelsesblad nr. 13 af 24. september 2015
• Rettelsesblad nr. 14 af 13. oktober 2015
• Rettelsesblad nr. 15 af 23. oktober 2015
Rettelsesblad nr. 1 - 7 blev udsendt under første fase.
Forhandlingerne er gennemført af et forhandlingsudvalg bestående
af følgende medlemmer:
Claes Brylle Hallqvist
Vicedirektør, Bispebjerg 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
Mogens Hedegaard Andersen
Projektleder, Region Hovedstadens Psykiatri
Karin Garre
Centerchef, Region Hovedstadens Psykiatri
Kamilla Louise Kampmann
Konst. afdelingssygeplejerske, PC København
Jan Sørensen
Bygherrerådgiver, MOE
Anne Sarto
Bygherrerådgiver, Mtre
Berith Mavromatis
Arkitekt MAA, BM Arkitekter, konkurrencesekretær
Kirsten Rasmussen
Arkitekt MAA, assisterende konkurrencesekretær
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Nedenstående faglige rådgivere har løbende bistået:
Lars Juel Thiis
Bygherrerådgiver, CUBO
Niels Brunsgaard
Bygherrerådgiver, Brunsgaard + Laursen Arkitektfirma
Marie Thing
Thing & Brandt Landskab
Bo Schmidt Pedersen
Kammeradvokaten
I forhandlingsforløbet er der sket en viderebearbejdning af de udvalgte konkurrenceforslag. Dette er sket på grundlag af dommerkomitéens bemærkninger, jf. dommerkomitéens betænkning af maj
2015 for projektkonkurrencen (første fase) samt supplerende materiale udsendt via rettelsesblade.
Der har været afholdt tre forhandlingsmøder med de tre deltagende totalrådgiverteams. På forhandlingsmøderne har følgende emner været på dagsordenerne:

Forhandlingsmøde 1
• Spørgsmål til betænkningen (og det supplerende udbudsmateriale)
• Gennemgang af forslag til projektændringer
• Drøftelse af projekternes stærke og svage sider
• Gennemgang og drøftelse af råskitse til tilbudsgivers organisation og fordeling af arbejdsopgaver
Forhandlingsmøde 2
• Gennemgang af skitsemæssige forslag til projektændringer
• Drøftelse af projektets stærke og svage sider indenfor:
• Arkitektur og funktionalitet
• Bæredygtighed og ingeniørdiscipliner
• Arealer og økonomi
• Gennemgang og drøftelse af tilbudsgivers organisation, CV’er og
proces for samarbejde
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Forhandlingsmøde 3
• Gennemgang af skitsemæssige forslag til projektændringer
• Drøftelse af projektets stærke og svage sider indenfor:
• Arkitektur og funktionalitet
• Bæredygtighed og ingeniørdiscipliner
• Arealer og økonomi
• Gennemgang og drøftelse af tilbudsgivers organisation, CV’er og
proces for samarbejde

SAMMENFATNING AF EVALUERINGEN
Evaluering af de endelige tilbud er sket i henhold til tildelingskriteriet
”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” ud fra de tre nedenstående underkriterier: (Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers relative vægt i tilbudsevalueringen):
1. Projektet			65%
2. Honorar			15%
3. Organisation og proces
20%

Evalueringen af de tre tilbud er tilsendt tilbudsgiverne. I det følgende præsenteres evaluering af tildelingskriteriet ”Projektet” for hvert
af de 3 teams.
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har vurderet, at følgende
tilbud har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud:

PROJEKT 13732
udarbejdet af
FRIIS & MOLTKE A/S
PLH Arkitekter A/S
Underrådgivere:
Søren Jensen A/S
SINTEF A/S
Møller & Grønborg A/S
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Illustration af indre haverum og niche

TILBUDSGIVER NR. 13732
TILBUDDET ER UDARBEJDET AF:
FRIIS & MOLTKE A/S
PLH ARKITEKTER A/S
UNDERRÅDGIVERE:
SØREN JENSEN A/S
SINTEF A/S
MØLLER & GRØNBORG A/S
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enkelte bedømmelseskriterier jf. pkt. 5.11 i Konkurrenceprogrammet.

TILBUDSGIVER NR. 13732
PROJEKTET
Bebyggelsen er udformet som en række af rektangulære gårdhavehuse, der, opdelt i en rytmisk bevægelse, følger topografien og lader
landskabet strømme imellem. Lette transparente koblinger spænder på tværs mellem bygningsafsnittene, og en forskydning af øvre
etager mod ”Lille Tuborgvej” hæver bebyggelsen, så den fremstår
som et arkadeforløb ind mod Bispebjerg-parken og som en tæt-lav
bebyggelse mod naboerne i nordøst. I arkadeforløbet ligger lokale
torve som ankomst til de enkelte sengeenheder.
Forskydningen mellem etagerne sker over en spejlet midterakse
med sengeenhederne som U-formede bygninger, hvor to sengeafsnit, også let forskudte i forhold til hinanden, er fælles om koblede
personale- og fællesfaciliteter. Alle 12 sengeafsnit har med det valgte bebyggelseskoncept hver sit eget indre haverum direkte i niveau.
På et nedre parterreplan ligger hovedindgangsområdet eksponeret
mod Psykiatritorvet, og omkring en variation af haverum er undervisningsområdet, ECT-enheden og akutmodtagelsen med åbent
modtageafsnit disponeret.

SAMMENFATTENDE EVALUERING
I det følgende sammenfattes evalueringen af ”Projektet”.
Efter denne sammenfatning uddybes evalueringen i henhold til de

Situationsplan

For så vidt angår ”Arkitektur - den overordnede idé, hovedgreb,
æstetik og robusthed” er det vurderet, at de tydelige landskabsbånd imødekommer helhedsplan- og lokalplanintentionerne og samtidig understreger bygningsstrukturen. Dette giver en fin skalamæssig sammenhæng med den oprindelige bebyggelse på matriklen.
Projektet har en overbevisende sammenhæng mellem det overordnede og konceptuelle udgangspunkt og helt ned til den enkelte sengestue gennem en konsekvent integration af helende arkitekturs
forskellige delelementer.
Der er etableret et fint hierarki i haverum, og alle haver ligger i niveau
med sengeafsnittene uden overliggende etager. Der er en naturlig
wayfinding og fine relationer til det eksisterende Bispebjerg og til
Psykiatritorvet.
Formgivning og materialevalg skaber en behagelig balance i karakteren af det samlede projekts indre og ydre miljøer.
Konceptet for byggeriet er rationelt og logisk, som principielt ens
konstruktive enheder, og er samtidig udformet med en konstruktiv
fleksibel robusthed, der sikrer, at byggeriet kan tilpasse sig ændringer i rumanvendelse over tid.
For så vidt angår ”Funktionalitet – sikkerhed samt bygge- og installationsteknik” vurderes det, at projektet på enkel og elegant vis
løser de mange komplekse krav til funktionalitet og sammenhænge,
hvor alle brugerdefinerede programkrav er håndteret med ligeværdighed. Projektets udformning giver et varieret funktionelt og rumligt
forløb, velproportionerede rum og materialevalg af høj kvalitet.
Projektet har en trafikstruktur, der understøtter et optimalt flow.
Forløbet fra hovedindgangen i parterreetagen til det offentlige
gangstrøg i stueplan, gør det på fornem vis nemt at orientere sig og
finde vej til de forskellige, velplacerede funktioner. Projektets løsning
med kobling af torve og grønne rum, der skaber oplevelser, dagslys
og udsyn til det fri i et langt gangforløb, er sympatisk.

TILBUDSGIVER NR. 13732
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Der er en fin sammenhæng i sengeenheden. Projektet tilgodeser i
sin enkelhed både patienternes behov for et eget område og en privatsfære, og en fornemmelse af et fælles overskueligt og beskyttet
univers, som gradvist kan vælges til.
Sengeafsnittene er disponeret ens, hvorved personalet har let ved
at finde rundt og overskue afsnittene, herunder også patientfaciliteterne. Projektet skaber differentierede aktivitetstilbud inde og ude,
som understøttelse for den enkelte patients behandling og resocialisering.
Alle indre haverum er skærmet af én etagehøjde, som giver rig mulighed for dagslys, uanset hvilken etage man befinder sig på. Der er
tænkt sikkerhed ind i haverummenes udformning og indretning, og
det er illustreret, at der etableres grønne zoner, som ikke er egnet for
ophold, hvor der kan være blinde vinkler med begrænset overblik for
personalet.
Projektets valg af bygge- og installationsteknik vurderes at være
gennemtænkt.
For så vidt angår ”Bæredygtighed – arbejdsmiljø, indeklima og
energiforbrug” er det vurderet, at projektet etablerer løsninger, der
understøtter et godt arbejdsmiljø for personalet. Der er skabt overskuelighed og overblik, samt mulighed for logiske arbejdsgange og
et godt flow i hele bygningen. Der er indarbejdet gode pladsforhold,
så mødet mellem patient og personale kan foregå i trygge rammer.
Projektet arbejder med integrerede energi- og miljørigtige tiltag i den
arkitektoniske helhed og er designet ud fra et princip om, at passive
tiltag kommer før aktive tiltag. Der er stort fokus på termisk indeklima og dagslys, og det vurderes, at forslaget vil kunne skabe et
samlet godt indeklima.
For så vidt angår ”Økonomisk realiserbarhed – kan byggeriet opføres inden for den økonomiske ramme” er det vurderet, at projektets
anlægsøkonomi samlet overskrider den fastsatte targetsum med
ca. 3 mio. kr. med tillæg for bl.a. brand, udkragede konstruktioner m.fl.

14

TILBUDSGIVER NR. 13732

Tilbudsgiver har vedlagt en oversigt over mulige besparelsestiltag.
Det vurderes, at disse besparelsestiltag kan reducere anlægsøkonomien, så det tilbudte projekt kan bringes i overensstemmelse
med targetsummen på 454 mio. kr., uden at projektet reduceres i
omfang eller overordnet kvalitet.

ARKITEKTUR
DEN OVERORDNEDE IDÉ

Bebyggelses- og landskabsplanen har et overbevisende overordnet
landskabeligt greb, der afspejler resultatet af en landskabs- og terrænanalyse, og som viderefører helheds- og lokalplanens tanker om
varierende og gennemgående landskabsbånd.
Bygningskroppene ligger på landskabsbåndene, der griber ind i hospitalsområdets øvrige parkanlæg. Anlægget opleves harmonisk og
integreret i det omgivende hospitalsanlæg, og på trods af anlæggets størrelse opnås der er en skalamæssig overensstemmelse
mellem bygninger og haverum.
De varierende landskabsbånd er henholdsvis parkens bånd (det naturlige), der bliver det sammenbindende landskab omkring anlægget - og haver (det kultiverede), der bryder parkens bånd og griber
ind i bygningerne.
Projektets overordnede disponering i tre bygningselementer, der
etagevis er funktionelt forskudt i kompositionen, er en overbevisende tolkning af programmets krav og et præcist svar på de indbyggede dilemmaer. Konceptet medfører, at det store bygningsanlæg
nedskaleres til tilpasningsdygtige, overskuelige og let opfattelige
bygningsenheder, der skaber afvekslende og berigende rumligheder
for omgivelserne såvel som i den indre disponering. Den rytmiske
bevægelse af bygningskroppene tilfører en dynamisk og kontekstuel tilpasning til grundstykket og de omkringliggende bygninger.
De hævede etager mod ”Lille Tuborgvej” giver, sammen med landskabets forskellige uderum, et fint bidrag til Ny Psykiatri Bispebjergs
arkitektoniske identitet og karakter.
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Illustration af hovedindgang
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Desuden tilføres både ”Lille Tuborgvej” og Bispebjerg kvaliteter, der
ikke findes i dag. Samtidig tilpasses projektet mod omgivelsernes
mindre skala mod nordøst.

lille knæk, der tilfører projektet variation, vinkler haverummene imellem sengeafsnittene og mindsker indkigsgener mellem afsnittenes
sengestuer.

Projektets opdeling i mindre enheder afspejles i landskabets bearbejdning, der er en fin tolkning af både helhedsplanen for Bispebjerg
og lokalplanens konditioner. Landskabsbåndene skaber en god bevægelse og et flow mod nordøst, hvorved Bispebjergparken kædes
sammen med de tilstødende udearealer og bebyggelser.

Arkadevirkningen, der fremkommer med de overdækkede uderum
ved de hævede sengeafsnit, er en berigende oplevelse, som dog
endnu ikke har fået den endelige formgivning og funktion. Haverne
er tematiserede offentlige haverum, som er knyttet til bygningerne
langs ”Lille Tuborgvej” og dette giver en rig variation i byrum og parkoplevelser og rummer gode muligheder for ophold og aktiviteter.
Landskabsbåndene har fået et urbant udtryk foran bygningerne, så
de opleves som pladsdannelser. Der er potentiale for, at de kan få
en mere haveagtig karakter i overensstemmelse med intentionerne.

Helhedsplanen omsættes på grunden til forskellige typer af landskabsrum, der naturligt kulminerer i Psykiatritorvets forskellige hovedindgange både til Ny Psykiatri Bispebjerg og til Lersøkomplekset.
UDFORMNING AF BEBYGGELSEN

Udformningen af bebyggelsen er overbevisende disponeret, idet
den fleksible bygningsstruktur enkelt tilpasser sig lokalplanens rammer. Bygningskompositionen har, i hvert af de tre bygningsafsnit, et

”Lille Tuborgvej” har et meget logisk forløb som ankomst til Psykiatritorvet. Vejen løber på tværs af landskabsbåndene og havner i en
blød kurve på Psykiatritorvet. Det er et fint landskabeligt vejforløb,
der understøttes af bygningernes indbyrdes forskydning og giver en

Projektet set fra luften
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smuk ankomst. Landskabsbåndene er dog forholdsvis smalle og
kan opleves som opbrudte forløb, hvor fornemmelsen af helhedsgrebet let kan mistes.
Psykiatritovet er en rektangulær ankomstplads spændt ud mellem bygningerne. Torvet er trafikopdelt og skaber en entydig trafikal
struktur samt en klar funktionsopdeling. På den rektangulære plads
kobles mindre indgangspladser til bygningsindgangene. Indgangspladserne, som er det nære miljø, har fået en mere detaljeret behandling og rummer mulighed for ophold.
Torvet er godt gennemtænkt i forhold til inddragelse af omgivelserne, både ankomsten til Lersøkomplekset, BUC og Ny Psykiatri Bispebjergs indgange. Vendearealet med parkering i torvets midte er
et samlende greb, der fremstår både funktionelt, fleksibelt og overskueligt. Indgangsområder til nye og eksisterende bygninger er løst
raffineret med skift i belægning - et ”tæppe” - der markerer og viser
vej. Området ved indgangen til Lersøkomplekset - ”Lersøpladsen”
får, som en del af torvet, et kvalitativt løft med belægning, træer og
ny trappe fra torvet til indgangen i Lersøkomplekset på 1. sal.

Illustration af bebyggelsen fra ”Lille Tuborgvej”

Hovedindgangen til Ny Psykiatri Bispebjerg er velplaceret og markeret med en omend begrænset udkragning i facaden. Det indbyggede hierarki mellem den fremrykkede position i forhold til akutindgangen fungerer fint. Nedkørselsrampen er velanbragt et stykke fra
Psykiatritorvets trafikbelastning, men den attraktive nære, og også
meget eksponerede, cykelparkering ved hovedindgangen bør bearbejdes æstetisk.
Undervisningsfaciliteternes servicerum er strategisk lagt ind som
ryg og optager derved landskabets terrænforskel sammen med
auditoriet, der reflekterer den terrasserede opbygning af terrænet
mod ”Lille Tuborgvej”.
Bygningskroppen ved ECT-enheden, danner en barriere i landskabsrummet imellem bygningsafsnittene, og tagfladen er meget eksponeret. Dette kræver sandsynligvis en bearbejdning i dialog med landskabets kurvaturer for at sikre den fornødne perimeterhøjde mod
omgivelserne.

Illustration af bebyggelsen fra parksiden
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Akutindgangen er trukket fornuftigt tilbage i forhold til forhallen, og
afsnittet fungerer godt på grund af den afskærmede indgang, de
nære afstande og gode dagslysdisponeringer via de indre haverum. Det åbne modtageafsnit lægger sig ind i terrænet. Der findes
en række ensidigt belyste gange, men de er varierede, og det vil
være muligt at bearbejde for eksempel den lange gennemgående
afgrænsning mod de overdækkede parkeringsarealer.
Disponeringen med sengeafsnittene, som er hævede i forhold til terræn mod ”Lille Tuborgvej” og sydvest, og samtidig sænkede mod
nordøst, er godt tænkt i forhold til indkigsgener og omgivelsernes
karakter.
Bygningsafsnittenes teknikrum ligger i stueplan ud mod facaden
ved de overdækkede arealer på ”Lille Tuborgvej”, og danner en noget
uvenlig ryg mod adgangsvejen. Sammenholdt med de overdækkede
parkeringspladser og petanquearealer, som er en sympatisk idé, ligger der et potentiale i at lade patienttorvenes aktivering af udearealerne smitte mere af på funktionerne i de bagvedliggende bygninger
og dermed mindske teknikrummenes dominerende placering.
RELATION TIL OMGIVELSERNE

Det landskabelige koncept viderefører intentionen i helhedsplanen
og lokalplanen om landskabsbånd, der skaber oplevelsesrige delområder med individuel karakter. Dette muliggør og inviterer til forskellige aktiviteter, såsom fysisk aktivitet, fordybelse og rekreativt
ophold. Landskabsbåndene videreføres også som stiforløb ind i Bispebjerg Hospitals parkkarakter og spiller således fint sammen med
de eksisterende by- og parkrum. De ydre haverum tæt på bygningsstrukturen tilbyder sammen med de aktive facader stor variation i
udfoldelsesmuligheder for patienter, besøgende og personale.

ARKITEKTUR, ÆSTETIK OG DESIGN

Projektet har en overbevisende sammenhæng mellem det overordnede og konceptuelle udgangspunkt og helt ned til den enkelte
sengestue gennem en konsekvent integration af den helende arkitekturs forskellige delelementer.
Materialevalg, rumlig oplevelsesrigdom, logisk wayfinding, udsigt til
omgivelserne mv. er blandt de mange elementer, der understøtter en
helende arkitektur. De rumlige kvaliteter, hovedstrøget med patienttorve med udsyn til det fri, samt gode indre haverum uden indkig fra
andre afsnit viser en god indsigt i psykiatriske patienters vilkår.
De æstetiske materialevalg skildres velargumenteret og formidler en
behagelig balance i karakteren af det samlede projekts indre og ydre
miljøer.
Projektets facadeudtryk er differentieret mellem længer og gavle,
hvilket giver en naturlig forskellighed og et vekslende, men logisk
arkitektonisk formsprog. Arkitekturen understøttes af gode materialevalg med lyse changerende teglsten og egetræ med kobberanodiserede aludækplader. Auditoriets store teglfacader mod ”Lille
Tuborgvej” og Psykiatritorvet vil yderligere kunne udvikles gennem
en større transparens og åbenhed.
Også i bygningens indre er materialevalget, med en udstrakt brug af
træoverflader, afdæmpet, men med vekselvirkninger og stemninger,
der skaber et balanceret, trygt og roligt miljø. En meget fint kontrolleret palet af farver og materialer - som er smukt illustreret på de ledsagende illustrationer. Projektet styrkes ligeledes af overbevisende
visualiseringer.

Længdesnit
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Projektet viser også en indlevelse i den helende arkitektur ved udformningen af de indre haverum. Disse har alle niveaufri adgang,
som fremkommer ved forskydningen af etagerne og udnyttelse
af topografien. Derved er alle indre haverum omgivet af én-etages
bygninger, som sikrer, at der er gode lysforhold og et afstemt skalaforhold mellem haverummet og dets ydre rammer. Det er en meget
fint udtænkt løsning, hvor der opnås en direkte adgang til lyse og
harmoniske haverum.
De indre haverum er stort set identiske i størrelse og form. De har en
størrelse og detaljering, så de kan rumme forskellige typer af ophold
og aktiviteter, jf. ”Principplan af haverum og opholdsområder” der viser den enkle disponering med indbyggede nicher til ophold. Materialerne, der foreslås anvendt, er generelt beskrevet, men giver udtryk
for en stoflighed, der er med til at forstærke rummenes sanselighed.
Sengestuens geometri modsvares af vinklede karnapper. Det markante karnapmotiv er velgørende for arkitekturens fremtræden og
sikrer en udsigt mod omgivelserne frem for direkte kig ind i nabobebyggelsen.

Arealudvidelse/arealreduktion
Konceptet for byggeriet vurderes at kunne fastholdes ved en eventuel arealudvidelse/arealreduktion og ved etapeopdelt opførelse.
Projektet anviser mulighed for en arealudvidelse på nabomatriklen
(vuggestuen), og det vurderes, at projektet vil være robust over for
en sådan arealudvidelse. Projektet vurderes også at være robust
overfor en arealreduktion, hvor projektet anviser mulighed for udeladelse af 1-2 sengeafsnit i etape 2 mod Tuborgvej.
Etaper
Projektet vurderes at kunne opføres i henhold til den fastlagte etapeopdeling.
MULIGHED FOR BEARBEJDNING AF PROJEKTET

Både det konstruktive og det funktionelle koncept vurderes at være
så robust og bæredygtigt, at eventuelle bearbejdninger af projektet
er muligt uden at påvirke de grundlæggende kvaliteter.

FUNKTIONALITET
ROBUSTHED

Robusthed og fleksibilitet
Konceptet for byggeriet er, på trods af den store variation i bygningskroppene, rationelt og logisk - som principielt ens konstruktive enheder.
Byggeriets konstruktive og installationsmæssige opbygning vurderes
at være udformet med en robusthed, der til en vis grad sikrer, at byggeriet kan tilpasse sig ændringer i rumanvendelse over tid. Herunder tilpasning af transportveje. Større funktionsændringer vurderes at kunne
gennemføres under hensyntagen til opretholdelse af den daglige drift.

INDRETNING, FLOW OG PLACERING AF FUNKTIONER

Wayfinding
Det lange ankomstforløb fra Tuborgvej og ind til Hovedindgang/
Akutmodtagelse er bearbejdet i en menneskelig og imødekommende skala med stor variation i oplevelser. Dette skaber en fin åbning
ind til Psykiatritorvet også for de mange ambulante patienter.
Bebyggelsen er indrettet med stort fokus på overskuelighed og venlighed.
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1. SAL

STUEPLAN

Bygningens grundplan er udstrakt, og brugerne kan derfor opleve, at
der er langt mellem de yderste sengeafsnit. Men koblingen af torve
og grønne rum er en sympatisk løsning, der skaber oplevelser, dagslys og udsyn til det fri i det lange gangforløb. Denne struktur gør det,
på fornem vis, nemt at orientere sig og finde vej til de forskellige
funktioner i bygningerne.
Projektet tager højde for både patienter, pårørende og personale, da
alle brugere er håndteret med ligeværdighed og vil finde vej igennem
bygningskomplekset helt naturligt, trods størrelsen på Ny Psykiatri
Bispebjerg.

PARTERRE

KÆLDER

Flow
Projektet har en trafikstruktur, der understøtter et optimalt flow.
Flowet er baseret på tre trafikcentre med relativ lang indbyrdes afstand forbundet i kælderetage for vareflow, og i stueetagen for patient- og pårørende flow. Dette muliggør en fin differentiering af de
forskellig flows.
Hovedfunktioner er placeret logisk, så de giver overblik og nærhed,
og understøtter et godt flow for både patienter, pårørende, personale, og vareforsyning.
Fra hovedindgangen i parterreetagen er der etableret en direkte forbindelse til det offentlige gangstrøg i stueplan. Herfra får patienter og
pårørende direkte adgang til de forskellige sengeenheder. Adgang til
sengeenheder i stueplan sker via patienttorve ved gangstrøget. De
små lokale patienttorve fremstår som en fin ankomst til sengeafsnittene, og de har god kontakt ”Lille Tuborgvej”. Ved trappeadgang fra
torvene til 1.sal skal den ”inviterende ankomst” underbygges, selvom
bevidst brug af ovenlys mildner den noget indelukkede placering.
Fra forhallens to etager er der direkte elevatoradgang til kælder ved
parkeringen.

Funktionsdiagram
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Vare/personale-flowet i bygningen tager udgangspunkt i tre trafikcentre, som løber igennem fra kælder til 1.sal. Trafikcentret for varer/
personale er placeret inde i sengeenhederne og centralt for begge
sengeafsnit, hvilket vil være en stor fordel i det daglige arbejde. Tra-
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fikcentrene er sammenknyttede i kælderetagen med en tunnel og i
stueplan via det offentlige gangstrøg.
Intern forbindelse mellem nye og eksisterende bygninger etableres i
kælderplan via den eksisterende tunnel til Lersø komplekset. Endvidere vises det, at der i direkte forlængelse af nybyggeriets tunnel kan
etableres en ny tunnel til bygning 16(BUC). Herved opnår bygning 16
en fin sammenhæng med psykiatriens øvrige logistiske infrastruktur.
Fra gangstrøget i nybygningen er det muligt at etablere en lukket
gangbro, der fører henover Psykiatritorvet til Lersøkomplekset.
FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE MELLEM FUNKTIONSOMRÅDER

Funktionelle sammenhænge
Projektet løser på enkel og elegant vis de mange komplekse krav
til funktionalitet, fleksibilitet og sammenhænge, som er et vilkår
for Ny Psykiatri Bispebjerg.Der er gode logiske flows både internt i
bygningskomplekset, mellem bygningen og arealet omkring det nye
byggeri samt med det eksisterende Bispebjerg.
Der er optimale funktionelle sammenhænge mellem de enkelte sengeenheder, sengeafsnit og kontorfaciliteter. Det er enkelt for personalet at arbejde på tværs af sengeafsnit og sengeenheder, både på
samme etage og etagen over/under via den interne personaletrappe. Dette giver god fleksibilitet og sikkerhed for personalet.
Indretning og aktiviteter
Projektet evner at skabe løsninger, hvor udformning, forløb og materialevalg i særlig grad understøtter og inspirerer til de planlagte
aktiviteter. Muligheden for, i stueplan, at benytte et indre haverum
i forbindelse med træning og aktivitet skal særligt fremhæves. Projektets udformning af sengeafsnittene giver et varieret funktionelt
og rumligt forløb, velproportionerede og varierede rumligheder, og
materialevalg af høj kvalitet.
Der er arbejdet bevidst med at skabe gode og differentierede dagslysforhold i sengestuer og patientfaciliteter.
Projektet fokuserer i mindre grad på akustiske forhold, men det vur-

deres, at grundlaget er til stede for at løse det akustiske indeklima.
Valg af gulvoverflader samt de store glaspartier mod indre haverum
i sengeafsnit vil give oplevelsen af en udvidelse af haverummet helt
ind til den enkelte sengestue. Det vil skabe en meget imødekommende og behagelig stemning året rundt.
FORHAL, ORGANISERING OG PLACERING AF FUNKTIONER

Forhal
Forhallen er bygningskompleksets centrum og opfylder krav om
imødekommenhed, tryghed, overskuelighed og nem wayfinding.

Hovedindgang og forhal
Ved ankomst til Ny Psykiatri Bispebjerg er der vist fine, differentierede og velmarkerede indgange til henholdsvis forhal og akutmodtagelsen.
Hovedindgang og forhal er enkel, overskuelig, velfungerende og
imødekommende, og rummet opleves spatiøst uden at være overvældende. Receptionen ligger lige for i forhallen med fint overblik
og tilknyttede backoffice-funktioner. Det dobbelthøje ankomstrum
sammenbindes af den skulpturelle vindeltrappe. Det på perspektivet viste dobbelthøje rum i forhallen, vil yderligere kæde stueetagen
sammen med parterre. Størrelsen på det dobbelthøje rum forekommer afbalanceret, men der resterer endnu et arbejde med at sikre
trappen og de åbne balkoner, idet det ikke er helt klart, om der er
indsat glas til loft som værn.
Der er fin adgang til venteområder for både ECT enheden og tandklinik, og der er ligeledes supplerende adgang fra forhal til akutmodtagelsens ankomstområde. For besøgende til det åbne sengeafsnit i
akutmodtagelsen er der dog en uhensigtsmæssig passage gennem
tandklinikkens område.
Organisering og placering af funktioner
Projektet evner at organisere og placere ECT-enhed, akutmodtagelse, sengeenheder med patientfaciliteter, kontorfaciliteter samt
undervisnings- og personalefaciliteter, så de understøtter overskuelighed, nærhed og tilgængelighed.
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Illustration af forhal
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Akutmodtagelsen
Akutmodtagelsen er velfungerende. Man ankommer diskret, og personalet har et godt overblik over de ankomne. Der er et skærmet
venteområde, som orienterer sig mod et indre haverum. Receptionen
er centralt placeret i forhold til de forskellige funktioner i akutmodtagelsen. Kun det ønskede flexrum er placeret afsides. Der er desuden
gode dagslysforhold for både personale og patientfaciliteter.
ECT- enheden
ECT- enheden er enkel, veldisponeret og med et meget velfungerende flow. Enheden er placeret i et delvist separat bygningsafsnit
med væsentligt minimerede gangarealer, og med direkte kontakt til
forhallen. Der er, som ønsket, en fin sammenhæng mellem klargøring
og overvåget opvågning. ECT-enheden har velproportionerede rumligheder med mulighed for god diskretion for den enkelte patient og
fine dagslysforhold samt udsyn til indre haverum.
Der er god direkte adgang for ambulante patienter fra forhal til et
diskret beliggende venteområde.

IIllustration af akutmodtagelsen

Sengeliggende patienter skal transporteres til ECT-enheden via
kældertunnel og til et trafikcenter placeret ved det åbne modtagesengeafsnit i modtagelsen. Herfra transporteres patienterne direkte
til ECT-rummet uden at passere forhallen. Dog kan der forekomme
krydsende flow med pårørende til det åbne modtagesengeafsnit.

Sengeenheder
Der er en fin sammenhæng inden for sengeenheden med personalebaser og enhedsfunktioner placeret ryg mod ryg. Derudover er der
skabt mulighed for samarbejde med den over- eller underliggende enhed via den centralt placerede trappe ved personale- og vareslusen.
Sengeenhederne er præcist og klart disponerede, og har velstrukturerede afsnit med en klar, ens og fin fordeling af patientfaciliteter,
hvilket skaber velfungerende og ligeværdige forhold for alle patienter.
Der er en overvejende ens indretning i alle sengeafsnit, hvilket skaber genkendelighed for både personale og patienter. På trods af
at sengeafsnit er spejlet i planløsningen mødes man i alle afsnit af

Ankomst og akutmodtagelsen
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udsyn til personalebasen og ankommer i forbindelse med spise-/
opholdsområdet.
Projektet tilgodeser i sin enkelhed både patienternes behov for et
eget område og en privatsfære, og behovet for et fælles overskueligt og beskyttet univers, som gradvist kan vælges til. Det fungerer
fint, at opholdsområder ligger i adskilte zoner, hvilket skaber varierede oplevelser.
Der er fine oversigtsforhold fra personalebasen ud i sengeafsnittet.
Der er et meget lyst og luftigt ankomstområde i afsnittet med udsigt til lysgårde og haverum, som sikrer veldisponeret dagslys til alle
funktioner. Der er mulighed for at se ud til omgivelserne, uden for
afsnittet, for enden af gangarealerne, der vil fremtræde varierede og
anvendelige i på grund af opholdsnicherne. Projektet giver et overbevisende bud på en lukket sengeenhed, der ikke virker institutionspræget og lukket.
Sengestuen er fint proportioneret, let at overskue og med en god detaljering. Det er en stor kvalitet, at alle sengestuer er ens disponeret.

Sengeenhed

Plan af sengestue

24

TILBUDSGIVER NR. 13732

Illustration af sengestue

NY PSYKIATRI BISPEBJERG . EVALUERING AF TRE TILBUD . ANDEN FASE UDBUD MED FORHANDLING

Udsnit af sengeafsnit

Undervisnings- og personalefaciliteter
Undervisningsfaciliteterne er placeret helt centralt i forhallen. Herfra
strækker undervisningsfaciliteterne sig videre ud i sit eget område
med fine muligheder for lysindtag fra det grønne landskabsbånd,
som krydser området. Placeringen giver en god afsondrethed, uden
at muligheden for at anvende forhallen som myldre-/pauseareal
mistes. Det er en markant og smuk disponering, der styrker den varierede oplevelse af Ny Psykiatri Bispebjerg.
Der er direkte adgang via hovedtrappe/elevator i forhallen til kontorfaciliteterne, som er velplacerede på etagen over hovedindgangen. Kontorfaciliteterne har adgang til en beskyttet terrasse med
udeophold. Kontorfaciliteterne er det første man møder, både som
patient og pårørende, inden man bevæger sig videre ud mod sengeenhederne. Dette kan ses som et symbol på en åben og imødekommende psykiatri. Der skal evt. indarbejdes en grad af afskærmning
ved de åbne fleksrum, der ligger direkte ud til forhallen.

I etape 1 er omklædningen placeret bagerst i forhallen med nærhed til det åbne sengeafsnit samt personale/vareslusen, der går
op gennem etagerne. I etape 2 er omklædningen placeret ved det
gennemgående fordelingsareal. Adgang hertil skal evt. afskærmes
lidt. Samlet set er der en fin decentral placering af omklædningsfaciliteterne.
AKTIVITETSTILBUD OG UDSYN, INDKIG

Aktiviteter inde og ude
Projektet skaber differentierede aktivitetstilbud inde og ude, som understøttelse for den enkelte patients behandling og resocialisering.
Patientfaciliteterne i sengeafsnittet er både velfungerende og veldisponerede i et velløst aktivitetsbånd, dog er sanserummet i de
enkelte sengeafsnit mindre end programsat. Udformningen af gangarealerne giver muligheder for aktivering rundt i hele afsnittet, og der
er god og struktureret adgang til patientfaciliteter, som kan benyt-
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Illustration af fællesophold

tes uledsaget af patienter, men med mulighed for at personalet kan
styre adgang til faciliteterne.
De indre haverum fremstår velbelyste og er visuelt og fysisk tilgængelige fra hele afsnittet. Deres udformning og indretning virker velfungerende. Dette gælder for alle etager. I stueplan har patienterne
mulighed for at benytte yderligere et indre haverum placeret ved
trænings-/aktivitetsrummene.
Udsyn og indkig
Projektets sengeenheder respekterer patienters og pårørendes integritet og privatsfære. Patienterne har i alle sengeafsnit mulighed for at
benytte indre haverum uden risiko for indkigsgener. Alle indre haverum
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er skærmet af en etagehøjde. Dette giver rig mulighed for dagslys i
sengeafsnittet, uanset hvilken etage man befinder sig på og sikrer, at
der ikke er indkigsgener fra og til øvrige etager. Der kan være en lille
risiko for indkig mellem sengestuerne grundet bygningens geometri.
I akutmodtagelsen og ECT-enheden er der begge steder etableret
gode og skærmede vente- og opholdsarealer, som respekterer patienter og pårørendes integritet og privatsfære.
BYGBARHED OG MATERIALEVALG

Bygbarhed og materialevalg samt bygge- og installationsteknik
Valg af bygge- og installationsteknik virker generelt vel gennemtænkt,
og der arbejdes i projektet med en høj anvendelsesgrad af præfa-
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brikerede elementer. Projektet anvender generelt kendte bygge- og
installationstekniske løsninger, der sikrer en god byggeproces samt
fornuftige driftsmæssige forhold.
Projektet indeholder udkragede bygningsdele ved gavle og facader,
samt ”indeliggende” udearealer under gavle samt ved parkering i terræn. Det kræver specielle statiske og energimæssige løsninger, som
ikke er nærmere beskrevet i projektet.
De tekniske anlæg er placeret i centrale teknikrum, og der er sikret
god adgang til såvel teknikrum, som installationer i øvrigt. Arealer til
fremføring af installationer i gangområder kan virke klemte, specielt i
områderne tæt på de centrale teknikrum, hvor kanaler m.v. naturligt
er større. De centrale teknikrum giver mulighed for at friholde patientområderne for teknisk personale, så servicering af installationer
kan ske uden for sengestuerne.
Reguleringsmuligheder af luft, lys og varme
Projektet indeholder reguleringsmuligheder for patienter og personale, idet sengestuerne udstyres med betjeningspanel til styring af
rumtemperatur, lys og solafskærmning/mørklægning, med mulighed for overstyring af personale.

SIKKERHED

Fysisk sikkerhed
Projektet håndterer den fysiske sikkerhed på en tilfredsstillende
måde. Perimeterhøjden er på 4,5 m og er udført som bygninger og
bygningsdele. Det kan dog ikke aflæses af tegningerne, om dette
også gælder mellembygningers højde.
Der er tænkt på sikkerhed for patienter, pårørende og personale i
sengestuer ved valg af fast inventar, byggematerialer, inventar i baderum mv. Inventar er overvejende udført som en fast del af rummets indretning, såsom vinduespartiets fastmonterede bænk, og
bord og skab som en integreret del af væggen. De faste dele suppleres af den særligt udformede psykiatriseng. Badeværelser er ikke
særskilt beskrevet. Rækværk og afskærmning af balkon og trappe i
forhal er ikke tilstrækkelig til at hindre selvskade/suicidalforsøg.
Proceduremæssig sikkerhed
Sengeafsnittene er disponeret ens, hvilket gør, at personalet har let
ved at finde rundt og overskue afsnittene og patienternes områder.
Birummenes (f.eks. medicinrummets) ensartede udformning og placering i afsnittene gør det enkelt at gennemføre korrekte procedurer,
uanset hvilket afsnit personalet befinder sig i.

BYGGE- OG INSTALLATIONSTEKNISKE LØSNINGER OG BRAND

Bygge- og installationstekniske løsninger
I projektet belyses det ikke nærmere, hvorvidt der er valgt løsninger,
der tager højde for et miljø med hårde fysiske belastninger. Men projektet anvender materialer og løsninger, der vil kunne udformes, så
de vurderes at kunne tåle hårde fysiske belastninger.
Brandstrategi
Brandstrategien følger ikke konkurrenceprogram/byggeprogram fuldt
ud, idet der er uløste flugtvejsforhold i projektet. Flugtvejsforholdene
forventes dog at kunne løses med supplerende tilltag, ud over de i
projektet viste, uden væsentlige ændringer af bygningsindretningen.
Det vil dog få en økonomisk konsekvens for byggeriet i form af et tillæg til den oplyste økonomi.

Personalebasens placering giver gode oversigtsforhold til de forskellige patientområder. Basen har forskellig afstand til afsnitssluserne i
de forskellige afsnit, men har stadig fine muligheder for at overskue
afsnitsslusen.
Sengestuernes ensartede disponering sikrer også, at personalet ikke
skal forholde sig til forskellige indretninger, når de kommer ind til patienten.
Relationel sikkerhed
Den interne trappe, der forbinder personaleområder på to etager,
udgør en ekstra sikkerhedsforanstaltning, idet personalet hurtigt kan
komme til assistance.
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Personalets flugtmuligheder er tilgodeset med ekstra døre i triage- og
samtalerum i akutmodtagelsen, dog ikke i modtagerummene i den
særlige modtagelse samt i undersøgelsesrummet i ECT- enheden.
Akutrummets placering tæt på basen og væk fra patienternes opholdsområder gør det muligt at håndtere særlige situationer, uden
at det foregår tæt på de øvrige patienter.

rammer for at kunne aktivere og behandle patienterne i attraktive og
velplacerede patientfaciliteter.

Udearealer
Der er tænkt sikkerhed ind i udearealernes udformning og indretning.
Det er illustreret, hvorledes det indre haverum via beplantningsprincippet ikke gør det muligt at opholde sig i de blinde vinkler, der ikke
kan overskues af personalet.

ENERGI, MATERIALE OG VANDFORBRUG

BÆREDYGTIGHED

Integrering af energirigtige tiltag
Der er integreret energi- og miljørigtige tiltag i den arkitektoniske helhed, idet projektet er designet ud fra princippet ”Reducer – Optimer
– Producer”, så passive teknologier kommer før aktive tiltag.

ARBEJDSMILJØ, OVERSKUELIGHED, OVERBLIK

Hovedfunktionerne (forhal, akutmodtagelse, sengeenheder, kontorfaciliteter samt undervisnings- og personalefaciliteter) indgår alle i
en logisk sammenhæng. Projektet skaber dermed overskuelighed
og overblik samt mulighed for logiske arbejdsgange og flow gennem
hele bygningen.
Projektet etablerer løsninger i sengeafsnittene, der understøtter
et godt arbejdsmiljø for personalet, hvor velplacerede personalefaciliteter skaber logiske og velfungerende flow og arbejdsgange,
samt overblik over afsnittet. Der er indarbejdet gode pladsforhold,
så mødet mellem patient og personale kan foregå i trygge rammer.
Ligeledes er der skabt muligheder for at kunne trække sig tilbage
fra patientområder til ”off stage” områder, hvor arbejdsgange kan
foregå uforstyrret og effektivt. I de enkelte sengeafsnit er der gode

De rummæssige kvaliteter med dagslys og udsyn til grønne lysgårde
medvirker til at skabe attraktive rammer for arbejdet med patienter,
pårørende og kolleger.

Energi-, materiale- og vandforbrug
Projektet overholder Bygningsklasse 2020, og derfor er energiforbruget grundlæggende minimeret i henhold til dette. Der anvendes
ikke nærmere specificerede bæredygtige materialer. Vandforbruget
minimeres ved brug af vandbesparende toiletter og vandhaner.

INDEKLIMA

Termisk – og atmosfærisk indeklima
Projektet har stort fokus på termisk indeklima og dagslys. Det termiske indeklima er dokumenteret med IESVE-beregninger og forudsætter mekanisk ventilation med køling og solafskærmning. Projektet fokuserer i mindre grad på atmosfærisk indeklima, men ventilationssystemet er udlagt for luftmængder, som vurderes at kunne
give et fornuftigt atmosfærisk indeklima. Dog mangler der at blive
redegjort for trækrisici og strålingsasymmetri.
Visuelt indeklima
Projektet redegør på fornuftig måde for dagslysforhold. Det visuelle in-
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deklima sikres i projektet ved styring og filtrering af dagslys, kombineret
med kunstlys. Styring/filtrering af dagslyset sker via aktiv solafskærmning. Der fokuseres på brugerkontrol af belysning og solafskærmning.
De opnåede dagslysniveauer kunne være dokumenteret bedre.
Akustisk indeklima
Projektet fokuserer i mindre grad på akustiske forhold, men det vurderes, at grundlaget for at løse det akustiske indeklima er til stede.
Projektet vurderes at kunne skabe et samlet godt indeklima.
BYGNINGSKLASSE 2020

Projektet indeholder dokumentation for overholdelse af Bygningsklasse 2020.
Der er vedlagt en energiramme for 22.660 m² bygning. Beregning
overholder Bygningsklasse 2020 ved anvendelse af 1.500 m² solceller. Omfanget af solceller vurderes at være fornuftigt. Der er redegjort
for anvendelse af lave SEL-værdier. Retningslinjerne for driftstider jf.
bilag 2.1 er ikke fulgt, men det vurderes ikke at få en samlet betydning for overholdelse af Bygningsklasse 2020. På baggrund af den
vedlagte dokumentation vurderes det, at projektet kan overholde
Bygningsklasse 2020.

ØKONOMISK REALISERBARHED
OVERHOLDELSE AF DEN ØKONOMISKE RAMME

Bruttoarealer
Projektet overholder rammen for bruttoarealet, idet der er tilbudt
23.530 m² (23.532 m² i 3D model) og dermed mindre end i udbudsbetingelserne, som er på 23.753 m². Derudover vurderes det, at der

i beregning af brutto-m², er medregnet ca. 70 brutto-m² til tunnel til
BUC. Tunnellen til BUC skal ikke være indeholdt i tilbud, hvorfor det
samlede tilbudte areal vurderes at ligge ca. 70 m² lavere end oplyst.
Nettoarealer
Projektet indeholder ikke helt det ønskede antal netto-m², idet projektet indeholder 13.105 m² (13.085 m² i 3D model). Tilbudsgiver
ligger således 91 m² under byggeprogrammet (111 m² under byggeprogram i 3D model). Alle delområder lever op til arealkravene med
små afvigelser. Dog er arealet til undervisning- og mødefaciliteter reduceret med ca. 20% i forhold til det programsatte. Dette har dog ikke
indflydelse på indretning og anvendelse af rummene. ECT-enheden er
derimod forøget med ca. 35% - en arealudvidelse, der anvendes til det
interne flow i enheden.
Projektets realiserbarhed inden for den økonomiske ramme
Budget for entrepriseomkostninger er af de bydende oplyst til at ligge
lidt under det afsatte budget for entrepriseomkostninger. Ved evaluering af projektet er der tillagt økonomi for bl.a. supplerende tiltag for
brand, udkragede konstruktioner samt mængden af glas. Den samlede evaluering af projektets økonomi udgør således en samlet overskridelse på ca. 3 mio. kr. Tilbudsgiver har vedlagt en oversigt over besparelsestiltag, og det vurderes muligt at gennemføre projektet inden for
den samlede targetsum på 454 mio. kr., uden at projektet reduceres i
omfang eller overordnet kvalitet.
Drifts- og vedligeholdelsesudgifter
Tilbudsgiver har oplyst drift- og vedligeholdelsesudgifter på rengøring,
vedligehold samt udgifter til energiforbrug. Det oplyste budgettal for
drift- og vedligeholdelsesudgifter vurderes at være realistiske, men
dog i den lave ende. Udgifter til energiforbrug vurderes at være for lave.
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SAMMENFATTENDE EVALUERING
I det følgende sammenfattes evalueringen af ”Projektet”. Efter denne sammenfatning uddybes evalueringen i henhold til de enkelte
bedømmelseskriterier jf. pkt. 5.11 i Konkurrenceprogrammet.

TILBUDSGIVER NR. 18124
PROJEKTET
Projektet omfatter to terrasserede bygningsklynger, som er placeret
tilbagetrukket på grundstykket og relateret til de to hovedretninger
fra Tuborgvej og Bispebjerg.
Klyngernes etageplaner er forskudt i forhold til hinanden, og planudformningen tager udgangspunkt i de indre haverum til hvert sengeafsnit, som er samlet 2 og 2 som et firkløver omkring personale- og
fællesfaciliteter.
De to bygningsetaper forbindes via et haverum, som er afgrænset
af glasgange, der funktionelt kobler etaperne sammen. I hvert sengeafsnit danner en indre have omdrejningspunkt for sengestuernes
placering mod omgivelserne.
Hovedindgangen er placeret ud mod Psykiatritorvet. Forhallen er
forbundet med kontorfaciliteter og ECT-enheden. Undervisningsfaciliteterne er placeret i kælder med adgang fra forhallen. Akutmodtagelsen ligger tilbagetrukket med adgang til to lukkede sengeafsnit
mod nordøst og det åbne sengeafsnit mod Psykiatritorvet.
Bebyggelsen er formgivet med identiske facader overalt, beklædt i
natursten. Dog fremstår hovedindgangsområdet og glasgangene til
etape 2 med åbne glasfacader, ligesom de indre haverum indrammes af glasfacader.

Situationsplan

For så vidt angår ”Arkitektur - den overordnede idé, hovedgreb,
æstetik og robusthed” er det vurderet, at bygningsstrukturens
nedskalering med forskudte etager giver en fin skalamæssig sammenhæng med den omgivende bebyggelse. Til gengæld vurderes
det, at intentionerne i helheds- og lokalplanen for Bispebjerg om
gennemgående landskabsbånd kun til en vis grad imødekommes
af projektet.
Projektet har en god sammenhæng mellem det overordnede konceptuelle udgangspunkt, og den konsekvente integration af den
helende arkitekturs forskellige delelementer. Projektet er således
velforsynet med grønne haverum i de forholdsvis store bygningsenheder.
Projektets wayfinding er ikke altid entydig. Særligt er selve ankomstsituationen til Ny Psykiatri Bispebjerg ikke overbevisende.
Projektets formgivning og materialevalg er overbevisende særligt i
de indre miljøer. De ydre miljøer lider under den høje bygningsbase
og projektets noget uniforme fremtræden.
Konceptet for byggeriet er i et vist omfang rationelt, og den nødvendige konstruktive robusthed sikrer kun delvist, at byggeriet kan
tilpasse sig ændringer i rumanvendelse over tid.
For så vidt angår ”Funktionalitet – sikkerhed samt bygge- og installationsteknik” er det vurderet, at projektet ikke på overbevisende
måde, løser de mange komplekse krav til funktionalitet og sammenhænge, som er et vilkår for Ny Psykiatri Bispebjerg. Det kommer
blandt andet til udtryk i flowet, der er baseret på to trafikcentre forbundet i kælderetagen og i stueetagen. Her ses der flere uhensigtsmæssige krydsende flows. Derudover skal man i etape 1 dybt ind i
bygningen for at nå til trafikcentret, hvor man undervejs skal passere
gennem tandklinikkens område, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. I
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etape 2 er der til gengæld en fin adgang fra forhallen til trafikcentret
via gangarealer med udsyn til det fri. Her er det nemt at orientere sig.
Inden for sengeenheden er der stort set fin sammenhæng og overskuelighed. Projektet tilgodeser både patienternes behov for et eget
område og en privatsfære, og for et fælles overskueligt og beskyttet
univers, der dog enten skal vælges til eller fra. Projektet skaber differentierede aktivitetstilbud inde og ude, som understøttelse af den
enkelte patients behandling og resocialisering.
Sengeafsnittene på 1.sal er stort set disponeret ens, hvilket letter
personalets muligheder for orientering og for at kunne overskue patienternes områder. Sengeafsnittenes disponering i stueplan afviger
derimod fra sengeafsnittene på 1.sal, hvilket stiller ekstra krav til personalets årvågenhed.
Haverum i flere etager kan give indkigsgener mellem etagerne. Der
er kun delvist tænkt sikkerhed ind i udearealernes udformning og
indretning, da nogle indre haverum ikke kan overskues fra personalebasen. Det vurderes kritisk, at den høje skærmvæg mellem de indre
haverum og skovhaven i nogle afsnit spærrer for udsyn på tværs af
haverum fra personalebasen til de fjerneste dele af sengeafsnittene.

klima, og det vurderes, at der vil kunne skabes et samlet godt indeklima, dog skal det bemærkes at forudsætningerne for fastlæggelse
af omfang af solceller virker uklare og sandsynligvis resulterer i en for
lille mængde solceller.
For så vidt angår ”Økonomisk realiserbarhed – kan byggeriet opføres inden for den økonomiske ramme” er det vurderet, at projektets anlægsøkonomi samlet overskrider den fastsatte targetsum
med ca. 16 mio. kr. med tillæg for bl.a. forskudte bærelinjer, manglende m² til tunnel m.fl.
Tilbudsgiver har vedlagt en oversigt over mulige besparelsestiltag.
De oplyste besparelsestiltag vurderes ikke at indeholde tilstrækkelige relevante besparelser, der kan bringe projektet i overensstemmelse med targetsummen på 454 mio. kr. For at bringe projekt i
overensstemmelse med targetsummen, vil det være nødvendigt
at finde besparelser ud over tilbudsgiveres besparelsesforslag, for
eksempel ved en optimering af det statiske system, reduktion i
mængder af glas og besparelser på facaden m.v.

Projektets valg af bygge- og installationsteknik virker gennemtænkt.
For så vidt angår ”Bæredygtighed – arbejdsmiljø, indeklima og
energiforbrug” er det vurderet, at projektets disponering af funktioner sikrer, at personalet har fine pladsforhold i de områder, hvor personalet møder patienten. I projektet er der dog flere steder blandet
trafik, hvilket gør det interne flow uklart og dermed reducerer mulighederne for et godt flow. Ligeledes er der områder, hvor overskuelighed og overblik er reduceret.
Projektet arbejder med integrerede energi- og miljørigtige tiltag i den
arkitektoniske helhed. De passive egenskaber er indbygget i den arkitektoniske bearbejdning til optimering af indeklimaet og reduktion
af energibehovet til varme, ventilation og belysning.
Projektet har ligeledes stort fokus på termisk og atmosfærisk inde-
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ARKITEKTUR
DEN OVERORDNEDE IDÉ

Den landskabelige plan griber helheds- og lokalplanens tanker om
landskabsbånd og bygges op omkring fire landskabstyper: Skoven,
Parken, Haven og Torvet.
Landskabsbåndene opleves fra ankomsten, men bygningskompleksets størrelse gør, at landskabsbåndene ikke opleves som gennemgående træk, da disse brydes af bygningerne.
Skovbåndet mod Tuborgvej er en kraftig bevoksning, der afgrænser
området udadtil, og Parken omkring Ny Psykiatri Bispebjerg orienteres mod Bispebjerg Hospitals øvrige parkområde. I det kraftige skovbånd er der indarbejdet stier og mulighed for ophold. Parkbåndet løber nord om kapellet og griber fat i Ny Psykiatri Bispebjergs etape 2,
og den åbne park prøver at videreføre karakteren fra parkanlægget
i det øvrige Bispebjerg hospital. Havebåndet løber som et bånd, der

fanger arealet mellem bygningerne og giver plads til ophold i et havepræget anlæg i forlængelse af det urbane torv, mellem forbindelsesbygningerne og i den roligere del på østsiden af bygningsanlægget. Havekarakteren giver god mening i de bygningsnære relationer.
Ny Psykiatri Bispebjerg fremstår som to tydelige etaper, der tilpasser sig omgivelsernes og eksisterende bygningers retninger på Bispebjerg samt Tuborgvej. Etaperne adskilles planmæssigt og organisatorisk, idet et haverum defineret af dobbelte forbindelsesgange i
én etage danner overgangsled. De to etaper ligger forskudt én etage
i forhold til hinanden, og ankomsten til etape 2 sker fra forhallen via
en indskudt kælderforbindelse til et opgangsrum midt i bygningen.
Hovedkompositionen med forsatte sengeafsnit som med små gårde,
der omringer personale og fællesfaciliteter og centrale opgange, er sympatisk. Motivet med overlappende bygningsetager skaber et afvekslende bygningsindtryk og samtidig nedskaleres de store enheder effektivt.
Derved skabes relationer til de omkringliggende bygningsanlæg.

Psykiatritorvet med hovedindgang og indgang til akutmodtagelse
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Mod ”Lille Tuborgvej” ligger sengeafsnittene rykket tilbage fra vejen.
Da de er hævet lidt over terræn fremmes en arkitektonisk lethed i
de store bygningskroppe, som dog står på en tung lukket base mod
”Lille Tuborgvej”. Skovkarakteren langs Tuborgvej videreføres ikke ned
ad ”Lille Tuborgvej”, hvilket ellers kunne mildne det lukkede og massive indtryk.
Helheds- og lokalplanens ønske om en vis åbenhed er imødekommet ved hovedindgangen, men bebyggelsen er placeret tæt på Lersøkomplekset og efterlader et relativt begrænset Psykiatritorv, der i
højere grad har karakter af en vej end af et torv.
Landskabet, der trækkes imellem de to bygningsafsnit, kræver stor
terrænregulering, dels for at grave ud til trafikcentret i etape 2 og
dels for at grave ud til undervisningsfaciliteternes nødvendige dagslys. Dette betyder, at det bliver vanskeligt at etablere de sammenhængende landskabsbånd, som ønsket i helheds- og lokalplanen.
UDFORMNING AF BEBYGGELSEN

Sengeafsnittet, som bygningsform, giver en god nedskalering af
det store bygningskompleks, samt fin tilpasning og udformning af
bebyggelsen, som dog alligevel overskrider de fastlagte byggelinjer
enkelte steder.
Adgangsvejen ”Lille Tuborgvej” forløber på tværs af landskabsbåndene parallelt med Ny Psykiatri Bispebjerg, der står med en stor facade
i det åbne parkbånd. Den valgte vejføring styrer mod Lersøkompleksets bagside, hvor den blødt drejer ind mod torvet. I det åbne parklandskab kan det opleves som en adgangsvej, der er domineret af
store bygningsmassiver. Adgangen gennem Skoven danner dog en
port til den fine parkkarakter, der findes på hele Bispebjerg Hospital.

Psykiatritorvet er spændt ud mellem bygningerne og danner et byrum med shared space for alle trafikanter. Ankomsten og hjørnet til
Psykiatritorvet sker abrupt, og hovedindgangen er placeret tæt på
kørende trafik. Det medfører et ikke særligt harmonisk flow, idet der
også vil være gennemkørende trafik til Lersøkomplekset. Psykiatritorvet er udformet som et langstrakt byrum, der er defineret af de
omkringliggende bygninger og belægningen på pladsen, og torvets
langstrakte form og relativt smalle bredde vil i højere grad opleves
som en vej end som et torv. Den kørende trafik sker på et vejforløb,
der er markeret diskret i belægningen. Befæstelsen er store felter
af in-situ-støbt beton, der danner et gulv i hele fladen. Beplantningen knytter sig primært til kantzonen. Parkering, cykelparkering og
ophold er løst på forskellige måder, dog uden en gennemgående
struktur. De tænkte funktioner kan således være svære at aflæse på
stedet, og det vil kræve en omhyggelig skiltning for at styre kørsel og
parkering. Ideen om shared space for alle trafikanter vurderes ikke at
være hensigtsmæssig på dette sted.
Alle sengestuer er vel placerede rundt langs bebyggelsesperiferien
på 1. sal (geronto på 2. sal). Konceptet virker umiddelbart godt, og
alle stuer har udsigt til omgivelserne uden indkigsgener. Hoveddisponeringen medfører dog også en vis følsomhed, hvor bygningerne nærmer sig aktive zoner, som for eksempel på Psykiatritorvet.
Sengestuerne på åbent modtageafsnit, ligger således eksponerede
mod torvet. Mange sengestuer og funktionsrum har endvidere direkte udsigt til tagfladen, hvilket udfordrer de foreslåede sedumtage.
Hovedindgangen til Psykiatri Bispebjerg fremstår meget anonym
i facadens komposition, hvorimod ankomstrummet til akutmodtagelsen er funktionelt velformet som en attraktiv lomme trukket
tilbage fra torvet. Torvets belægning er tænkt i lys beton udlagt i for-

Opstalt mod syd

36

TILBUDSGIVER NR. 18124

NY PSYKIATRI BISPEBJERG . EVALUERING AF TRE TILBUD . ANDEN FASE UDBUD MED FORHANDLING

skellige irregulære bånd og felter bearbejdet med forskellig tekstur.
Grønne arealer, træer og bede er udsparinger i belægningsfladen, og
foran sengestuer i det åbne sengeafsnit er en nødvendig grøn afskærmning etableret. Torvets vestlige del mod etape 2 har ligeledes
havekarakter, i form af et rekreativt område tæt på forhallen.
Opholdsmulighederne på pladsen er trukket væk fra indgangsområdet til modsatte nordøst vendte side af torvet op ad Lersøkomplekset. Det opleves dog ikke som et attraktivt sted at opholde sig.
Umiddelbart er der mere behov for opholdsmuligheder i forbindelse
med hovedindgangen. Der er i stedet formet en opholdshave for enden af pladsen, som kan være et attraktivt opholdssted. Indgangen
til akutmodtagelsen er trukket tilbage i forhold til facaden, og det
har potentiale som indgangstorv i en mindre skala end det øvrige
Psykiatritorv.
Elementerne, den store vandflade og den store græsflade, er fine
elementer, der er med til at give pladsen en mere varieret karakter.
RELATION TIL OMGIVELSERNE

På trods af de begrænsede facadelængder fremstår bebyggelsen ikke med facader, der åbner sig mod omgivelserne. Mod ”Lille
Tuborgvej” er stueplan endvidere hævet op på en base, som danner
en lukket murflade langs vejforløbet. Mod Psykiatritorvet åbnes facaden dog ved forhallen med glaspartier, som ønsket i lokalplanen.
Det landskabelige koncept med fire landskabsbånd, der har hver sin
karakter - Skoven, Parken, Haven og Torvet - er vanskelige at identificere, men udearealernes differentiering kan skabe et oplevelsesrigt
landskab. Udearealerne inviterer i højere grad til rekreative sysler end
til fysisk aktivitet, og der er mange fine muligheder for at sidde i læ,

skygge eller sol. Landskabsgrebet giver overskuelighed og skovbeplantningen med underskov reducerer risikoen for indkig.
Bebyggelsens forskudte planer medvirker til at nedskalere det store
bygningskompleks, så der skabes en fin overensstemmelse og oplevelse af relationen mellem landskab og bygninger for både borgere
og Bispebjerg Hospital.
ARKITEKTUR, ÆSTETIK OG DESIGN

Der er en god sammenhæng og konsekvens mellem det overordnede koncept og de foreslåede materialevalg. Facadebeklædningen
af natursten som travertin og en udvidet brug af egetræ til aptering
virker i balance. Facadernes travertinbeklædning fremstår således
interessant, men også lidt ”fornem”. Der er ikke den store differentiering af det rationelle facadeudtryk, idet facaderne er ens overalt. En
integration af bygningsbasen kunne have skabt en større variation.
De indre stemninger og rumoplevelser virker berigende og skildrer
venlige og oplevelsesrige rum. Det er tydeligt, at paletten af virkemidler indenfor helende arkitektur har været i anvendelse, hvilket
resulterer i et behageligt indre miljø, som vil bidrage til behandling af
de psykiatriske patienter. Der er dog flere steder en lidt bekymrende
manglende sammenhæng imellem fortællingen i plan og i perspektiv.
Projektet viser ligeledes stor indlevelse i tankerne omkring helende
arkitektur i de indre havers udtryk. De indre haverum ligger i flere niveauer, og der er direkte adgang fra hvert sengeafsnit.
I de indre haverum er der lagt stor vægt på fordybelse. Her spiller beplantningen en betydelig rolle. Aktiviteter er ikke tænkt ind, udover træningsredskaber, og der vil være behov for flere aktivitetsmuligheder.
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Opdelingen i patienthaver og skovhaver i sengeafsnittene giver en
variationsmulighed i havernes udtryk, idet skovhaverne kan få et
meget frodigt udtryk med kraftige planter, når patienterne ikke har
adgang til dem, men det opleves som et dilemma, at der ikke er
adgang til skovhaverne.
Sengestuen har en overbevisende disponering, og vinklingen af sengestueplanen hænger godt sammen med de vinklede facader. Værelset er fint proportioneret med god detaljering. Dog vurderes vinklen mod badeværelset at være lidt skarp, idet den afskærer pladsen
foran håndvasken Det skal også bemærkes, at der er forholdsvis
store tagarealer, der er eksponerede flader i niveau med 1. sal.

MULIGHED FOR BEARBEJDNING AF PROJEKTET

Det virker realistisk, at der kan foretages en videre nødvendig bearbejdning af projektet, som et led i projektets gennemførelse. Projektet redegør udmærket for den nødvendige fleksibilitet i den konstruktive opbygning.

FUNKTIONALITET

ROBUSTHED

INDRETNING, FLOW OG PLACERING AF FUNKTIONER

Robusthed og fleksibilitet
Princippet med overlappende bygningsenheder, med delvist forskudte bærelinjer og lokalt store spænd, kan skabe konstruktive
udfordringer.

Wayfinding
Bebyggelsen er indrettet med fokus på overskuelighed og venlighed,
men er flere steder uklar i sin wayfinding. I etape 1 er det vanskeligt
at finde frem til trafikcenteret fra hovedindgangen, men i etape 2 er
wayfinding overbevisende.

Byggeriets konstruktive og installationsmæssige opbygning vurderes at være udformet med en robusthed, der til en vis grad kan sikre,
at byggeriet kan tilpasse sig ændringer i rumanvendelse over tid,
herunder tilpasning af transportveje.Større funktionsændringer vurderes at kunne gennemføres under hensyntagen til opretholdelse
af den daglige drift.
Arealudvidelse/arealreduktion
Konceptet for byggeriet vurderes at kunne fastholdes ved en eventuel arealudvidelse/arealreduktion og ved etapeopdelt opførelse.
Dog med den kommentar, at en komprimeret komposition vurderes
at lægge begrænsninger på arealændringer samt at en reduktion i
form af etape 2 uden Geronto, efterlader projektet enten uden et
Gerontoafsnit eller med en usikkerhed om konsekvensen for en
genindbygning af Gerontoafsnittet i etape 1.
Projektet anviser også mulighed for en arealudvidelse på nabomatriklen (vuggestuen), og det vurderes, at projektet vil være robust
overfor denne arealudvidelse.
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Etaper
Projektet vurderes, at kunne opføres i henhold til den fastlagte etapeopdeling.
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Trafikcentrene er placeret centralt i hvert bygningsafsnit med korte
afstande til funktionsområderne. Etablering af indre haverum ved
veldimensionerede rum omkring trafikcentrene er en fin løsning, der
skaber gode orienteringsmuligheder.
Projektet tager højde for både patienter, pårørende og personale, da
alle er håndteret med ligeværdighed.
Flow
Projektet har en trafikstruktur, der ikke understøtter et optimalt flow.
I etape 1 skal man dybt ind i bygningen for at nå til trafikcentret via
relativt komplekse og uklare adgangsforhold. Eksempelvis skal man
undervejs passere gennem tandklinikkens område. Trafikcentrets
to elevatorer placeres inde i akutmodtagelsens område, hvilket er
uhensigtsmæssigt. I etape 2 er der til gengæld en fin adgang fra
forhallen til trafikcentret via gangarealer med udsyn til det fri. Dette
gør det nemt at orientere sig. Adgang for pårørende til åbent modtageafsnit er problematisk, og uløst.
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Hovedfunktioner er placeret overvejende logisk og klart i henhold
til bygningsidéen. Dog er placeringen af undervisningsfaciliteterne
med den viste udformning i kælder ikke attraktiv, og det reducerer
muligheden for at anvende forhallen som ”myldre areal”.
Vare- og personaleflow i bygningen er baseret på to trafikcentre forbundet i kælder- og stueetage. Der er vist en særskilt personaleelevator fra forpladsen ved akutindgangen til parkeringskælderen. Det
skaber gode muligheder for en bredere anvendelse af parkeringskælderen for andre brugere.

FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE MELLEM FUNKTIONSOMRÅDER

Funktionelle sammenhænge
Projektet løser ikke på overbevisende vis de mange komplekse krav
til funktionalitet, fleksibilitet og sammenhænge, som er et vilkår for
Ny Psykiatri Bispebjerg. Der ses flere uhensigtsmæssige krydsende
flow. Særligt flow omkring trafikcenter i etape 1, der blander sig uheldigt med den meget centralt placerede tandklinik.

Ved sengeenhederne er der kort afstand fra den offentlige elevator
til sengeenhedernes sluser. Området med personale-/vareelevator
er dog ikke velfungerende. Placeringen af det åbne modtageafsnit
har nødvendiggjort en særskilt personale-/vareelevator fra kælder
til det åbne afsnit i akutmodtagelsen. Dette er løsninger, der er med
til at skabe et uklart flow.
Intern forbindelse mellem nye og eksisterende bygninger etableres
i kælderplan, via den eksisterende tunnel til Lersøkomplekset. Placeringen af en mulig tunnelforbindelse til bygning 16 (BUC) vil give
en vanskelig sammenhæng med nybyggeriets tunnel, da den kobler
sig på en smal gang i kælderen og har to 90 graders knæk i forløbet.
Sammenhængen via tunnellerne i kælderetagen er kompliceret.
Forslag til en gangbroforbindelse til Lersøkomplekset er indikeret
(om end den er meget svært aflæselig på tegninger) på taget af
bygningsafsnit 1. etape. Der er ikke redegjort for sammenhængen
med nybyggeriet, men det antages, at adgang til denne sker via trafikcentret, der føres til tag i etape 1. Dette virker ikke umiddelbart
hensigtsmæssigt, idet der vil være en betragtelig niveauforskel, der
skal udlignes mellem den nye og eksisterende bygning.
Generelt skal det bemærkes, at projektets geometri samt den
manglende sammenhæng, der er mellem tegningerne, skaber usikkerhed i forhold til at afkode flow og adgangsforhold til sengeenheder og -afsnit.

Funktionsdiagram
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Det valgte koncept, der rokerer/drejer sengeafsnit i forhold til hinanden giver forskellige flow i/adgang til de to sengeafsnit i sengeenheden, hvilket særligt vil have betydning for sikkerheden ved akutte
situationer.
Inden for den enkelte sengeenhed er der gode funktionelle sammenhænge. Sammenhængene mellem de forskellige sengeenheder er dog mere uklar. Det ville for eksempel være oplagt, at den
interne personaletrappe skaber forbindelse mellem personaleområder inden for sluserne, men denne trappe lander uden for slusen ved
Geronto-afsnittet og skaber dermed ikke en optimal sammenhæng.
Indretning og aktiviteter
Projektet evner at skabe løsninger, hvor udformning, forløb og materialevalg understøtter og inspirerer de planlagte aktiviteter. Projektets udformning af sengeafsnittene giver dog i mindre grad varierede oplevelser, idet alle patientfaciliteter er placeres samlet, og
gangarealer fremstår monotone.
Der er arbejdet bevidst med at skabe gode og differentierede dagslysforhold i sengestuer og patientfaciliteter.
Projektet fokuserer i mindre grad på akustiske forhold, men det vurderes, at grundlaget er til stede for at løse det akustiske indeklima.
Illustrationerne fremviser stor rumlighed, meget lys, samt en materialeanvendelse præget af træ. Den udstrakte anvendelse af træ til gulve, ved glaspartier og det faste inventar vil give et varmt indre miljø.
FORHAL, ORGANISERING OG PLACERING AF FUNKTIONER

Forhal
Forhallen er bygningskompleksets centrum, men den har uklare
adgangsforhold, som gør det vanskeligt at opfylde krav om imødekommenhed, tryghed, overskuelighed og nem wayfinding.

Hovedindgang og forhal
Hovedindgangen er fint markeret, og med synlig adskillelse i forhold
til indgangen til akutmodtagelsen. Orientering fra hovedindgang og
videre mod reception er dog uklar, idet det vil være lige oplagt at
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søge mod tandklinikkens kontorområde, som mod selve receptionen. Det er problematisk, at man som besøgende først skal orientere sig i forhallen, derefter tilbage gennem vindfanget og passere
tandklinikken for endelig at finde hovedtrappen til 1. sal. Vindfanget skaber dermed en uhensigtsmæssig opdeling af forhallen, og
passagen til trafikcenteret, som er placeret dybt inde i bygningen i
etape 1, skaber en unødig eksponering af tandklinikken.
Via forhallen er der trappeadgang til undervisningsfaciliteterne, som
dog er placeret i kælder. Der er ikke, som ønsket, direkte adgang fra
forhal for pårørende til åbent modtageafsnit, ej heller til akutmodtagelsens ankomst.
Organisering og placering af funktioner
Projektet evner til en vis grad at organisere og placere ECT- enhed,
akutmodtagelse, sengeenheder med patientfaciliteter, kontorfaciliteter samt undervisnings- og personalefaciliteter, så de understøtter overskuelighed, nærhed og tilgængelighed.

Akutmodtagelsen
Akutmodtagelsen er mindre velfungerende. Selvom man ankommer
diskret og straks mødes af receptionen, har personalet ikke et godt
overblik over de ankomne patienter. I selve ankomstområdet er der
krydsende trafik af både personale, besøgende og patienter til det
åbne modtagesengeafsnit, hvilket er med til at sløre det nødvendige overblik.
Sikkerheden i modtagelsen er ikke tilstrækkelig, da ankomsten ikke
kan fungere som selvstændig sluse (på planerne ses der ikke dør
ind til venteområdet), ligeledes er triagerum placeret for afsides
uden mulighed for visuel kontakt med reception. Dobbelte ganglinjer i forbindelse med venteområde og samtalerum vanskeliggør
et godt overblik og dermed også overskueligheden for patienterne.
Personalefaciliteterne er ikke veldisponerede. Visse rum fungerer
som gennemgangsrum, visse rum er placeret uhensigtsmæssigt,
og enkelte rum er indeliggende, hvilket skaber udfordringer i forhold
til dagslys.
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ECT- enhed
ECT- enheden er ikke velfungerende i sit overordnede flow, idet der
enten vil være passage forbi venteområde fra klargøringsrum til
ECT-rum, eller passage gennem den overvågede opvågning.
Der er indkigsgener fra venteområde direkte ind i alle funktionsrum.
Det fungerer ikke, at diverse supportrum til ECT-enheden er placeret
sammen med kontorfaciliteterne, da det kræver, at personalet bevæger sig ud af ECT-enheden.
Der er udmærket adgang fra forhal for ambulante patienter. Sengeliggende patienter fra etape 1 krydser offentligt areal, hvilket er meget uhensigtsmæssigt. Fra etape 2 er det muligt at lave en diskret
transport af sengeliggende patienter, dog vil der være enkelte områder, hvor der er krydsende trafik af pårørende (trafikcenter i anden
etape).

Ankomst og akutmodtagelse

Illustration af forhal
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Illustration af sengestue

Udsnit af sengeafsnit

Planudsnit sengestue
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Planudsnit af sengeenhed
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Sengeenheder
Der er overvejende en fin sammenhæng og overskuelighed inden for
sengeenheden med personalebaser og enhedsfunktioner placeret
ryg mod ryg. Sengeafsnittene er fint, rationelt disponeret, med gode
varierede rumligheder.
Bygningens geometri medvirker dog til forskelligheder i afsnittene,
hvad angår placering af afsnitssluser samt patientfaciliteter. Disse
forskelligheder mellem sengeafsnittene vanskeliggør orientering for
personalet, når man skal hjælpe på tværs af afsnit og særligt i forhold til sikkerhed ved akutte situationer.

Gulvet i auditoriet er i to niveauer, en forskel på ca. 1 meter, der udlignes med trapper. Dette strider imod programkravet om et fladt gulv.
Der er gjort en række tiltag i terræn, og etableret en indre gårdhave,
for at trække dagslys ind. Det vurderes dog, at placeringen vil opleves
som ”kælder”/isoleret - særligt i auditoriet med det højtsiddende sidelys. Selve pauseområdet/”myldre arealet” samt demonstrationsstuen er helt indeliggende, uden dagslys. Placeringen af undervisningsfaciliteterne aktiverer ikke forhallen som myldre- og pauseområde, og placeringen i kælderniveau er således ikke overbevisende.
Placeringen kræver endvidere en markant bearbejdning af terrænet.

Projektet tilgodeser både patienternes behov for et eget område og
en privatsfære, og behovet for et fælles overskueligt og beskyttet
univers. Sidstnævnte skal dog grundet disponeringen af afsnittet,
enten skal vælges til eller fra. Det er fint, at fælles- og opholdsområder ligger i adskilte zoner i et sammenhængende rum.

Placeringen af kontorfaciliteter i stueplan giver nem og direkte adgang fra forhallen. Den viste indretning er et stort rum med supplerende enkeltpersonskontorer. Der er ikke etableret de ønskede varierede kontortyper, men modulet i facaden gør det muligt, at indrette
sig fleksibelt i forhold til kontortyper. Enkelte kontorer får dagslys fra
indre haverum.

Der er overvejende gode oversigtsforhold for personale, dog vil
trælameller på glaspartier mod indre haverum hindre udsyn i visse
vinkler. På 1. sal er der væsentligt begrænsede oversigtsforhold til
hovedparten af sengestuerne pga. den begrønnede skærm.

En del af personaleomklædningen er placeret ved den lukkede modtageenhed med direkte adgang fra personaleslusen. De øvrige omklædningsfaciliteter er placeret med nærhed til trafikcentret i etape
2. Dette giver en fin decentral placering af omklædningsfaciliteterne.

Ankomstområdet i afsnittet er meget lyst og luftigt og med udsigt til
det centrale indre haverum. Dele af gangarealerne fremtræder dog
monotone uden variation og rummelighed til ophold. Fra fællesområderne er der kun mulighed for at se ud til det fri, ud af afsnittet,
for enden af den ene gang, hvilket forstærker oplevelsen af at være
lukket inde.

AKTIVITETSTILBUD OG UDSYN, INDKIG

Alle sengestuer er ens disponerede og selve stuen er fint proportioneret, let at overskue og udført med en god detaljering. Indbygget fast inventar er funktionelt udformet og brugen af træoverflader
skaber et behageligt miljø.

Undervisnings- og personalefaciliteter
Undervisningsfaciliteterne er placeret i kælderniveau med adgang
via egen trappe fra forhallen. Auditoriet lever ikke op til programkravene, da det ikke er muligt at lave en opdeling i to ligeværdige rum.

Aktiviteter inde og ude
Projektet skaber differentierede aktivitetstilbud inde og ude, og understøtter den enkelte patients behandling og resocialisering.
Patientfaciliteterne er velfungerende, dog er opholds- og spiseområdet i det skærmede område smalt, langt og vanskeligt at indrette.
Ligeledes er fordybelsesrum placeret uhensigtsmæssigt, lige op af
akutrum. I den lukkede modtagesengeenhed kan aktivitetsrum ikke
sammenlægges som ønsket.
Der er god og struktureret adgang til patientfaciliteter, som kan benyttes uledsaget af patienter, men med mulighed for at personalet
kan styre adgang. Der er begrænset mulighed for nemt at tilvælge
gradvis involvering i fælles aktiviteter i nærheden af egen sengestue.
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Illustration af opholdsarealer i sengeafsnit

De indre haverum i stueetagen er opdelt i en patienthave (i samme
størrelse som på 1.sal) og i en skovhave, der ikke er tilgængelig for
patienter. Skovhaven skal dels hindre indkigsgener, dels give mulighed for at etablere et uderum med større beplantningsdiversitet.
Dette muliggøres af, at haven alene kan iagttages, men ikke anvendes. Fra et patientperspektiv vil adgangen til et indre haverum have
væsentligt større betydning, end udsyn hertil. Skovhaven bidrager
blot til at understrege, at der er tale om lukkede afsnit – og indkigsgener, der burde kunne løses på anden vis.

Udsyn og indkig
Projektets sengeenheder respekterer patienters og pårørendes
integritet og privatsfære. I bygningens geometri er der dog en udfordring i de mange dobbelthøje udearealer, som projektet bevidst
arbejder med at skærme via beplantning.

Der er ikke, som beskrevet i Byggeprogrammet, vist mulighed for ophold under overdækket areal.

Indre haverum i flere etager kan give indkigsgener mellem sengeafsnittene. Trods de velovervejede beplantningsforslag vil forsøget på
at dække for indkig formodentligt kunne give anledning til utryghed
hos visse patienter.

De indre haverum i sengeafsnit er omkranset af enten en eller to
etager. Enkelte uderum uden for sengeafsnit afgrænses af sider i op
til tre etagers højde og vil derfor have forringede dagslysforhold.
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Det er kritisk, at den høje skærmvæg, i nogle afsnit, spærrer for udsyn på tværs af haverum og skovhave fra personalebasen til de fjerneste dele af sengeafsnittene.

I akutmodtagelsens åbne sengeafsnit samt de lukkede sengeafsnit,
der vender mod bygning 16 (BUC), vil der være risiko for indkig, og
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LANDSKAB, PRINCIP FOR PATIENT + SKOVHAVE

teriale og beskrivelse ikke altid stemmer overens. Dele af tegningsmaterialet viser ventilation på tag, hvor beskrivelse og illustrationer
anviser ventilation placeret i kælder og stueplan. Køling er vist på
tag, men ikke nærmere beskrevet.

LANDSKAB, PRINCIPSNIT PATIENTHAVE + SKOVHAVE - TO ETAGER MED
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Der er indtænkt sikkerhed for patienter, pårørende og personale i
sengestuer ved valg af fast inventar, byggematerialer, inventar i baderum mv. Inventar er overvejende udført som en fast del af rummets indretning, såsom vinduespartiets fastmonterede bænk, og
bord og skab som en integreret del af væggen. De faste dele suppleres af den særligt udformede psykiatriseng. Badeværelser er ikke
særskilt beskrevet.
Afskærmning mellem indre haverum og skovhave er udført som et
grønt adskillende hegn, hvilket formodentligt vil kunne give anledning til utryghed hos visse patienter.
Brandflugtvejstrapper fra overliggende etage til underliggende skovhave udgør en potentiel absenteringsrisiko, hvis døre ikke holdes låste.
Proceduremæssig sikkerhed
Sengeafsnittene på 1.sal er stort set disponeret ens, hvilket letter
personalets muligheder for orientering og for at kunne overskue
patienternes områder. Birummenes placering tæt på personalebasen (f. eks. medicinrummet) gør det enkelt at gennemføre korrekte
procedurer, uanset hvilket afsnit personalet befinder sig i. Sengeafsnittenes disponering i stueplan afviger dog fra sengeafsnittene på
1.sal, hvilket stiller ekstra krav til personalets årvågenhed.
Personalebasen er placeret lidt forskelligt i sengeafsnittene, hvilket i
nogle afsnit betyder ringere oversigtsforhold til afsnitssluser. Generelt giver basens placering dog gode oversigtsforhold til de forskellige patientområder, bortset fra akutmodtagelsens lukkede modtagesengeafsnit. Her er oversigten forringet på grund af planløsningen
med et patientområde, der er placeret mellem to indre haverum.

Sengestuernes ensartede disponering sikrer, at personalet ikke skal
forholde sig til forskellige indretninger, når de kommer ind til patienten.
Relationel sikkerhed
Personaletrapperummet giver mulighed for at komme mellem de
to sengeetager og udgør en ekstra sikkerhedsforanstaltning, så personalet hurtigt kan komme til assistance. Trappen ligger dog ikke
direkte tilgængelig fra personalebaserne, hvilket begrænser muligheden for enkel kontakt mellem to sengeenheder. Personalets flugtmuligheder er tilgodeset med ekstra døre i triage- og samtalerum i
akutmodtagelsen, dog ikke i undersøgelsesrummet i ECT-enheden.
Akutrummet i sengeafsnittet er placeret tæt på personalebasen,
dog med nærhed til et opholdsområde og fordybelsesrummet, hvilket kan resultere i uhensigtsmæssige situationer, som kan påvirke
den relationelle sikkerhed mellem patienter og personale.
Udearealer
Der er kun delvist indtænkt sikkerhed i udearealernes udformning og
indretning, da nogle patienthaver (to i geronto-enhed og to i stueetagen i etape 2) ikke kan overskues fra personalebasen. Patienter
kan derfor være skjult for personalebasen.

BÆREDYGTIGHED
ARBEJDSMILJØ, OVERSKUELIGHED, OVERBLIK

Hovedfunktionerne (forhal, akutmodtagelse, sengeenheder, kontorfaciliteter samt undervisnings- og personalefaciliteter) indgår alle i
en umiddelbar logisk sammenhæng.

Længdesnit
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I projektet indeholder dog flere steder blandet trafik, hvilket gør det
interne flow uklart og skaber uhensigtsmæssige adgangsveje/krydsende trafik for både patienter, pårørende og personale. Projektet
mister dermed overskuelighed og overblik samt mulighed for at få
logiske arbejdsgange og et godt flow gennem bygningen, som planløsningen ellers lægger op til.

Integrering af energirigtige tiltag
Der er i projektet integreret energi- og miljømæssige tiltag i den arkitektoniske bearbejdning, hvor de passive egenskaber er indarbejdet
for at optimere indeklimaet og reducere energibehovet til varme,
ventilation og belysning.
INDEKLIMA

Projektets disponering af funktioner sikrer, at personalet har fine
pladsforhold i de områder, hvor personalet møder patienten. Ligeledes betyder mulighederne for at personalet kan trække sig tilbage
fra ”on stage”-områder til ”off stage”-områder, at personalet kan arbejde uforstyrret og koncentreret med de arbejdsopgaver, der kræver dette.
I de enkelte sengeafsnit er der gode rammer for at kunne aktivere og
behandle patienterne.
Personalets velbefindende understøttes af afsnittenes arkitektoniske kvaliteter, herunder gode dagslysforhold og udsyn til grønne
indslag, samt imødekommende materialer.
ENERGI, MATERIALE OG VANDFORBRUG

Energi-, materiale- og vandforbrug
Projektet overholder Bygningsklasse 2020, og derfor er energiforbruget grundlæggende minimeret i henhold til dette. Projektet beskriver udnyttelse af overskudsvarmen fra kølemaskinerne til produktion af varmt brugsvand. Der anvendes ikke nærmere specificerede bæredygtige materialer, og der redegøres ikke specifikt for en
minimering af vandforbruget.

Termisk – og atmosfærisk indeklima
Projektet har stort fokus på termisk og atmosfærisk indeklima. Det
termiske og atmosfæriske indeklima er dokumenteret med IESVEberegninger og sikres ved højtemperaturkøling og solafskærmning
i form af udvendige skodder. Ventilationen tilvejebringes ved indblæsningslofter i sengestuer samt ventilation med kølebafler i resten af bygningen. Der er fint redegjort for det termiske indeklima,
dagslysforhold, træk og strålingsasymmetri. Der er desuden redegjort for ventilationsprincipperne.
Visuelt indeklima
Det visuelle indeklima sikres blandt andet ved at udnytte dagslysindfald via de indre haverum samt aktiv og brugerbetjent solafskærmning. Det opnåede dagslysniveau kunne have været dokumenteret bedre, og der er ikke redegjort nærmere for løsninger vedrørende kunstig belysning.
Akustisk indeklima
Projektet fokuserer i mindre grad på akustiske forhold, men det vurderes, at grundlaget er til stede for at løse det akustiske indeklima.
Projektet vurderes at kunne skabe et samlet godt indeklima.
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Illustration af ankomst til akutmodtagelse

Facadeudsnit sengestue
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BYGNINGSKLASSE 2020

Projektet indeholder dokumentation for overholdelse af bygningsklasse 2020.
Der er vedlagt energiramme for 13.221 m² bygning. Beregningen overholder Bygningsklasse 2020 ved anvendelse af 490 m² solceller. I A3
mappen redegøres for anvendelse af 850 m² solceller, hvilket antages
at være for både etape 1 og 2. (Dette fremgår ikke tydeligt af det afleverede materiale). Omfang af solceller vurderes at være for lavt.
Der er i energirammeberegningerne anvendt lave ventilationsluftmængder, hvilket ikke menes at stemme overens med projektet i
øvrigt. Dette kan forøge energibehovet og dermed øge antallet af
solceller.
Retningslinjer for driftstid jf. Bilag 2.1 er ikke fulgt.
På baggrund af den vedlagte dokumentation vurderes det, at projektet kan overholde Bygningsklasse 2020.

ØKONOMISK REALISERBARHED
OVERHOLDELSE AF DEN ØKONOMISKE RAMME

Bruttoarealer
Projektet overholder rammen for bruttoarealet, idet der er tilbudt
23.717 m². En kontrol af 3D model viser, at ny tunnel til etape 2
ikke er medregnet i fuldt omfang, og det samlede bruttoareal bør
derfor tillægges 190 m². Samlet bruttoareal kommer således op på
23.907 m² og får dermed en mindre overskridelse af udbudsbetingelserne på 154 m².
Nettoarealer
Projektet indeholder ikke helt det ønskede antal netto-m², idet projektet indeholder 12.864 m² (12.600 m² i 3D model). Tilbudsgiver
ligger således 332 m² under byggeprogrammet (596 m² under byggeprogram i 3D model).

Dog er kontorfaciliteterne underdimensionerede med ca. 10%, og
arealkrav pr. arbejdsplads er ikke opfyldt.
Projektets realiserbarhed inden for den økonomiske ramme
Budget for entrepriseomkostningerne er af de bydende oplyst til at
ligge lidt under det afsatte budget for entrepriseomkostninger. Ved
en gennemgang af projektet er der tillagt økonomi for bl.a. manglende brutto-m² for tunnel til etape 2, tillæg for konstruktive tiltag
og forskudte bærelinjer, havearealer på konstruktion, grønt tag, facadebeklædning samt mængden af glas. Den samlede evaluering af
projektets økonomi udgør således en samlet overskridelse på ca. 16
mio. kr.
Tilbudsgiver har vedlagt en oversigt over besparelsestiltag. Besparelsesoversigten vurderes ikke at indeholde relevante besparelser,
der svarer til overskridelsen, uden at funktioner eller kvalitetsniveau
forringes.
Det vurderes dog muligt at gennemføre projektet indenfor den samlede targetsum på 454 mio. kr., dog vil der blive behov for besparelser, der ligger udover de anførte besparelsesmuligheder, som f.eks.
optimering af det statiske system, reduktion i mængder af glas, optimering på facaden, reduktion i omfang af grønt tag m.v. Med gennemførelse af nævnte optimeringer og reduktioner vurderes det, at
projektet samlet set kan realiseres, uden at dette kræver reduktioner i funktioner eller overordnet kvalitetsniveau i øvrigt.
Drifts- og vedligeholdelsesudgifter
Tilbudsgiver har udarbejdet en detaljeret redegørelse for drift- og
vedligeholdelsesomkostninger over en 20-årig periode. Redegørelsen nævner ikke rengøring eller serviceaftaler.
Det oplyste budgettal for drift- og vedligeholdelsesudgifter vurderes
at være for lavt.

Alle opmålte områder lever op til arealkravene med små afvigelser.
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bånd og let aptering i træoverflader, mens glaspartier og let beklædning af træ dominerer de indre haver.

SAMMENFATTENDE EVALUERING
I det følgende sammenfattes evalueringen af ”Projektet”. Efter denne sammenfatning uddybes evalueringen i henhold til de enkelte
bedømmelseskriterier jf. pkt. 5.11 i Konkurrenceprogrammet.

TILBUDSGIVER NR. 60705
PROJEKTET
Projektet omfatter to store bygningsenheder i to etager, som er
placeret tilbagetrukket fra vejforløbene, hver tilpasset omgivelsernes orientering mod henholdsvis Tuborgvej og Bispebjerg Hospitals
hovedretninger. Oplevelsen af enhedernes store størrelse er søgt
begrænset ved små forskydninger af enhedens grundelement; et
næsten kvadratisk indre haverum omgivet af sengestuer mod omgivelserne.
De to bygningsetaper forbindes af en bred bygning, der via ramper optager terrænforskellen mellem de to bygningsafsnit og kobler etaperne
sammen, med terrasserede pausearealer. Sengeenhederne i etape 2
er i princippet dubleret gennem en spejling over ankomstaksen, der
fører via koblingsbygningen og frem til forhallen ved Psykiatritorvet.
Hovedindgangen er placeret ud mod Psykiatritorvet. I forhallen ligger
reception og auditorium, og fra transportcenteret i forhallen er der
adgang til 1. sal, hvor ECT-enheden samt undervisnings- og kontorfaciliteterne er placeret.
Akutmodtagelsen ligger fremskudt på Psykiatritorvet med adgang
til to lukkede sengeafsnit mod nordøst og det åbne modtageafsnit
mod Psykiatritorvet.
Facaderne mod omgivelserne er i tegl med fremtrædende beton-

Situationsplan

For så vidt angår ”Arkitektur - den overordnede idé, hovedgreb,
æstetik og robusthed” er det vurderet, at det er svært at imødekomme helhedsplan- og lokalplanintentionerne om gennemgående
landskabsbånd i kraft af den meget store sammenhængende bygningsstruktur. Bebyggelsens begrænsede højde giver dog en rimelig
skalamæssig sammenhæng med omgivelserne.
Projektet har en overbevisende sammenhæng mellem det overordnede kompakte planmæssige udgangspunkt og funktionsdisponering og detaljeringen af den enkelte sengestue. Projektet viser
ligeledes en konsekvent integration og beherskelse af den helende
arkitekturs forskellige deleelementer. Det indbyggede hierarki af
grønne haverum er således vigtigt for den tætte bygningsstruktur,
men nogle ’haver’ lider under en indpasning på de øvre etagers indskudte dæk.
Der er i projektets logiske opbygning en naturlig og enkel wayfinding
med rimelige relationer til det eksisterende Bispebjerg og til Psykiatritorvet.
Projektets arkitektoniske formgivning og materialevalg danner en fin
kontrast til det ellers rationelle udgangspunkt og skaber således en
behagelig balance i karakteren af det samlede projekts indre som
ydre miljøer.
Konceptet for byggeriet er rationelt tænkt, men ikke så konstruktivt
logisk og fleksibelt som de gentagne sengeenheder kunne antyde.
Byggeriet kan kun til en vis grad tilpasse sig ændringer i rumanvendelse over tid.
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For så vidt angår ”Funktionalitet – sikkerhed samt bygge- og installationsteknik” er det vurderet, at projektet i nogen grad løser de
mange komplekse krav til funktionalitet og sammenhænge, som er
et vilkår for Ny Psykiatri Bispebjerg.
Den samlede trafikstruktur understøtter et optimalt flow. Flowet er
baseret på to trafikcentre med kort indbyrdes afstand forbundet i
kælderetagen, i stueetagen og på 1.sal. Dette muliggør en tilfredsstillende differentiering af de forskellig flows, dog er wayfinding i etape 2 vanskeliggjort af de meget tæt placerede sluseadgange.
Der er fin sammenhæng inden for sengeenheden. Projektet tilgodeser både patienternes behov for et eget område og en privatsfære,
og for et fælles overskueligt og beskyttet univers, der dog enten skal
vælges til eller fra.
Projektet skaber differentierede aktivitetstilbud inde og ude, som
understøttelse af den enkelte patients behandling og resocialisering.
Sengeafsnittene er stort set disponeret ens, hvilket letter personalets muligheder for orientering og for at kunne overskue patienternes områder.
Haverum i flere etager kan give indkigsgener mellem etagerne. Trods
de velovervejede beplantningsforslag vil forsøget på at dække for
indkig give anledning til utryghed blandt visse patienter. Der er tænkt
sikkerhed ind i udearealernes udformning og indretning.
Projektets valg af bygge- og installationsteknik virker gennemtænkt.
For så vidt angår ”Bæredygtighed – arbejdsmiljø, indeklima og
energiforbrug” er det vurderet, at projektets disponering af funktioner sikrer, at personalet har fine pladsforhold i de områder, hvor
personalet møder patienten. I projektet er der dog enkelte steder
blandet trafik, hvilket gør det interne flow uklart, og dermed reducerer mulighederne for et godt flow. Ligeledes er der områder, hvor
overskuelighed og overblik er reduceret.
Der er arbejdet grundigt med studier af bygningsudformningen med
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henblik på at integrere energi- og miljømæssige tiltag i den arkitektoniske helhed.
Projektet har stort fokus på termisk og atmosfærisk indeklima samt
dagslys, og det vurderes, at der vil kunne skabes et samlet godt
indeklima, dog skal det bemærkes, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem forudsætninger for indeklima- og energiberegninger,
og dette kan medføre ændringer bl.a. i omfang af solceller.
For så vidt angår ”Økonomisk realiserbarhed – kan byggeriet opføres inden for den økonomiske ramme” er det vurderet, at projektets anlægsøkonomi samlet overskrider den fastsatte targetsum
med ca. 32 mio. kr. med tillæg for bl.a. store mængder glas i projektet.
Tilbudsgiver har vedlagt en oversigt over mulige besparelsestiltag.
De oplyste besparelsestiltag vurderes ikke at indeholde tilstrækkelige relevante besparelser til at bringe projektet i overensstemmelse med targetsummen på 454 mio. kr. For at bringe projektet i
overensstemmelse med targetsummen vil det være nødvendigt at
finde besparelser ud over tilbudsgivers besparelsesforslag. Eksempelvis på landskabsprojektet, facader og mængden af glas, samt en
reduktion i arealer på områder, der ikke er relateret til sengeenheder
for eksempel koblingsbygningen og hovedindgangen.

ARKITEKTUR
DEN OVERORDNEDE IDÉ

Projektet har en overskuelig og enkel hoveddisponering med to store bygningskroppe i to etager, som er vinklet i forhold til dels Tuborgvej og dels Bispebjerg Hospitals akse.
Den landskabelige plan viderefører karakteren af parkanlægget på
Bispebjerg Hospital. Parkanlægget løber omkring de to store bygningskroppe og får her karakter af skovbryn, der omkranser bygningerne. Det er en konsekvent landskabsplan med én beplantningstype, der omkranser bygningerne og giver en skalamæssig sammenhæng mellem parkens udtryk og bygningsvolumenerne. Det er samtidig en fri fortolkning af helheds- og lokalplanens vision om en park
med varierede landskabsbånd parallelt med terrænstigningerne.
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De store bygningsvolumener lægger sig op af de bygninger, som er
øst for matriklen, bl.a. Lions Kollegiet. Ny Psykiatri Bispebjerg får derved en skalamæssig relation til den øst for liggende bydel, som består af store bygningskroppe, i modsætning til Bispebjerg Hospital,
hvor bygningerne har en mindre skala. Den tætte beplantningskarakter ”skovbrynet” kan opleves som en afskærmning af anlægget
ud mod Bispebjerg Hospital, og derved underbygges orienteringen
af den nye bebyggelse mod øst.
Den ellers klare disponering i forhold til grundstykkets geometri hindrer desværre tilpasningsdygtigheden til de omkringliggende eksisterende bygningsanlæg. Ligeledes er det vanskeligt at forfølge de
eksisterende landskabsrum, og dermed også intentionen i helhedsog lokalplanen på grund af den store sammenhængende bygningsmasse. På trods af at de forsatte bygningsafsnit, som skaber en

vis variation i det arkitektoniske udtryk, fremstår det samlede bygningskompleks temmelig kompakt og låst.
Projektet hæver Psykiatritorvet og stueplanniveauet i etape 1 med
ca. en meter i forhold til det naturlige terræn på Psykiatritorvet. En
transparent kobling med glasgange formidler overgangen mellem
etape 1 og 2, og koblingsbygningen udføres endvidere med ramper,
der i stueetagen udligner en niveauforskel på 1 meter mellem stuegulvskoten i etape 1 og 2. Første sal er gennemgående med samme
kote i begge etaper, hvilket betyder, at stueetagen i etape 1 er en
meter højere end i etape 2.
Alle sengeafsnit og sengestuer er orienteret mod omgivelserne, og
bygningskroppene er trukket godt tilbage på grundstykket, så indkigsgener undgås. Den skovlignende beplantning mod Tuborgvej,

Projektet set fra luften, modelfoto
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Illustration af hovedindgang

hvor bebyggelsen ligger lavt i terrænet, og langs ”Lille Tuborgvejs”
forløb vil ligeledes skærme for indkig.
Den overordnede idé med et funktionelt og rationelt ankomstprincip, hvor sengeenheder benytter en fælles ankomstakse, skaber
en tydelig cirkulationstråd igennem alle enheder med en naturlig
tyngde omkring forhallen og den transparente koblingszone. Dette
bærende princip er projektets styrke, idet det sikrer en tydelig kommunikation og således støtter wayfinding for patienter såvel som
for besøgende.
UDFORMNING AF BEBYGGELSEN

Udformningen af bebyggelsen har visse udfordringer i den konceptuelle tanke, idet det forudsætter en udfordring af byggefeltet. Der
er således problemer med højdegrænseplanet mod vuggestuen.
Endvidere skaber de omfattende begrønninger foran sengestuerne
udearealer uden megen differentiering.
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Adgangsvejen ”Lille Tuborgvej” forløber gennem parken langs skovbrynsplantningen, der omkranser Ny Psykiatri Bispebjerg, og den
valgte vejføring giver en lidt uheldig eksponering af Lersøkompleksets bagside. Forbi Lersøkomplekset svinger ”Lille Tuborgvej” direkte ind på en lille forplads foran hovedindgangen. Svinget fra ”Lille
Tuborgvej” og ind på torvet er noget skarpt i forhold til trafikflow.
Psykiatritorvet er spændt ud mellem bygningerne og danner et byrum med en samlet gulvflade, der skal fremstå som en lysning i forhold til den tættere beplantningskarakter omkring den øvrige del af
Ny Psykiatri Bispebjerg. Kørebanen er trukket over mod Lersøkomplekset, hvorved der skabes en rimelig rumlighed på Psykiatritorvet
foran indgangene til Ny Psykiatri Bispebjerg. Den store belægningsflade er veldisponeret med en funktionel organisering, som sikrer, at
man kan styre trafik og parkering. Nedkørslen til parkeringskælderen
er dog meget eksponeret. Belægningens store skala er med til at
styre funktionerne og give pladsen ro. Langs bygningsfacaderne
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fortsættes parkens beplantningsstruktur og den træder ud i pladsen, dels som rammegiver for funktioner og dels som plads for fritstående træer. Den landskabelige bearbejdning af Psykiatritorvet bidrager til at skærme for de sengestuer, der er orienteret mod torvet.
Med den valgte beplantning på Psykiatritorvet kommer torvet dog
til at fremstå mere som et landskab end et torv. Den landskabelige
bearbejdning af torvet er videreført mod Lersøkomplekset, hvor den
nuværende ambulancetilkørsel er erstattet af en grøn opholdszone.
Et større trappeanlæg fører til kompleksets 1. sal.
Akutmodtagelsen ligger centralt på torvet, men indgangen er skærmet af den omkransende begrønning. En skitseret gangbro til Lersøkomplekset over indgangen til akutmodtagelsen vil ligge rigtigt her,
men vil muligvis betone indgangen til akutmodtagelsen mere end
godt er.
Terrænmæssigt trækkes torvet op mod de tilstødende nye bygninger. Det vurderes, at stigningen mod indgangen til akutmodtagelsen
vil ligge på ca. 5%, hvilket lige kan sikre den niveaufri adgang.
RELATION TIL OMGIVELSERNE

Projektet rummer en veldisponeret funktionsbaseret planløsning.
Bygningskompositionens facadeudtryk med forsatte bygningsafsnit skaber en variation, der sammen med den introducerede teglfacade, formidler et venligt humanistisk byggeri til omgivelserne. De
åbne facadepartier ved møderummene synes dog ikke at udnytte
muligheden for at give facaden den yderligere variation, som ellers
er et potentiale i projektet. Facadeopstalterne virker unødigt ‘tørre’
og skildrer ikke helt materialevalgenes potentiale. Omkring hovedindgangen har bebyggelsen dog kvaliteter i den terrasserede åbenhed, der skildres via koblingsbygningens dobbelthøje facade.

De ydre haverum domineres af den omfattende beplantning, hvilket
giver en parkkarakter, der kun til dels harmonerer med Bispebjerg
Hospitals mere åbne landskabsplan. Landskabsbåndene fra helheds- og lokalplanen er tolket ind i projektet ved at give arealerne
omkring bygningerne denne tætte parkkarakter. Skovbrynets tætte
karakter kan dog opfattes som en barriere, der ikke inddrager omgivelserne.
Konceptet for landskabsprojektet fokuserer på at fremhæve bygningen i landskabet og landskabet i bygningen. Der defineres også
fire landskabstypologier, som principper for landskabsbehandlingen: skovbrynet, Psykiatritorvet, indre haverum og rekreative gårde.
De urbane elementer samles i Psykiatritorvet, og beplantningsstrukturen tilstræbes at referere til en lysning i skoven. Konceptet med
landskab i bygningerne kommer til udtryk i de indre haverums frodighed og stoflighed. Dog bliver de haverum, der er delvist overdækket
af etagedæk, meget præget af befæstelse.
Ved koblingsbygningen mellem de to bygninger føres landskabet på
tværs af bygningskomplekset, ved at torvets karakter føres ud i parken
og opløses i et aktivitetsområde. Dette er et fint landskabeligt træk.
Terrænbehandlingen giver lidt for god overskuelighed, idet der er risiko for indkig til sengestuer fra Tuborgvej og ”Lille Tuborgvej” som
følge af, at etape 2 ligger lavere end det omgivende terræn. Dette
søges imidlertid begrænset ved beplantningen mod Tuborgvej.
På nordsiden af mellembygningen appellerer de ydre områder til fysisk aktivitet, og på sydsiden er aktivitetsmulighederne mere rettet
mod ophold i læ, skygge eller sol.

Opstalt mod syd, etape 1
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ARKITEKTUR, ÆSTETIK OG DESIGN

Til trods for projektets store planmæssige rationalitet er der en afvekslende rumlig virkning mellem de forskellige funktionsafsnit, og
der er kvalitative oplevelser både i helhed og i detalje. Dette skyldes
i høj grad den fine balance mellem de grønne indre haverum og den
funktionelle løsning i det enkelte sengeafsniDer er både variation og
sammenhæng, og derfor ses der en gennemgående helhed og en
høj kvalitet i projektet. Det dobbelthøje rum i forhallen og hjørnet
mod ”Lille Tuborgvej” er blødt formede – og disse ”organiske” tiltag
kunne være brugt med større konsekvens i byggeriets ydre fremtoning. Hovedindgangen er dog tydeligt markeret som en del af den
transparente facadedisponering mod torvet, hvorved Ny Psykiatri
Bispebjergs større offentlighed skildres.
Forståelse for helende arkitektur reflekteres i de velvalgte materialer og skaber indre miljøer, der virker trygge og overskuelige for de
psykiatriske patienter. Projektets ydre materialevalg er også ganske

overbevisende med murede partier i genbrugstegl indføjet imellem
betonbånd, selvom opstalterne sine steder virker mere monotome,
end facadeudsnittet indikerer. Der synes endvidere ikke helt at være
overensstemmelse mellem facadeudtryk og planudformning. Materialeanvendelsen styrker dog den højere stueetage i 1. etape, som
er effektfuldt hævet over terræn.
Den landskabelige behandling af de indre haverum er gennemført i
ønsket om tilstedeværelsen af naturkvalitet og sanselighed i både
beplantning, inventar og materialevalg.Der er tænkt i helheder, aktivitetsmuligheder er integrerede i anlæggene og inde- og uderelationerne er bearbejdet. Beplantningen er beskrevet i udtryk og i en
stemning, der relaterer sig til funktionerne.
Da haverummene er i to etager, er haverum i nedre plan store. Dette
betyder, at en stor del af udearealet er overdækket af det overliggende etagedæk. I flere haverum er overdækningen endvidere øst-

Illustration af indre haverum
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vendt, hvilket forstærker den mørke og skyggegivende effekt, som
der må forventes under så store overdækninger.
De overliggende indre haverum er mindre og irregulære. Ovenlyset i
øverste dæk tager en del af det forholdsvis lille udeareal og bliver en
binding i forhold til udnyttelse af arealet. Det er problematisk med de
dobbelthøje haverum i forhold til den rumlige opfattelse og i forhold til
sol/skygge, og der er arealer i stueplan, som ikke kan beplantes. Resultatet er meget forskellige uderum i forhold til de forskellige sengeafsnit.

fremt dette skal være muligt, vil det være nødvendigt at fokusere
på et konstruktivt princip, der tilfører en større fleksibilitet i rumudformningen.

FUNKTIONALITET
INDRETNING, FLOW OG PLACERING AF FUNKTIONER

Wayfinding
Bebyggelsen er indrettet med fokus på overskuelighed og venlighed.

ROBUSTHED

Robusthed og fleksibilitet
Byggeriets konstruktive og installationsmæssige opbygning vurderes at være udformet med en robusthed, der til en vis grad sikrer,
at byggeriet kan tilpasse sig ændringer i rumanvendelse over tid,
herunder tilpasning af transportveje. Projektet tager udgangspunkt
i tunge skillevægge mellem sengestuer. Ønskes der en fuld fleksibilitet, kræver dette anvendelse af lette skillevægge med en øget
vægtykkelse til følge, hvilket vil øge det samlede bruttoareal. Større
funktionsændringer vil kunne gennemføres under hensyntagen til
opretholdelse af den daglige drift.

Trafikcentre i de to etaper ligger begge med god nærhed til forhallen
og skaber herved korte fordelingsforløb.

Arealudvidelse/arealreduktion
Konceptet for byggeriet kan fastholdes ved en eventuel arealudvidelse/arealreduktion og ved etapeopdelt opførelse, dog med den
kommentar at en komprimeret komposition vurderes at lægge
begrænsninger på arealændringer. Projektet anviser flere forslag til
arealreduktioner, og projektet vurderes at være robust over for arealreduktion. Projektet anviser også mulighed for en arealudvidelse
ved udbygning på nabomatriklen (vuggestuen), og det vurderes, at
projektet vil være robust over for en sådan arealudvidelse.

Flow
Den samlede trafikstruktur understøtter et optimalt flow. Flowet er
baseret på to trafikcentre med kort indbyrdes afstand forbundet i
kælderetagen, i stueetagen og på 1.sal. Trafikcentrene er nemme
at finde for de besøgende, og de lander tæt på indgangene til de
forskellige funktionsområder.

Etaper
Projektet vurderes at kunne opføres i henhold til den fastlagte etapeopdeling.

Adgangen til trafikcenteret i etape 2 løber fint gennem en smuk mellembygning, men ender i et område, hvor alle sluser ligger fortættet.
Dette kan skabe en grad af usikkerhed i forhold til wayfinding.
De indeliggende gangforløb har begrænset kontakt til gårdhaver, og
adgangen til afsnittene virker derfor knap så indbydende og befordrende.

Hovedfunktioner er placeret logisk. Fra hovedindgangen er der, for
patienter og pårørende, etableret meget overskuelige adgangsforhold til sengeenhederne i etape 1 og relativt overskuelige adgangsforhold til etape 2, idet man skal passere gennem koblingsbygningen, før der er visuel kontakt med trafikcentret.
Fra forhallen er der en fin adgang via elevator til parkeringskælderen.

MULIGHED FOR BEARBEJDNING AF PROJEKTET

Den meget kompakte plandisponering har ikke umiddelbart fleksible fordele i forhold til en eventuel bearbejdning af projektet. Så-

Den logistiske struktur muliggør en tilfredsstillende differentiering af
de forskellige flows: vare/personale i kælder, patienter og pårørende
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Sengeenhed
Undervisning

Sengeenhed

Sengeenhed

Fra kontorfaciliteterne på første sal i etape 1 er det muligt at etablere en gangbro, der fører henover Psykiatritorvet til Lersøkomplekset. Adgang til gangbroen gennem kontorfaciliteterne synes mindre
hensigtsmæssig.
FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE MELLEM FUNKTIONSOMRÅDER

Sengeenhed

Geronto

ECT-enhed
Kontorfaciliteter

Sengeenhed
Undervisning
Lukket modtage
sengeenhed
Forhal

Sengeenhed

Åbent modtage
sengeafsnit
Modtagelsen

Særlig ankomst
Nedkørsel til
P-kælder

Parkeringskælder
Garderober

Funktionsdiagram
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Logistikfunktioner

Funktionelle sammenhænge
Projektet løser i nogen grad de mange komplekse krav til funktionalitet, fleksibilitet og sammenhænge, som er et vilkår for Ny Psykiatri
Bispebjerg. Det er overordnet et bygningskompleks med en enkel og
forståelig funktionalitet samt et godt flow.
Der er gode funktionelle sammenhænge mellem de enkelte sengeenheder, sengeafsnit og kontorfaciliteter, og det er enkelt for personalet at arbejde på tværs af afsnit og sengeenheder, både på
samme etage og i forhold til etagen over/under. Dette giver god
fleksibilitet og sikkerhed. Dog er enhedsledelsens kontorer placeret,
så enhedsledelsen skal gennem sengeafsnittet for at få adgang til
kontorer. Det vil give anledning til forstyrrelser i sengeafsnit.
Indretning og aktiviteter
Projektet evner at skabe løsninger, hvor udformning, forløb og materialevalg i særlig grad understøtter og inspirerer de planlagte aktiviteter. Den rummelige forhal vil sammen med den transparente
koblingsbygning være attraktiv at færdes i. Integration af lysgårde
og indre haverum med de forskellige funktionsområder vil sammen
med de valgte materialer understøtte patienters og personalets velbefindende og understøtte aktiviteterne.

i stueplan og intern patient/ personaleflow i stueplan og på 1.sal.
Dog er trafikcentret i kælderen fælles for varetransport og besøgende, der kommer fra parkeringskælderen.

Der er arbejdet særdeles overbevisende med at skabe gode og differentierede dagslys- og kunstlysforhold i sengestuer og patientfaciliteter.

Intern forbindelse mellem nye og eksisterende bygninger etableres i
kælderplan via den eksisterende tunnel til Lersøkomplekset. Endvidere vises det, at der kan etableres en ny tunnel til bygning 16 (BUC)
i forlængelse af nybyggeriets tunnel Herved opnår bygning 16 en fin
sammenhæng med psykiatriens øvrige logistiske infrastruktur. Tunnelforløbet er dog udformet med et uhensigtsmæssigt 90 graders knæk.

Projektet fokuserer i nogen grad på konkrete løsninger af akustiske
forhold, og det vurderes derfor, at det akustiske indeklima er løsbart.
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Gulvene vil være differentieret efter rummenes funktion, men er
overvejende trægulve, hvilket giver et varmt interiør. Den lyse og
nedtonede farvesætning vil understøtte dette.
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FORHAL, ORGANISERING OG PLACERING AF FUNKTIONER

Forhal
Forhallen er bygningskompleksets centrum og opfylder med en enkelt undtagelse de ønskede krav om imødekommenhed, tryghed,
overskuelighed og nem wayfinding. Koblingsbygningen fra forhallen
til etape 2’s sengeenheder fremstår i højere grad som passage end
som funktionsarealer.

Hovedindgang og forhal
Hovedindgangen er fint markeret, men placeret med lang afstand
til indgangen til Lersøkomplekset. Forhallen er et vellykket og smukt
rum med en meget sympatisk bearbejdning af det dobbelthøje rum,
og med en fin sammenhæng til auditoriet. Adgangen til 1. sal er fint

indpasset, som et møbel sammen med elevatorer. Der er fin adgang
til tandklinik i stueetage, samt fin og diskret adgang til ECT-enheden
på 1.sal. Der er ikke adgang fra forhal til akutmodtagelsens ankomst,
hvilket er uheldigt, da patienter, der går forkert, må sendes ud af bygningen.
Organisering og placering af funktioner
Projektet evner overordnet set at organisere og placere ECT-enhed,
akutmodtagelse, sengeenheder med patientfaciliteter, kontorfaciliteter samt undervisnings- og personalefaciliteter, så de understøtter overskuelighed, nærhed og tilgængelighed. Der er dog inden for
de enkelte funktioner en række uhensigtsmæssige sammenhænge,
bl.a. internt i Akutmodtagelsen og i ECT-enheden.

Illustration af forhal
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Sengeenheder og sengeafsnit
En sengeenhed består af to sengeafsnit, organiseret omkring et fælles personaleområde. I
hvert sengeafsnit er alle sengestuer placeret i bygningens periferi med udsyn til omgivelser
og natur. Fælles opholdsområder til ophold, aktiviteter, spisning og patient- samt serveringskøkkener, fordybelse etc. er integreret i det centrale område af et afsnit i tilknytning til
indre gårdhaver og personaleområder.

I etape 1, stueetagen, findes det åbne modtagerafsnit samt de to lukkede modtagerafsnit,
alle umiddelbart nær akutmodtagelsen. På 1.sal i etape 1 findes to standardafsnit. Etape
2 rummer de øvrige syv standardafsnit, herunder et afsnit for geronto, der er placeret på
1.sal. For denne patientgrupper vil der være en større hyppighed af akutte situationer, hjertetilfælde oa., som kræver hurtig adgang til de akutte funktioner i det somatiske hospital.
Derfor er afdelingen placeret med direkte adgang til sengeelevatoren, der via kælderen
fører til det somatiske hospital.

Ankomst og akutmodtagelse

Selve personalebasen er delt i to fysiske enheder, en ’front office’ enhed og en ’back office’ enhed, for derigennem, at bringe dele af personalet tæt på patienterne. ’Front office’
enhedens åbne møbel er placeret nær slusen, centralt i afsnittet og i umiddelbar tilknytning
til patienternes fælles opholdsområde. ’Back office’ enheden, hvor personalet kan udføre
samtaler, dokumentation, administrativt arbejde, møder med kolleger etc., er udformet
som et semi-lukket område med god nærhed til ’front office’ enheden, flexrum, printrum
og sekretærfunktionen. ’Back office’ enheden har desuden en direkte forbindelse til personalets tekøkken i det fælles personaleområde.

Sengestuen
En sengestues indre præges af et sammenhængende træbeklædt ’møbel’ som favner det
faste inventar i stuen. Baderummet, som er placeret mod gangen, indgår i dette ’møbel’.
Udformningen giver i det indre et godt overblik for personalet, samt en perspektivisk
åbning mod facaden og dagslyset i det ydre. Facadens dybde, eller relief, skaber både en
forlængelse af rummet mod naturen i omgivelserne samt en diskret tilbagerykning fra den
ydre verden. Baderummenes placering giver desuden en praktisk adgang til servicering af
tekniske installationer fra afsnittets gang, uden at patienten forstyrres.

Skærmede sengestuer er placeret yderligt i afsnittets vinkelformede sengestuegruppe,
adskilt fra de øvrige sengestuer, med eget opholdsområde og mulighed for udgang til egen
skærmet have. Den skærmede have er placeret således at der også er adgang fra fællesområdet og kan således benyttes af alle, i tilfælde af, at der ikke er brug for skærmning.

Sengestuen er møbleret med robust fast inventar, der efter behov kan suppleres. I vinduespartiet er der indbygget en sikret ventilationslem, som giver patienten muligheder for at
regulere indeklimaet. Skrivebord og skab bliver en del af et samlende træmøbel. En enkel
måde at skabe sammenhæng mellem inde og ude og opnå variation og detaljer i et rum,
der sjældent indeholder mange personlige ejendele.

Sengestuen til en bariatrisk patient inkl. forrum og eget bad er placeret i den modstående
ende af afsnittets vinkelformede sengestuegruppe.
Akutstuen inkl. overvågning og baderum er placeret, så der fra overvågningen er god kontakt til ’front office’ enheden og samtidig en direkte forbindelse ind i det fælles personaleområde. Den indre gårdhave benyttes ikke til ophold og dermed er der sikret diskretion til
både akutstue og kontorer.

Ankomsten til et sengeafsnit sker via enhedsslusen. Herfra kommer man ind i det fælles
besøgsområde for enheden, hvor grønne gårdhaver giver et lyst og imødekommende miljø,
samt mulighed for at gå ud i en afgrænset del af gårdhaverne. Sluserne til enhedens to
afsnit nås fra det fælles besøgsområde. Umiddelbart indenfor enhedsslusen mødes man af
personalebasen, patienternes fælles opholdsområde, det øvrige personaleområde samt de
lyse gangearealer omkring den indre gårdhave.

Multirummene for de to afsnit ligger placeret ryg mod ryg i et roligt område, velbelyst fra
to sider. Det er muligt at slå de to rum sammen og på den måde opnå et stort attraktivt og
funktionelt rum.

Mellem to afsnit ligger et personaleområde, hvor personalets tekøkken og de fælles personalefunktioner (kontorer, møderum, medicinrum og printrum) er placeret. Gangen i dette
område forbinder de to afsnit og skaber direkte og uhindret adgang for personalet fra de to
afsnit som back up i akutte situationer. En aflukket trappe skaber direkte forbindelse mellem personaleområderne i de to etager.

I facaden mod de indre gårdhaver etableres siddenicher, hvor patienter der ikke nødvendigvis ønsker andre patienters direkte selskab kan sidde i nærheden af fællesskabet, men dog
i ro.

Sengestuerne placeres ens mod hvert verdenshjørne, ikke spejlet to og to, for at optimere
dagslyskvaliteten i den enkelte stue. Disponeringen muliggør lidt større afstande mellem
adgangsdørene hvilket, sammen med nicherne mellem baderummene, skaber små lokale
personlige rum mod afsnittets gange.
De lidt større sengestuer i geronto-afdelingen har samme modul som standardstuerne,
men en større dybde for at tilfredsstille arealkravene som følge af øget udstyrsmængde og
assistance fra personalet, fx mobillift, større baderum etc.
I gangarealet umiddelbart udenfor sengestuerne er der indrettet nicher i forbindelse med
den indre gårdhave, hvor der er plads til ophold i nær tilknytning til de enkelte stuer. Herfra
kan patienten anvende de fælles opholdsrum på det niveau af fællesskab, som den enkelte
er klar til.
I en videre bearbejdning af projektet vil ovenlys i sengestuerne på 1.sal være en mulighed.

ECT- enheden. Med placering på 1.sal er der ingen tilknytning til personalerum, ej heller til reception. Dette er uhensigtsmæssigt. Der er
fin adgang for ambulante patienter direkte fra forhal. Sengeliggende
patienter fra etape 1 har kort og relativ diskret adgang via centralt
trafikcenter eller nærliggende sluse. Sengeliggende patienter fra
etape 2 skal igennem kælder for at opnå diskretion.

Sengeenheder
Der er fin sammenhæng inden for sengeenheden, med personalebaser og enhedsfunktioner placeret ryg mod ryg. Via intern trappe
er der skabt mulighed for samarbejde med den over- eller underliggende enhed.

HOVEDINDGANG

Sengeafsnittene er meget velorganiserede og velstrukturerede,
hvad angår fordelingen af patientfaciliteter. Birum og depoter ligger
uens placeret, men dog i tilknytning til afsnitsslusen. Der er flere stePatienter
Pårørende
Særlig ankomst
INDGANG
SÆRLIG ANKOMST

Personale

INDGANG
AKUTMODTAGELSEN
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Akutmodtagelsen
Adgang til akutmodtagelsen virker eksponeret på Psykiatritorvet
og har en lav grad af diskretion. Akutmodtagelsen opleves samtidig ikke tydeligt markeret, idet den sløres af træer, der skal skærme
sengestuer, triagerum og samtalerum. Modtagelsen er overordnet
veldisponeret, men med lidt snørklede adgangsforhold mellem
modtagelsen, det åbne modtagesengeafsnit og den lukkede modtagesengeenhed. Modtagelsen og det åbne modtagesengeafsnits
fællesfunktioner er ikke placeret samlet som ønsket. Der er gode
dagslysforhold for både personale- og patientfaciliteter.
ECT- enhed
ECT- enheden er overordnet veldisponeret med fine dagslysforhold,
dog med et mindre velfungerende internt flow gennem flere døre og
et indre gangareal mellem de enkelte ECT-funktioner. Ligeledes skal
patienter ledes fra samtale til klargøring i den helt modsatte ende af
Planudsnit af sengeafsnit
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der uhensigtsmæssige placeringer af rum i forhold til afsnitssluser
- dette gælder for eksempel anretterkøkken, affalds- og rengøringsrum. Der er i enkelte sengeafsnit stor afstand mellem anretterkøkken og serveringskøkken.

Fra afsnitsslusen skal man bevæge sig gennem et mindre gangforløb, før afsnittet åbner sig med udkig til opholdsarealet og videre ud
i haverummet. Den ene halvdel af afsnittets offentlige område er
præget af et monotont gangforløb, mens den anden er fint varieret
og giver udkig til haverum. Fra fællesområderne er der kun mulighed
for at se ud til det fri, uden for afsnittet, for enden af den ene gang.
Dette forstærker oplevelsen af at være lukket inde.

Den glimrende planløsning af sengestuen er fastholdt og er yderligere styrket i facadebearbejdningen, hvor den skrå afskæring mod

Projektet tilgodeser både patienternes behov for et eget område
og en privatsfære og for et fælles, overskueligt og beskyttet univers.
Dette skal dog, grundet den valgte disponering, enten vælges til eller
fra, og understøtter dermed ikke et gradvist tilvalg af fællesskabet.
Det er fint, at fællesområder ligger i adskilte zoner, der skaber varierede oplevelser.

Der er fine oversigtsforhold fra ”on stage”-området i personalebasen til det indre haverum i stueplan. Der kan dog være reducerede
oversigtsforhold til enkelte sengestuer. På 1. sal er der væsentligt
begrænsede oversigtsforhold til hovedparten af sengestuerne pga.
den grønne afskærmning.

Illustration af sengestue

Plan sengestue

Udsnit af sengeenhed
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baderummet, formet i træflader, reflekteres og videreføres af genbrugstegl i eksteriøret. Den udstrakte brug af træoverflader mildner
den rationelle komposition og skaber et behageligt, varmt indre
miljø på sengestuen.

Undervisnings- og personalefaciliteter
Undervisningsfaciliteterne har, med auditoriet placeret ved forhallen
og øvrige rum på 1.sal, fået en meget velfungerende placering med
et fint ”myldre areal” både i stueetagen og på 1.sal. De største undervisningsrum har fået tilført ovenlys som meget fint supplement
til dagslys i rummet.
Undervisningsfaciliteterne knytter sig direkte til de velplacerede
kontorfaciliteter og bliver dermed naturligt integreret i hverdagen.
Der ses dog både fordele og ulemper ved denne placering/opdeling
af undervisningsfaciliteter.
Omklædningsfaciliteterne er placeret i kælder, dog lidt afsides fra
hovedfærdselsårerne, hvilket skaber længere afstande for personalet, der arbejder i etape 2.
AKTIVITETSTILBUD OG UDSYN, INDKIG

Aktiviteter inde og ude
Projektet skaber differentierede aktivitetstilbud inde og ude, som
understøtter den enkelte patients behandling og resocialisering.
Patientfaciliteter i sengeafsnittene er velfungerende, dog har fordybelsesrummet en noget aflang udformning. Der er kun begrænset
mulighed for at tilvælge gradvis involvering i fælles aktiviteter i nærheden af egen sengestue.
Der er god og struktureret adgang til patientfaciliteterne, som kan

benyttes af uledsagede patienter, men med mulighed for, at personalet kan styre adgangen.
De indre haverum i stueetagen er meget store, og med et større
overdækket areal, både for de skærmede haver og for haven i sengeafsnit. For at trække lys ned gennem den store overdækning er
der indbygget et rundt lysindtag i haverne på 1. sal. Det vurderes, at
de indbyggede runde lysindtag vil kunne virke angstprovokerende
på visse patientgrupper.
De indre haverum på 1.sal er placeret på stueetagens overdækkede
areal, og er dermed væsentligt mindre og med færre aktivitetsmuligheder.
De indre haverum er omkranset af enten 1 eller 2 etager. Haverum
omkranset af 2 etager vurderes at have tilfredsstillende dagslysforhold, da der er taget hensyn til solorientering mm i udformningen af
de indre haverum.
Udsyn og indkig
Projektets sengeenheder respekterer patienters og pårørendes integritet og privatsfære. Dog ligger der i bygningens geometri en udfordring i de mange dobbelthøje udearealer, som projektet bevidst
arbejder med at skærme via beplantning.
De indre haverum i flere etager kan give indkigsgener mellem etagerne. Trods de velovervejede løsningsforslag i form af hængende
beplantninger, vil dette kunne opleves som ”grønne” hegn, der hindrer udsyn, set inde fra gangarealerne.
Der vil være en lille risiko for indkig ved akutmodtagelsens sengestuer, der vender mod Psykiatritorvet. Det samme er tilfældet for de

Tværsnit
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sengestuer, der ligger i etape 2 og vender mod Psykiatritorvet, selv
om de er hævet i forhold til terrænet.
I Akutmodtagelsen og ECT-enheden er der begge steder etableret
gode og skærmede vente- og opholdsarealer, som respekterer patienter og pårørendes integritet og privatsfære.

der et supplerende tiltag, i form af decentrale klimaanlæg på sengestuerne, hvilket vurderes positivt for den enkelte patients evne
til selv at regulere på indeklimaet. Det er ikke detaljeret beskrevet,
hvor anlæg placeres i sengestuer, og det er derfor uklart, hvorledes
servicering af denne skal foregå.
BYGGE- OG INSTALLATIONSTEKNISKE LØSNINGER OG BRAND

BYGBARHED OG MATERIALEVALG

Bygbarhed og materialevalg samt bygge- og installationsteknik
Valg af bygge- og installationsteknik virker gennemtænkt, og der arbejdes med en stor gentagelseseffekt samt en høj anvendelse af
præfabrikerede elementer. Projektet anvender generelt kendte bygge- og installationstekniske løsninger, der sikrer en god byggeproces
samt fornuftige driftsmæssige forhold.
Projektet arbejder med indre haverum, der statisk er udkraget/udlagt på udvendige søjler, hvilket sammen med ”ovenlys-løsningen”
samt afskærmning m.v. giver udfordringer i projektet.
Der er etableret et hovedteknikrum under etape 1, samt decentrale
teknikhuse på tagene. Et yderligere centralt teknikrum under etape
2 vurderes at kunne sikre en bedre fordeling og drift af det endelige
byggeri. Teknikhusene på tagene virker meget små i forhold til at
kunne rumme de nødvendige ventilationsanlæg.

Bygge- og installationstekniske løsninger
Projektet belyser ikke nærmere, hvorvidt der er valgt løsninger, der
tager hensyn til et miljø med hårde fysiske belastninger. Projektet
anvender materialer og løsninger, der vil kunne udformes således,
at de vurderes at kunne tåle hårde fysiske belastninger. Det er dog
uklart, i hvilken grad de decentrale ventilationsanlæg er udformet,
og dermed i hvilken grad disse er holdbare overfor hårde fysiske belastninger.
Brandstrategi
Projektet indeholder et godt gennemarbejdet brandprojekt, der
opfylder Konkurrenceprogram og Byggeprogram. Der er beskrevet,
at brandbelastning i sengestuer sikres lav, ved at materialer er godkendt i henhold til driftsmæssige forskrifter. Dette kan dog skabe
unødige driftsmæssige bindinger.
SIKKERHED

Teknikrum er placeret i kælder eller på tag, og servicering af disse
kan således ske uden for områder med patientophold. Servicering
af lokale aggregater for køl og varme vurderes dog at skulle serviceres på sengestuer eller i patientopholdsområdet umiddelbart uden
for patientstuerne. Behov for servicering i patientområder, anses
ikke at være optimalt.

Fysisk sikkerhed
Projektet håndterer den fysiske sikkerhed på en tilfredsstillende
måde. Perimeterhøjden er på 4,5 meter og er udført som bygninger
og bygningsdele. Der er indtænkt sikkerhed for patienter, pårørende
og personale i sengestuer ved valg af fast inventar, byggematerialer,
inventar i baderum mv. Inventaret er overvejende udført som en fast
del af rummets indretning, såsom vinduespartiets fastmonterede
bænk, bord og skab som en integreret del af væggen. De faste dele
suppleres af den særligt udformede psykiatriseng. Badeværelser er
ikke særskilt beskrevet.

Reguleringsmuligheder af luft, lys og varme
Projektet indeholder ikke en detaljeret beskrivelse af reguleringsmuligheder af luft, lys og varme for patienter og personale. Dog angives
manuel overstyring af lys i kontorer og sengestuer. Projektet indehol-

Afskærmning mellem de indre haverum er udført som et grønt adskillende hegn/væg i 4,5 meters højde. Dette vil formodentligt virke
urovækkende på nogle patienter. Rækværk og afskærmning om balkon i forhal er fint udført og giver god sikkerhed.

Installationer fremføres i gangområder med gode muligheder for
servicering uden for sengestuer.
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Illustration af koblingsbygning

Proceduremæssig sikkerhed
Sengeafsnittene er stort set disponeret ens, hvilket letter personalets muligheder for orientering og for at kunne overskue patienternes områder. Birummenes placering tæt på personalebasen gør
det enkelt at gennemføre korrekte procedurer, uanset hvilket afsnit,
personalet befinder sig i. Medicinrummet ligger dog tættere på det
ene afsnit i enheden.
I nogle sengeafsnit har personalebasen en tæt og god placering ved
afsnitsslusen. I andre er der en betydelig afstand, hvilket betyder
ringere oversigtsforhold til afsnitssluser. I sengeafsnittene giver det
fremrykkede ”on stage”-område i personalebasen gode oversigtsforhold til de forskellige patientområder.
I akutmodtagelsens åbne sengeafsnit er personalebasen særdeles
centralt placeret i afsnittet, men langt fra slusen mod akutmodta-
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gelsen og den særskilte afsnitssluse. Dette gør det vanskeligt at
overskue passage ind i afsnittet.
Sengestuernes ensartede disponering sikrer, at personalet ikke skal
forholde sig til forskellige indretninger, når de kommer ind til patienten.
Det vurderes kritisk, at den høje skærmvæg i haverum på 1.sal forhindrer overblik fra personalebasen til de fjerneste sengeområder.
Relationel sikkerhed
Personaletrapperummet, der giver mulighed for at komme mellem
de 2 sengeetager, udgør en ekstra sikkerhedsforanstaltning, så personalet hurtigt kan komme til assistance. Trappen ligger tæt på den
ene personalebase og langt fra den anden, så den direkte tilgængelighed er meget uens fra personalebaserne.
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Personalets flugtmuligheder er tilgodeset med ekstra døre i triageog samtalerum i akutmodtagelsen.

Der anvendes ikke nærmere specificerede bæredygtige materialer,
og der redegøres ikke specifikt for en minimering af vandforbrug.

Akutrummet ligger langt fra basen og over for træningsrummet, så
diskretion i forhold til andre patienter er ikke optimal og kan påvirke
den relationelle sikkerhed mellem patienter og personale.

Integrering af energirigtige tiltag
Der er foretaget grundige studier af bygningsudformningen med
henblik på at integrere energi- og miljømæssige tiltag i den arkitektoniske helhed. Projektet arbejder bl.a. med udformning af vinduesarealer i forhold til verdenshjørner for at sikre bedst mulig balance
mellem dagslys, energi og indeklima.

Udearealer
Der er indtænkt sikkerhed i udearealernes udformning og indretning.

INDEKLIMA

BÆREDYGTIGHED
ARBEJDSMILJØ, OVERSKUELIGHED, OVERBLIK

Hovedfunktionerne (forhal, akutmodtagelse, sengeenheder, kontorfaciliteter samt undervisnings- og personalefaciliteter) indgår alle i
en logisk sammenhæng, dog er der en del dobbelte ganglinjer og
uklarhed i slusefunktionerne særligt i akutmodtagelsen. Projektet
skaber dermed i store træk overskuelighed og overblik samt mulighed for logiske arbejdsgange og flow gennem bygningen.
I projektet er der opnået et godt arbejdsmiljø for personalet ved et
samspil af mange faktorer. Rummene og patientområdernes størrelse sikrer gode pladsforhold i mødet med patienterne. Sondring
mellem ”on stage” og ”off stage” sikrer forstyrrelsesfri områder, når
dette er nødvendigt, for at personalet kan arbejde uforstyrret og
koncentreret.
I de enkelte sengeafsnit er der gode rammer for at kunne aktivere og
behandle patienterne.
Personalets velbefindende understøttes af afsnittenes arkitektoniske kvaliteter med gode dagslysforhold, udsyn til grønne indslag,
samt imødekommende materialer.
ENERGI, MATERIALE OG VANDFORBRUG

Energi-, materiale- og vandforbrug
Projektet overholder Bygningsklasse 2020, og derfor er energiforbruget grundlæggende minimeret i henhold til dette.

Termisk og atmosfærisk indeklima
Projektet har stort fokus på termisk og atmosfærisk indeklima samt
dagslys.
Det termiske indeklima er dokumenteret med BSim-beregninger og
sikres ved ventilation med køling og solafskærmning.
Der foreslås etableret decentrale ventilationsaggregater i hver enkelt sengestue. Denne løsning har udfordringer i forhold til nem drift
og vedligehold. Ventilationsluftmængder i sengestuer vurderes at
være i overkanten, i betragtning af, at dette kombineres med naturlig ventilation.
Der efterlyses en beskrivelse af, hvordan de relativt store ventilationsmængder i sengestuer samt naturlig ventilation kan tilvejebringes uden trækgener.
Der er indarbejdet en kombination af gulvvarme og luftopvarmning
i sengestuer, hvilket vurderes at være fornuftigt i forhold til reguleringen.
Visuelt indeklima
Der er generelt gjort meget ud af det visuelle indeklima i bygningen,
og der udvises stor forståelse for dagslysets positive indvirkning på
patienternes helbredelse. Der fokuseres desuden på, at kunstlys
har en stor indvirkning på mennesker, hvilket vurderes positivt. Det
opnåede dagslysniveau er dokumenteret fornuftigt for både sengestuer og arbejdspladser.
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Akustisk indeklima
Projektet fokuserer i nogen grad på konkrete løsninger af akustiske
forhold, og det vurderes derfor, at det akustiske indeklima kan løses
tilfredsstillende.

Der er ikke overensstemmelse mellem luftskifter i Be10-beregning og
BSim- beregning i kontorer. (4h-1 i BSim, 1,2 l/s m2 i Be10).
Retningslinjer for internt varmetilskud og driftstid jf. Bilag 2.1 til Konkurrenceprogrammet er ikke fulgt.

Projektet vurderes at kunne skabe et samlet godt indeklima.
BYGNINGSKLASSE 2020

Projektet indeholder dokumentation for overholdelse af Bygningsklasse 2020. Der er vedlagt energiramme for 23.792 m² bygning. Beregningen overholder Bygningsklasse 2020 ved anvendelse af 1.525
m² solceller.

Der er ikke fuld overensstemmelse mellem energirammeberegning
og indeklimaberegning. Konsekvensen kan være en forøgelse af antallet af solceller.
På baggrund af den vedlagte dokumentation vurderes det, at projektet kan overholde Bygningsklasse 2020.

Facadeudsnit
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ØKONOMISK REALISERBARHED
OVERHOLDELSE AF DEN ØKONOMISKE RAMME

Bruttoarealer
Projektet overholder rammen for bruttoarealet, idet der er tilbudt
23.755 m² (2 m² overskridelse). En kontrol af 3D model viser, at teknikhuse på tag ikke er medregnet i arealopgørelsen. Der er 10 teknikenheder af ca. 84 m² (opmålt) og således et bruttoareal på yderligere 840 m² til at rumme teknik. Medregnes teknikarealer på tag
til det samlede bruttoareal fås samlet en overskridelse på 842 m².

medregent et relativt stort beløb til byggepladsomkostninger, som
vurderes at kunne være lavere og på denne måde medvirke til at
reducere den samlede overskridelse.
Drifts- og vedligeholdelsesudgifter
Tilbudsgiver har ikke detaljeret vist en beregning af drifts- og vedligeholdelsesudgifter, men oplyst en gennemsnitspris til drift- og vedligehold af terræn, grønne arealer, udvendig bygning, indvendig bygning, EL og VVS-anlæg samt udgifter til serviceaftaler på tekniske
anlæg. Det oplyste budgettal for drift- og vedligeholdelsesudgifter
findes realistiske, men dog i den meget lave ende.

Nettoarealer
Der er i byggeprogrammet forudsat et samlet nettoareal på 13.196
m². Tilbudsgiver har 13.280 m² med i projekt (13.282 m² i 3D model). Tilbudsgiver ligger således 86 m² over byggeprogrammet. Alle
delområder lever op til arealkravene med små afvigelser, dog er nettoarealer til teknikarealer på tag ikke indregnet i tilbuddet.
Projektets realiserbarhed inden for den økonomiske ramme
Budget for entrepriseomkostninger er af de bydende oplyst til at
ligge ca. 22 mio. kr. over budgettet for entrepriseomkostninger. Ved
en gennemgang af projektet er der tillagt økonomi for store mængder glas i projektet, anvendelse af grønt tag, genbrugstegl i facader,
samt teknikarealer på tag. Den samlede evaluering af projektets
økonomi udgør således en samlet overskridelse på ca. 32 mio. kr.
Tilbudsgiver har vedlagt en oversigt over besparelsestiltag, der dog
ikke kan indeholde den anførte samlede overskridelse uden at forringe funktioner eller kvalitet.
Det vurderes dog muligt at gennemføre projektet indenfor den samlede targetsum på 454 mio. kr., men en tilpasning i forhold til budgettet vil dog kræve en optimering af projektet, udover relevante besparelser i det oplyste besparelseskatalog. Besparelserne skønnes
at skulle omfatte optimeringer på landskabsprojekt, omfang af grønt
tag, facader, mængder af glas samt en reduktion i arealer på områder, der ikke er relateret til sengeenheder for eksempel forbindelsesbygningen og hovedindgangen. Det samlede behov for besparelser
vurderes at medføre forringelser i kvalitet og/eller funktioner. Der er
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Konkurrencen har været tilrettelagt af Region Hovedstadens Psykiatri, Projektog Driftsafdeling i samarbejde med BM Arkitekter ApS og MOE Rådgivende
Ingeniører.
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Forsidefoto:
I den oldgræske mytologi bruges ordet “psyke” om menneskets personifice
rede 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 psy
kiatrien 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.

