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1 Indledning
I disse år undergår Region Hovedstadens sundhedsvæsen en kraftig udvikling. Med henblik på til
stadighed at kunne tilbyde regionens borgere den bedst mulige behandling og sammenhængende
patientforløb udbygges psykiatrien, og hospitalerne i regionen samles på færre matrikler.
Med samlingen af hospitalerne sker der en modernisering af akutmodtagelsen i overensstemmelse
med de nye muligheder, som sammenlægning af flere specialer og den teknologiske udvikling giver.
Udbygningen af psykiatrien giver mulighed for forbedrede patientforhold ved bl.a. at kunne tilbyde
enestuer. Generelt vil der ved udbygningen kunne skabes bedre rammer for denne særligt følsomme
patientgruppe.
For at understøtte målsætningen om bedst mulig faglig behandling og sammenhængende
patientforløb har Region Hovedstaden taget et væsentligt skridt med vedtagelsen i 2011 af Hospitalsog Psykiatriplan 2020.
Med planen fusionerer Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital på Bispebjerg-matriklen til et nyt
akuthospital for de ca. 416.000 borgere i optageområdet Byen. Samtidig skaber Region Hovedstadens
psykiatri nye og moderne rammer til psykiatrisk behandling og forskning. Psykiatrien på Bispebjerg
Bakke skal varetage behandling af børn, unge og voksne med psykiatriske lidelser fra størstedelen af
København og endvidere rumme en række specialfunktioner.
Region Hovedstaden gennemfører fusionen af Bispebjerg Hospital og Frederiksbjerg Hospital med
tilskud af investeringsmidler fra statens kvalitetsfond.
For at sikre en gennemtænkt og sammenhængende udbygning af Bispebjerg-matriklen igennem hele
projektets forløb blev det i 2010 besluttet at indlede udbygningsprocessen med at gennemføre en
helhedsplankonkurrence. I efteråret 2011 indbød Region Hovedstaden derfor, efter prækvalifikation, 8
højt kvalificerede teams til at deltage i konkurrencen og dermed give deres bud på en helhedsplan for
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.
De indleverede forslag har alle taget afsæt i projektets overordnede vision: ”Vi bygger et unikt hospital
og psykiatri på Bispebjerg” og forholdt sig til de syv fokuspunkter, der er udviklet som en udfoldelse af
visionen og en metode til at sætte projektet i spil.
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2 Helhedsplankonkurrence
2.1 Opgaven
Den udbudte konkurrence har til formål at frembringe forslag til en udviklingsplan for det samlede
område, hvor fokus er at skabe den optimale sammenhæng og kvalitet på grunden.
Væsentlige elementer er placering og sammenhæng mellem de enkelte funktioner og dermed også
den infrastrukturelle løsning samt bygningernes individuelle dimensioner og aftryk i et område, der har
stor bevaringsværdi. Endvidere skal helhedsplanen afdække et overordnet arkitektonisk udtryk,
områdets samlede anvendelse og forhold omkring nabobebyggelser og nærmiljø samt trafikafvikling,
parkeringsforhold, forsyningsforhold og bæredygtighedstiltag.
Nyt hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er et kompleks projekt, som både rummer nedrivning af
eksisterende bygninger, ombygning og renovering af flere fredede bygninger samt et betydeligt
omfang af nybyggeri på et geografisk meget stort område, hvorfor planen også til dels har karakter af
en egentlig byplan.
Skønt det kun er dele af det nuværende hospitalsområde, der er fredet, er det et udtrykt ønske, at
området håndteres som en helhed, og at den nye helhedsplan ikke svækker oplevelsen af de værdier,
der ligger til grund for fredningen. Derfor er en væsentlig del af opgaven med at udforme en ny
helhedsplan også at forstå, respektere og understøtte områdets eksisterende kvaliteter og formulere
bud på håndteringen af denne udfordring.
Det er ligeledes et ønske for konkurrenceudskriver, at helhedsplanen udarbejdes på en måde, som
sikrer, at den videre planlægning kan ske på en tidsøkonomisk og effektiv måde.
Med helhedsplanen skabes et overblik, der gør det muligt at handle målrettet og styre de mange
kommende delprojekter både bygningsmæssigt, tidsmæssigt og økonomisk.
Konkurrencen omfatter dels at udforme de fremtidige rammer for, hvordan hospitalskomplekset og
dets mange forskelligartede funktioner kan integreres i området med sin omfattende hospitalsaktivitet
og bygningsmasse og dels at udarbejde overordnede designmodeller for både udformningen af
udeanlæg med haver, aktivitets- og opholdsarealer og for selve bygningsmassens arkitektoniske
fremtræden.
Herudover skal forslagene demonstrere robusthed overfor kommende ændringer og krav samt
indeholde realiserbare løsninger, som kan gennemføres, samtidig med at hospitalet og psykiatrien er i
fortsat drift under hele udbygningen.
De syv tidligere nævnte fokuspunkter er afsættet og rammen for udarbejdelsen af helhedsplanen, og
ved at indarbejde disse syv vigtigste punkter i konkurrencens program er det søgt at opnå, at alle
aspekter af projekterne bliver beskrevet i sammenhæng med én eller flere af de syv punkter.
De syv fokuspunkter:
Det fantastiske Bispebjerg
Det menneskelige Bispebjerg
Det integrerende Bispebjerg
Det tilgængelige Bispebjerg
Det effektive Bispebjerg
Det fleksible Bispebjerg
Det forebyggende Bispebjerg
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2.2 Konkurrencen
Konkurrencen er udskrevet af Region Hovedstaden v. Bispebjerg Projektet, i henhold til EU-Direktiv
2004/18/EF ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 183-299614 den 23. september 2011 og
supplement til bekendtgørelse 2011/S-203-329307 den 21. oktober 2011. Ansøgningsfrist for
modtagelse af ansøgninger var 28. oktober 2011, hvor i alt 50 generelt meget velkvalificerede teams
søgte om prækvalifikation, og 8 teams blev udvalgt og inviteret til at deltage i konkurrencen.
Konkurrencens udbudsmateriale blev gjort tilgængeligt for deltagerne i digital version via
udbudsportalen Byggeweb den 8. november 2011. Konkurrencedeltagerne afleverede forslag i digital
version til bedømmelse ved upload til udbudsportalen Byggeweb den 17. januar 2012, hhv. i en pakke
med plancher, mapper og navnekuverter mv. afleveret/afsendt til modtagelse mellem 17. og 24. januar
2012.
Alle 8 konkurrenceforslag er modtaget rettidigt.
Konkurrencevederlaget er kr. 400.000 ekskl. moms.
En grundig granskning og bedømmelse af de indkomne forslag har ført frem til, at dommerkomitéen
har udpeget to vindere af projektkonkurrencen. Vinderne inviteres til at deltage i et efterfølgende
udbud efter forhandling:
Forslag nr. 24794
og
Forslag nr. 88888

2.3 Konkurrencedeltagere
Oplistet i alfabetisk rækkefølge:
Firmanavn

Underrådgivere/konsulenter

Arkitema K/S
MIKADO HOUSE
Rued Langgaards Vej 8
DK-2300 København S

Aart Arkitekter A/S
Narud-Stokke-Wiig, Arkitekter og Planleggere AS
Kollision aps
Moe & Brødsgaard A/S
Center For Idræt og Arkitektur
Handiplan Plus
Ulrika Stigsdotter

Atkins Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 17
DK-2300 København S

WS Atkins & Partners Overseas

BDP
1 North Bank
GB- Sheffield S3 8JY

Arkitektfirmaet TKT a/s
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Firmanavn

Underrådgivere/konsulenter

Brunet Saunier Architecture
17, rue Dupetit Thouars
F-75003 Paris

RFR Elements

og
Agence Ter
18-20, Rue du Faubourg du Temple
F-75011 Paris
Cubo Arkitekter A/S
Frederiksgade 72 B
DK-8000 Aarhus C

PLH Arkitekter A/S
Sweco Architects A/S
EKJ rådgivende ingeniører as
WSP

Drees & Sommer Nordic A/S
Frederiksborggade 15, 8. sal
DK-1360 København K

Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps
NORD Arkitekter
Breimann & Bruun, Garten- und Landschaftsarchitekten
Tetraplan A/S
WTM ENGINEERS INTERNATIONAL GMBH

mecanoo
Oude Delft 203
NL-HD Delft

GPP Arkitekter A/S
Lindgaard A/S

VenhoevenCS architecture+urbanism
Hoogte Kadijk 143 F15
NL-BH Amsterdam

Karin Imoberdorf Dipl. Arch. EPFL SIA, MPH

og
OKRA landscape architects
Oudegracht 23
NL-3511 AB Utrecht
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3 Bedømmelsesprocedure
3.1 Bedømmelse
Bedømmelsen af de 8 indkomne forslag er indledt med en gennemgang i forhold til konditionsmæssighed ved granskning af, om det efterspurgte materiale er modtaget, og med henblik på at sikre,
at mindstekravene er opfyldt.
Alle 8 forslag er modtaget rettidigt og erklæret konditionsmæssige og er hermed optaget til
bedømmelse.
Der er afholdt i alt fire bedømmelsesmøder med deltagelse af dommerkomitéen i perioden 8. februar
til 5. marts 2012. Endvidere er der afholdt to fagdommermøder.
Bent Larsen var fraværende på bedømmelsesmødet den 8. februar.
Forud for dommerkomitéens bedømmelse er der af Kuben Management, fagdommerne og Bispebjerg
Projektet foretaget en gennemgang af de indkomne forslag i henhold til programønsker og -krav,
herunder de syv fokuspunkter og de oplyste tildelingskriterier.
Vurderingen af projekternes kvalitet i forhold til tildelingskriterierne er alene foretaget af
dommerkomitéen.

3.2 Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen i projektkonkurrencen er foretaget ud fra en helhedsvurdering af følgende kriterier.
Bedømmelseskriterierne er anført i ikke prioriteret rækkefølge.
1. Kvaliteten af konkurrenceforslaget i forhold til målsætningen om at opnå en Helhedsplan, der
fremstår som en harmonisk, kreativ, rekreativ helhed med nytænkning og fremtidsorientering.
Uddybning: Designmodeller for nybyggeriernes arkitektoniske fremtræden og integration af
bæredygtighed indgår i bedømmelsen.
2. Integration af de 7 fokuspunkter
Uddybning: Herunder vurderes håndteringen af, hvordan konkurrenceprogrammets syv
fokuspunkter, der er udviklet som syv overordnede strategier, indgår i besvarelsen af opgaven
og forslagenes tilgang til de skitserede dilemmaer.
3. Forslagets realiserbarhed
Uddybning: Herunder vurderes forslagenes oplæg til etapeplan, etapernes indbyrdes
uafhængighed og muligheden for opretholdelse af hospitalets og psykiatriens uafbrudte drift
under udbygningen.
4. Opfyldelse af funktions- og programkrav i henhold til konkurrenceprogrammet
Uddybning: Herunder vurderes konkurrenceforslagenes robusthed overfor fremtidige
ændringer og evne til at blive bearbejdet uden at miste kvalitet i den overordnede idé.
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Ligeledes vurderes den overordnede tilrettelæggelse af logistik og tilgængelighed samt
integrationen med omgivelserne og byen.
Der lægges endvidere vægt på forslagenes evne til at omsætte molekylemodellens hensigter
og bindinger i velargumenterede strukturer.

3.3 Dommerkomite
De indkomne forslag er bedømt af en dommerkomité med følgende sammensætning:
Lars Gaardhøj, Regionsrådsmedlem, formand for dommerkomitéen
Hanne Andersen, Regionsrådsmedlem
Jannie Hjerpe, Regionsrådsmedlem
Karin Helweg-Larsen, Regionsrådsmedlem
Bent Larsen, Regionsrådsmedlem
Andreas Røpke, Regionsrådsmedlem
Helle Søholt, Gehl Architects ApS, Arkitektfagdommer
Stig Lennart Andersson, SLA, Arkitektfagdommer
Stig Mikkelsen, Dissing+Weitling architecture, Arkitektfagdommer
Tilforordnet til dommerkomitéen uden stemmeret:
Sundheds- og Omsorgsborgmester, Københavns Kommune, Ninna Thomsen
Rådgivere for dommerkomitéen:
Morten Rand Jensen, Koncerndirektør, Region Hovedstaden
Kasper Jacoby, Koncern Projektdirektør, Region Hovedstaden
Janne Elsborg Hospitalsdirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Martin Lund, Direktør, Region Hovedstandens Psykiatri
Claes Brylle Hallqvist, Vicedirektør, Bispebjerg Projektet
Vagn Risby Mortensen, Byggechef, Bispebjerg Projektet
Kim Sander Projekt og Driftschef, Region Hovedstandens Psykiatri
Tina Saaby, Stadsarkitekt, Københavns Kommune,
Anne Skovbo, Direktør, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Dommerkomitéens sekretærer, Kuben Management A/S:
Trine Christensen, Bygherrerådgiver, Akademiingeniør
Ane-Lene Kjølby, Regionsdirektør, Arkitekt maa
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4 Bedømmelse
4.1 Generelle bemærkninger
Konkurrencen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er meget ambitiøs. Der er modtaget 8
forslag af høj kvalitet med meget interessante og forskellige besvarelser. Opgaven er ikke alene at
udvikle et af fremtidens førende universitetshospitaler som en effektiv maskine med stordriftsfordele
og samtidig patientfokus, men at indpasse hospitalet i en bystruktur, oveni købet på et sted med
fredningshensyn og stor følsomhed bygningskulturelt og landskabeligt. Dette har vist sig at være en
overordentlig udfordrende balance, idet hospitalet, såvel det somatiske som det psykiatriske, har
behov for en samlende og kompakt struktur, og byen og stedet har behov for, at det store område kan
gennemtrænges og blive aktivt, rumligt og funktionelt for kvartererne omkring og for bydelen og byen
som helhed. Alle 8 deltagende teams har haft svært ved at løse denne udfordring optimalt.
Nærheden mellem nyt og gammelt er et generelt arkitektonisk tema i alle helhedsplaner, og alle 8
forslag viser, hvor vanskeligt det er at nærme sig de eksisterende bygninger i skala og arkitektur. De
to forslag, som er valgt til viderebearbejdning i næste fase, løser denne udfordring i helhedsplanen
ved at holde afstand og trække en stor del af det samlede nybyggeri og bygningsvolumen mest muligt
mod nord ud til Tuborgvej.
Besvarelserne lægger enten en landskabelig, en bymæssig eller en bygningstypologisk logik til grund
for deres strukturerende greb for helhedsplanen. I 3 konkurrenceforslag - forslag 24794, 54813 og
88888 - funderes strukturen i en vægtning af terrænet, det historiske haveanlæg eller en nytolkning af
haverne som et sammenhængende parkanlæg. Forslag 24794 og 88888 baseres på et helhedsgreb,
der på meget forskellig vis, men meget overbevisende, fletter bygninger og landskab, således at
bygninger og haver opnår samme muligheder for kontakt mellem inde og ude, som i de eksisterende
pavilloner, dog i et nyt moderne formsprog. I 4 andre konkurrenceforslag - forslag 12345, 33854,
01202 og 12425 - baserer helhedsplanens struktur på en læsning af byen og en mere urban logik med
pladser og gader, mens det sidste forslag - forslag 47583 - introducerer et helhedsgreb på matriklen,
der baseres på en bygningstypologisk analyse og strategi. Alle tre måder at introducere et
helhedsgreb kan fungere godt og kan være robuste måder at håndtere en fremtidig udbygning.
Besvarelserne viser endvidere 3 hovedprincipper for placeringen af de nye bygningsvolumener og for
den overordnede disponering af den samlede matrikel. Langt den overvejende del af forslagene
(01202, 12425, 33854, 47583 og 54813) placerer det primære bygningsvolumen centralt på grunden
og prioriterer en nærhed til de eksisterende pavilloner og en afstand til Tuborgvej og fastholdelse af en
parkkarakter mod nord. Forslag 24794 og 88888 placerer mest mulig bygningsvolumen mod nord og
indarbejder parken mod Tuborgvej i bebyggelse, og endelig argumenterer forslag 12345 for en
placering af fremtidige bygningsvolumener i en cirkel i kanten på hele matriklen for at fredeliggøre
centrum omkring det eksisterende havemiljø. Konkurrencen og besvarelserne har illustreret, at det
kan være en fordel at placere en del volumen særligt mod nord for at skabe en ryg mod Tuborgvej og
for at skabe en effektiv tilkørsel og tilgængelighed særligt for akuttilkørsel og FAM.
Det somatiske hospital er den største sammenhængende funktion i helhedsplanen, og flere forslag
vælger et bygningskoncept, der optager den eksisterende pavillonstruktur og binder pavillonerne
sammen med et stort baseelement for at skabe effektivitet og funktionelle sammenhænge i den
kliniske grundstruktur. Basen placeres enten i kælderniveau eller i stuetagen. Flere forslag lader
basen få en stiliseret landskabsbearbejdning, illustreret mest tydeligt i forslag 54813 og 33854.
Dommerkomitéen er betænkelig ved basen som koncept, når den bliver flere etager høj, grundet de
begrænsede muligheder for dagslysindfald til de ofte mange faste arbejdspladser, der er i basen.
Sammenhænge på anden vis i form af kompakte foyerer, korte gangbroer, sammenbygninger og
lignende er omvendt løst rigtigt godt i mange forslag her i blandt forslag 01202 og12425.
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Det psykiatriske hospital er overvejende placeret som anbefalet i programmet, men 2 forslag (forslag
24794 og 47583) arbejder på en overraskende måde med et forsøg på at skabe større sammenhæng
i psykiatrien ved at samle en større andel af det psykiatriske hospital i den nordøstlige del af grunden.
Trafikalt anvises forskellige løsninger med både ankomst fra Tuborgvej og Bispebjerg Bakke.
Dommerkomitéen mener, at alle forslag trafikalt kan bringes til at virke på dette plan i nærmere
samarbejde med Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og Københavns Kommune. Dog stiller
dommerkomitéen sig særligt positiv overfor de forslag, der med enkle trafikale greb formår at reducere
biltrafik på en del af matriklen og prioritere gående og cyklende, grundet områdets fredningsgrad og
ønskede landskabelige sammenhæng. En logisk og enkel cykelforbindelse rundt om matriklen, fx ved
gennemførelse af Bispebjerg Bakke, skaber den stærkeste nord-/sydforbindelse for cyklister. Ligesom
forbindelse mod Lersø Park Allé over S-banen foreslås forstærket i flere forslag. I relation til
fredeliggørelsen af grunden som helhed er det positivt, at mange forslag arbejder med primær
parkering i p-hus/p-kælder og et minimum af overfladeparkering i området. Tilknytningen til offentlig
transport er vanskelig at løse på kort sigt, men ved mulig fremtidig udbygning af metro eller letbane
langs Tagensvej øges den trafikale kobling til Tagensvej og Bispebjerg Bakke, og den øst/vestlige
akse, som flere forslag genintroducerer for en fornyet betydning. Forslag 47583 foreslår som det
eneste forslag en meget markant løsning og etablering af en ny S-togsstation. Flere forslag er meget
stærke i deres strategiske enkelthed i relation til indgange til området, hvilket kan styrke
orienteringsevnen i området. Her kan forslag 12345 fremhæves for sin shared space-løsning internt
på området, men også forslag 47583 for sin klare logik for indgange til henholdsvis akutte og
ambulante patientgrupper.
Mange forslag har prioriteret landskabsrummene højt, og har enten videreført et traditionelt aksialt
anlæg, eller har illustreret en større grad af nytolkning. Forslag 88888 har anvist fint detaljerede
guidelines for haveanlægget i tillæg til guidelines for byggeri. Alle forslag anvender haverne i
forskelligt omfang til at invitere patienter, pårørende, medarbejdere i området og byens borgere til
aktivt at bruge anlægget gennem nye programmer og en større grad af åbenhed i området.
Bæredygtighed behandles generelt ligeværdigt i de 8 forslag. Det er kendte og afprøvede principper,
der lægges til grund for både håndtering af vand og bygningsteknologi.

Det fantastiske Bispebjerg
Ønskerne omkring et Fantastisk hospital knyttes til den kliniske grundstruktur, den interne optimering
af logistik samt etableringen af et stærkt forskningsmiljø og innovationsmiljø for fremme af sundhed og
viden. Samlet ønsker Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler at fremstå som et førende
universitetshospital med et unikt miljø. Af forslagene, der har vist en grundig forståelse og indsigt i
disse problemstillinger, kan fremhæves forslag 33854, 24794, 54813 og 12425. Disse forslag vægter i
særlig grad kompakte somatiske hospitaler med minimale afstande og gode koblinger mellem de
vigtigste funktioner, som de fremgår af programmets illustrerede molekylemodel. Forslag 12345,
88888 og 12425 har alle tilsvarende rigtig gode kliniske sammenhænge og anviste strukturer for det
psykiatriske hospital.

Det menneskelige Bispebjerg
Bispebjerg Hospital udgør et unikt hospitalsmiljø ikke bare i Danmark; men i verden, og det
Menneskelige Bispebjerg ønskes bibeholdt og videreudviklet også i den nye del af hospitalet. I skala
og sammenhænge mellem inde og ude tilbyder det historiske anlæg af pavilloner et godt arbejdsmiljø,
som er værdsat af både medarbejdere på hospitalet og af patienter, og den helende arkitektur sikrer
effektivitet igennem arbejdsglæde i hverdagen. Hospitalet skal i både arkitektur og i funktionalitet
kunne forstås i øjenhøjde, således at patienter og brugere af området inviteres til et imødekommende
hospital og ikke oplever bagsider og lukkethed, som området delvist også karakteriseres af i dag.
Forslag 12345 tilgodeser disse forhold igennem den klare logik, hvorved man guides rundt i området.
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Ligeledes tilgodeser forslag 88888 forholdene grundet bygningernes skallering og tætte forhold
mellem arbejdspladser og uderum. Begge forslag skaber særlige steder i helhedsplanen og kobler
området godt til den omgivende by. Forslag 47583 er ligeledes meget stærkt i relation til orientering
ved sine 2 primære akser igennem området, funktioner, programmer og andre bygningsmæssige og
landskabelige pejlemærker og kendetegn.

Det integrerende Bispebjerg
Programmet lægger således op til en stor grad af integration mellem hospitalsområdet og den
omkringliggende by ikke blot i relation til forbindelser, men også funktionelt i ønsket om kommercielle
aktiviteter på matriklen og integration af virksomheder, forskning, undervisning og oplevelse. Det
Integrerende Bispebjerg er således varetaget i rigtig mange forslag, men særligt kan fremhæves
forslag 12345 og dets placering af Bispebjerg Univers mod Tuborgvej, som et nyt stærkt vartegn, som
stadfæster det nye Bispebjerg Hospital som et åbent og innovativt kvarter i byen. Forslag 24794
anviser en spændende integration af forskning i den sydlige del af matriklen, som kan kobles til et
fremtidigt center for medicinsk udvikling i forskerparken Symbion og universitetsområdet Nørre
Campus er et andet stærkt greb. Og endeligt kan forslag 47583 fremhæves for sit helhedsgreb og
trafikale løsninger, som stærkest svarer på fokuspunktet om det Integrerede hospital.

Det tilgængelige Bispebjerg
Det tilgængelige Bispebjerg skal fremstå inviterende og tilrettelægge for alle behov. Forslagene, der
åbnes i de ydre dele af matriklen med pladsdannelser og tydelige indgange, fremstår mest åbne og
tilgængelige, hvorimod forslag 33854, 24794 og 54813, der alle i forskellige grader trækker
indgangene mod centrum, opnår en højere grad af koncentration med en vis grad af lukkethed som
konsekvens.

Det effektive Bispebjerg
Der er argumenteret forskelligt for effektiviteten i forslagene (Det effektive Bispebjerg); men stort set
alle forslag løser den kliniske struktur, så der kan opnås en stor grad af effektivitet i arbejdsgange og
akutfunktioner. Her vil man særligt kunne fremhæve forslag 33854, 54813, 01202 og ikke mindst
forslag 12425 for deres kompakte og dermed effektive bygningsstrukturer. Logistikbygningen er
placeret to forskellige steder på matriklen i forslagene. De fleste forslag placerer den længst mod
nordvest med indkørsel fra Tuborgvej, mens to forslag placerer den i det nordøstlige hjørne, også med
tilkørsel fra Tuborgvej. Dommerkomitéen vurderer, at konkurrencen illustrerer den store fordel, der er
ved en nordvestlig placering, hvor der kan opnås den tætteste kontakt til det somatiske hospital. De
fleste forslag viser også en tilfredsstillende trafikløsning og prioritering af ambulancer, selvom denne
placering resulterer i, at tilkørsel til FAM og logistikbygning håndteres i samme kryds. Mulighederne
herfor kan afklares nærmere i samarbejde med Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og
Københavns Kommune.

Det fleksible Bispebjerg
Der er stillet krav om størst mulig fleksibilitet. Dette skal forstås både som en fleksibilitet i
helhedsplanen, der sikrer en stor grad af robusthed over tid, således at forslaget kan optage
fremtidige udviklingsmuligheder uden at miste sin identitet. Og det skal også forstås som fleksibilitet i
den foreslåede bygningsstruktur, således at der kan omlægges fleksibelt mellem behandlings- og
sengeområder osv. Den teknologiske udvikling på hospitalsområdet kræver tilsvarende en stor grad af
fleksibilitet i de enkelte funktioner. Den landskabelige tilgang i forslag 24794 og 88888 fremstår i
begge forslag meget overbevisende i deres fleksibilitet på helhedsplanniveau. På bygningsniveau er
forslagene 33854 og 12425 også stærke i deres fleksibilitet grundet den kompakte somatiske struktur.
De nok stærkeste forslag i relation til fleksibilitet og robusthed i etapeplaner og udbygning er
henholdsvis forslag 24794 og 12425, der begge muliggør en optimal udbygningstakt med
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påbegyndelse af byggeri imellem nuværende bygning 7 og 13 samt en samtidig påbegyndelse af både
det somatiske og psykiatriske hospital.

Det forebyggende Bispebjerg
Det forebyggende Bispebjerg er endeligt det sidste fokuspunkt i programmet, og ligesom det
menneskelige Bispebjerg måske det vanskeligste fokuspunkt at illustrere i konkurrencen. Her lægges
der op til, at helhedsplanen skal fremme en aktiv livsstil blandt medarbejdere, patienter og naboer, og
også at helhedsplanen skal muliggøre en helende arkitektur. Her kan forslag 12345 og 88888
fremhæves for deres idéer om forebyggende Movelabs og mangfoldighed i haver og oplevelser. Men
også forslag 47583 og 01202 arbejder med lege- og aktivitetspladser i hele området samt løbe og gåruter.
Realiseringsplanerne for de 8 besvarelser er meget forskellige, og der er således flere år til forskel
imellem de forslag, der hurtigst kan realiseres kontra de forslag, der ikke løser de bygningsmæssige
bindinger og etaper ligeså effektivt. Blandt andet er realiseringen af FAM som en fuldt ud operationel
enhed, når den bygges, af stor vigtighed for hospitalet. Ligeledes er de forslag, der hurtigt kan
opstarte det psykiatriske nybyggeri – enten ved anvendelse af byggefelt A eller B, eller evt. ved
midlertidig genhusning af bygning 15 – en god etableringsplan for den psykiatriske hospitalsfunktion.
Dommerkomitéen vil gerne fremhæve, at der ved afslutningen af enkelte bygningsafsnit skal være en
god sammenhæng til det øvrige hospital, for at det samlede hospitals interne logistik fungerer. Den
samlede byggeperiode bliver meget lang, og der skal dermed opretholdes gode hospitalsfunktioner
undervejs i forløbet. Samlet set har man set positivt på de forslag, der muliggør en byggeopstart af
både det somatiske og det psykiatriske hospital samtidig. Det er også positivt, at der i visse forslag
etableres fremtidige udvidelsesmuligheder, der placeres i sammenhæng med øvrige
hospitalsområder.
Alle forslag opfylder funktions- og programkravene i henhold til konkurrenceprogrammet. De mange
vanskelige programkrav og konkurrencens kompleksitet har gjort opgaven vanskeligt både for
deltagere og for bedømmelsesudvalg. To forslag, forslag 24794 og 88888, er valgt til videre udvikling
og forhandling i fase 2.

24794
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4.2

Kendingstal 01202

Forslaget er udarbejdet af:
Mecanoo &

GPP Arkitekter
Lindgaard A/S

Hovedgreb & arkitektur
Forslaget disponerer overordnet grunden svarende til den i programmet foreslåede placering.
Bispebjerg Bakke forlænges frem til Tuborgvej og former en indre ringvej, hvorfra adgang til bl.a. det
psykiatriske hospitals enheder er placeret. Der skabes en ny adgang til det somatiske hospital fra
Tuborgvej. Logistikbygningen er placeret i grundens nordøstlige hjørne ved ringvejen.

Der skabes overordnet forbindelse mellem en ny ankomstplads i grundens nordvestlige hjørne og det
eksisterende grønne rum umiddelbart syd for Lersøkomplekset. Dette forløb "Health boulevard"
tænkes udformet bymæssigt med adgang til somatiske og overordnede offentlige funktioner på begge
sider. Den historiske akse gennem Martin Nyrops plan tænkes forlænget og fastholdt i det somatiske
hospitals foyer og centrale fordelingsrum ved "Health boulevard".
Det somatiske hospital er udlagt som en kompakt gårdrumsstruktur med største sammenhængende
arealer i de nedre planer og mere opbrudte sengeafsnit højere oppe. Der skabes via gangbroer
forbindelse over det centrale strøg på første og anden sal.
De psykiatriske bygningsenheder er udlagt som selvstændige åbne volumener, med hævede åbne og
lukkede gårdrum. Bygningerne forholder sig til eksisterende bygningers bredde og skala, og danner
åbne gårdrum sammen.
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Det somatiske hospital tænkes udført som en kombination af længe- og karréudtryk med store
tegltage, valmede og med gavludtryk. Forslaget tager udgangspunkt i ønsket om at benytte varme
materialer som tegl og træ, men også grønne facader foreslås. De psykiatriske bygninger med flade
grønne tage med et varmt gult udtryk, som differentierer sig fra de historiske røde teglbygninger.
By & trafik
Forslaget har stærke bymæssige koblinger både i form af respekt for historiske visuelle akser, men
også i etableringen af et nyt hovedstrøg med funktioner i stueetagen og åbning af den offentlige park i
området.
Bispebjerg Bakke forlænges og kobles til eksisterende vejsystem, hvilket kan skabe øget flow gennem
området, ikke nødvendigvis i negativ forstand men også positivt, så hospitalet ikke som nu udgør en ø
i bydelen.
Ved at vejen føres rundt om hospitalet muliggøres gennemkørsel for busser og bedre offentlig
transport med 2 stoppesteder på hospitalsområdet plus Tuborgvej og Tagensvej.
Den primære tilkørsel til hospitalet er fra Tuborgvej til parkeringskælder via forplads/torvet, og
tilsvarende fra syd via en forplads til p-kælder. Her nedrives dog en bygning, som ikke umiddelbart er
tiltænkt nedrevet i programmet.
Der findes en smule parkering på terræn i området primært forbeholdt personale.
Cyklister og fodgængere kan umiddelbart let orientere sig i området via hovedakser, Bispebjerg Bakke
som ”ringvej” og det nye torv.
Landskab & bæredygtighed
Forslaget fremhæver en ny og
styrende akse mellem en aktiv
velkomstplads i nordvest, der er
hospitalskompleksets ene hjerte, og
den mere stille botaniske have, der er
kompleksets andet hjerte.
Aksen benævnes ”Health Boulevard”
og har to nye typer af kommercielle
og urbane pladser. Pladsernes
funktion er tænkt som forbindelsen til
den omgivende by og skal ses som
hørende til de øvrige pladser i den
åbne og offentlige kantzone, der
beskrives som et urbant netværk
mellem hospital og by for fodgængere
og cyklister.
Forslagets landskabsplan bygger på landskabsarkitekt Edvard Glæsels idé med et stort, grønt tæppe
med spredte og offentlige haver.
Der foreslås to typer af haver. Private haver som gårdhaver tæt knyttet sammen med funktioner i
bygningerne, og offentlige haver, der synliggøres og rumdeles med et system af lave hække/mure.
Haverne har forskellige temaer som steder for sjældne planter, uddannelse og økologi.
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Hele hospitalskomplekset omkranses også af hække og er gennemvævet af snoede stier for
fodgængere og cyklister.
Helhedsplanen er styret af 4 komponenter:
Helse Boulevarden og Den historiske Akse, bygningsstrukturens grid, de snoede stier og pladserne.
Den eksisterende biodiversitet foreslås øget med ny og blandet beplantning, liv for insekter, fugle og
dyr.
Der er ikke redegjort for design guidelines for landskab og uderum. Landskab og haver er i udtryk og
indhold ikke undfanget af et hensyn til klimatilpasning eller lave driftsomkostninger. Fokus ligger på
ønskeoplevelser uden at være argumenteret i viden om helse og sundhed, om ”grøn behandling” af
patienter.
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4.2.1

Kvaliteten af forslaget i forhold til målsætningen om at opnå en Helhedsplan,
der fremstår som en harmonisk, kreativ, rekreativ helhed med nytænkning og
fremtidsorientering

Forslaget har sin styrke i den kompakte model for det somatiske hospital. Arkitektonisk indskriver
denne del af hospitalet sig i en enorm kvadrant, som trods flige og tilbagetrækninger virker meget
dominerende i relation til de historiske pavilloner. Den somatiske hospitalsstruktur virker
overbevisende og effektiv, men dog med en manglende sammenhæng imellem planer og collager,
som viser en bygningsarkitektur med valmede tage og en tilsigtet mangfoldighed, som ikke
repræsenteres i bygningsvolumener i øvrigt. Psykiatrien er ikke løst på en tilsvarende overbevisende
måde bygningstypologisk og klinisk, ligesom relationen mellem gamle og nye bygninger, særligt
omkring den eksisterende portbygning mod syd, ikke er overbevisende i sit udtryk og sammenhæng.
Trafikalt er dommerkomitéen skeptisk i forhold til at gennemføre Bispebjerg Bakke i et traditionelt
vejprofil helt frem til Tuborgvej, eftersom der er risiko for unødig gennemkørsel. Den foreslåede Health
Boulevard er et potentielt stærkt greb; men velkomstpladsen virker opløst og domineret af parkering
og trafik, ligesom det er dommerkomitéens vurdering, at boulevarden i sin meget stramme form og
orientering mod nord vil have risiko for at blive en kold og mørk vindtunnel mellem den relativ høje og
store bygningsvolumener i det somatiske hospital.
Landskabeligt og i relation til bæredygtighed er forslaget relativt traditionelt, men tager vare på mange
fine kvaliteter i det eksisterende haveanlæg. Parken mod Tuborgvej vurderes at få karakter af
restareal. Dog kan den foreslåede hæk og afskærmning muligvis styrke parken som miljø i relation til
kapellet.

4.2.2

Integration af de 7 fokuspunkter

Forslaget vægter den kliniske grundstruktur og dermed fokuspunkterne Det fantastiske og Det
effektive Bispebjerg, hvorimod punkterne Det tilgængelige, Det integrerende og Det menneskelige
Bispebjerg synes mindre prioriteret i dette forslag.

4.2.3

Forslagets realiserbarhed

Realiseringsplanen viser tidlig nybyggeri til psykiatri i syd samt tværgående funktioner i nord. Med
placering af områdets store parkeringsarealer under det somatiske nybyggeri sker der ikke en stor
aflastning af parkeringsfaciliteterne på området, før størstedelen af det somatiske nybyggeri er færdigt,
hvilket vurderes at være til gene for områdets overordnede funktionalitet.
Projektets igangsættelse af nybyggeri til somatikken kan forventes at være relativ sen pga. nødvendig
nedrivning af eksisterende bygninger forinden nybyggeriet igangsættes.
Nybyggeriet til somatiske funktioner har en nord-sydgående struktur, der giver byggefelter, som
kolliderer med såvel bygning 13, psykiatriske sengeområder, som med bygning 7, tunge somatiske
behandlingsfunktioner, hvilket gør, at den viste realiseringsplan ikke er hensigtsmæssig i forhold til at
opretholde et velfungerende hospital undervejs i udførelsesforløbet.

4.2.4

Opfyldelse af funktions- og programkrav

Forslaget opfylder alle funktionelle og programmatiske krav, men vurderes ikke at være tilstrækkeligt
robust i sit helhedsgreb for videre bearbejdning. Forslaget vurderes ikke at være arkitektonisk
harmonisk i forhold til de historiske, fredede bygninger. Det foreslåede areal brugt til parkanlæg mod
Tuborgvej vil ikke/næppe blive anvendt til rekreative formål og vil således ikke opfylde en funktion i
forhold til tilgængelighed og integration i byen.
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4.3 Kendingstal 12345
Forslaget er udarbejdet af:
Arkitema K/S &

Aart Arkitekter A/S
Narud-Stokke-Wiig, Arkitekter og Planleggere AS
Kollision aps
Moe & Brødsgaard A/S
Center For Idræt og Arkitektur
Handiplan Plus
Ulrika Stigsdotter

Hovedgreb & arkitektur
Forslaget har overordnet taget udgangspunkt i programmets forslag til disponering af funktionerne på
grunden.
Helhedsplanen foreslår en fortsættelse af bygningsstrukturen i periferien, placering af nye tunge
sygehusfunktioner relateret til nord- og sydadgange - med et centralt grønt, park- og terapiområde,
hvor hovedsagligt sengebygninger og ambulatorier placeres.

Helhedsplanens hovedgreb er ringen, som binder alle hospitalets primære somatiske og psykiatriske
funktioner sammen. Fra ringen, som er udlagt som et sammenbindende "shared space", skabes
forbindelser til den omgrænsende by og centrale grønne rum. Ringen definerer klart rum for
nødvendige sammenhænge og fastholder lokalt særlige identiteter for fx somatiske og psykiatriske
kvarterer. Ringen er et godt og realistisk bud på et stærkt sammenbindende og identitetsskabende
element, som vil kunne håndtere meget forskelligartede funktionelle udlæg og vekslende trafikale
belastninger.
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Ved hovedsagligt at placere adgange, parkering og intern cirkulation relateret til ringen, fastholdes et
større grønt og uforstyrret haveanlæg, hvor Nyrops historiske anlæg medvirker og fastholder denne
grønne og terapeutiske karakter.
Med hovedadgang til det somatiske afsnit fra Tuborgvej og til psykiatrien fra den sydlige kant er der
skabt klare og korte adgangsveje til akutmodtagelse i de to afsnit.
Placering af nye parkeringsanlæg udenfor ringen i kort afstand fra hovedadgangsveje virker,
sammenholdt med konkrete bud på integrering i bygningsmassen, overbevisende.
Den nye somatiske bygning er disponeret ved ringens nordlige kant som to store forbundne
karrébygninger med forhal, akutmodtagelse og behandling på nedre planer - sengeafsnit er placeret
øverst og i selvstændige længebygninger mod syd. FAM – Somatik volumenet, Ambulatorie –
Lersøkomplekset, Logistikbygningen og den foreslåede "Bispebjerg univers" danner sammen gode og
overbevisende by- og adgangsrum med fin integrering af bymæssige funktioner. Specielt virker
"Bispebjerg univers" med integreret parkering og med decideret udadvendte bymæssige signaler
interessant.
Psykiatrien er overordnet disponeret på tre byggefelter for nybyggeri, og i eksisterende
pavillonbygninger. Ambulant behandling vil foregå i de eksisterende bygninger, medens den akutte
aktivitet og sengeområder vil være i nybyggeriet. Bygningsvolumenerne er i nybyggeriet overordnet
disponeret som 1 - 3 etagers geometrier med et indeliggende gårdrum, som giver muligheder for
kontrolleret udeophold. Forsætninger i den grundlæggende 8-tals plan nedbryder skalaen og definerer
gode adgangs- og opholdsrum mod den indre ring. Ved modtagelsen for selvhenvendere er der
placeret café for patienter og pårørende. Caféen bidrager til opfattelsen af en udadvendt og åben
psykiatri. Også personalekantinen er placeret i stueplan med mulighed for at åbne ud og bidrage til
bylivet ved ringen. Akutmodtagelsesafsnittet er placeret med adgang via kælder. Denne placering vil
kræve, at patienter ved ankomst transporteres med elevator eller via trapper, hvilket ikke vurderes at
være godt for psykiatriske patienter, da de herefter skal transporteres via elevator til øvrige etager.
Bygningerne er disponeret, således at de højeste facader ligger mod ringen og nord - og laveste mod
syd, således at udsigter mod syd og sollysforhold i gårdrum er optimeret. Den overordnede
disponering virker god og velovervejet og definerer fleksible rammer for psykiatrien. Det vurderes, at
nødvendige funktionelle optimeringer vil kunne opnås uden at svække forslagets hovedgreb.
De viste studier og den foreslåede strategi, hvor de enkelte bygningsvolumeners arkitektur defineres
fra forslag til forslag, virker pragmatisk og realistisk i forhold til den tidsplan, forslaget er underlagt. Dog
vurderes den overordnede sammenhængskraft, som er introduceret i Martin Nyrops arkitektur, at
kræve strammere rammer for de fremtidige udbygninger, hvis helhedsgrebet i Bispebjerg Hospital og
Psykiatri skal fastholdes.
By & trafik
Der redegøres for koblinger til byen igennem den urbane og fortættede kant af bygninger og gennem
et miks af funktioner og programmer, der inviterer byen indenfor i byrum og kant-bygninger. Dette er et
umiddelbart godt greb i relation til at åbne området og gøre det tilgængeligt for byen.
Trafikalt ankommer man til området i bil og parkerer i forbindelse med de to hovedindgange for
henholdsvis det somatiske og psykiatriske hospital i nord og syd. For at håndtere akuttilkørsel og
tilkørsel i øvrigt foreslås et nyt signalreguleret kryds på Tuborgvej, hvilket umiddelbart kan være en
god løsning. Der placeres en separat parkeringsfacilitet for personalet. Parkeringen i nord ”pakkes ind”
af funktioner i det foreslåede Bispebjerg Universers – en umiddelbart stærk idé både trafikalt og
funktionelt for at skabe en bymæssig karakter mod Tuborgvej og skabe et brand for Bispebjergs nye
hospitalsprofil.
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Akutkørsel til FAM og lastbiler til logistikcenteret håndteres i separat tracé ved Tuborgvej, hvilket
fungerer godt.
Kollektivt knyttes an til busstop ved Tuborgvej-indgangen og til fodgængerforbindelse til de to
stationer, men der er ikke yderligere redegjort for forbedringen af disse forbindelser.
Cykler og fodgængere kan krydse langsomt gennem området og det grønne hjerte, mens en tydelig
belægning guider fodgængere og cyklister rundt i en primært cirkulær bevægelse for at fredeliggøre
hjertet. Dette er et meget stærkt greb i relation til wayfinding og orientering i området, idet skiltning og
indgange alle relaterer sig til samme hovedbevægelse; men ringen understøtter ikke nødvendigvis de
naturlige korteste ganglinjer, der måtte være for brugere af hospitalsområdet. Således bliver ringen
mere en oplevelses- og idrætssti.
Ringen fremhæves som shared space område, dog ikke mere dereguleret end at der beskrives en fin
prioritering og beskyttelse af bevægelseshæmmede og synshandicappede.
Landskab & bæredygtighed
Forslaget fremhæver, at hospitalet over tid er udviklet fra at være et lukket og fredfyldt hospital på
bjerget til at blive et åbent hospital, der er integreret med byen.
Forslag til landskabsplan er baseret på en beskyttelse af et indre, grønt og fredfyldt hjerte omgivet af
en belagt, urban ring til intern trafik.
Zonen udenfor ringen rummer byrum, der er offentligt tilgængelige med funktioner, der har relation til
byen og byens liv. Ambitionen er bystemning i en åben sundhedsby, hvor søen ved Tuborgvej er
omarbejdet til et nyt vandanlæg.
Forslaget foreslår Movelabs, der er
grønne rum, som stimulerer til idræt og
fysisk aktivitet, primært placeret
udenfor ringen.
Inden for ringen er der nyttehaver,
køkkenhaver og sansehaver. Disse
findes også spredt udenfor ringen.
Der er ikke egentligt redegjort for
designguides for landskab og uderum,
der dog er illustreret ved eksempler.

Der er tale om kendte løsninger, hvad angår bæredygtighed, også for regnvandshåndtering og forslag
til "cradle to cradle"-tiltag. Der er dog en ambition om en lokal vandbalance, uden at dette forklares
nærmere.
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4.3.1

Kvaliteten af forslaget i forhold til målsætningen om at opnå en Helhedsplan,
der fremstår som en harmonisk, kreativ, rekreativ helhed med nytænkning og
fremtidsorientering

En god byfornemmelse - og et klart ring-koncept, som fremstår som en robust hovedåre med stor
variation i indhold og intensitet. Ringen virker med vekslende udformning og skiftende belægninger
som en god kontaktflade mellem de vigtigste funktioner. Idéen om at let trafik gennemstrømmer hele
hospitalet og derved bidrager til en kvalitativ aktivitet på ringen og lokalt ved indgangspartier mv. virker
overbevisende og realistisk.
Ved at placere parkering og logistikbygninger tæt på indkørsler til grunden belastes ringen og området
forholdsvis lidt af tung trafik. Denne disponering bidrager til forestillingen om et grønt og rekreativt
centrum.
”Bispebjerg Univers” er et konkret og spændende bud på at bringe offentlige og udadvendte funktioner
ind i hospitalsområdet. Med sit helt særlige indhold og sammensatte udtryk vil den positivt kunne
bidrage til stedets urbane kvalitet, både i den indre hospitalsgade og mod Tuborgvej.
Den planmæssige videreførelse af Martin Nyrops pavillonstruktur virker ikke funktionelt og
arkitektonisk overbevisende. Hovedaksen bliver i somatikken ikke videreført i et tilsvarende vigtigt eller
stærkt forløb. De spinkle hævede gangforbindelser i to planer virker hverken for masterplanen eller det
somatiske hospital overbevisende.
Det somatiske hospital virker sammensat, med karréer og længedisponeringen og har måske derfor
svært ved at spille sammen med den eksisterende pavillonstrukturs klare rytme. Funktionelt vurderes
de store karréer og længebygningerne med lange forbindende gange ikke at kunne fungere som en
tilfredsstillende fleksibel og effektiv struktur for det fremtidige somatiske hospital.
Udvikling af bygningstypologier er spændende og relevant, men også lidt katalogagtigt. Idé til foring af
parkeringshus virker dog nyskabende. Bygningerne til psykiatrien virker med høje og lave kanter, som
tillader sollys i gårdrum og udsigter mod syd, velvalgte. Gode bymæssige kanter og realistiske
aktiviteter med café og ophold mod ringen bidrager ved den gamle indgang og de nye
psykiatribygninger til en god løsning.

4.3.2

Integration af de 7 fokuspunkter

Forslaget har flere kvaliteter mht. til Det integrerede Bispebjerg – specielt relateret til bymæssige rum
og pladsdannelser langs ”Ringen”. Samme ring skaber dog i Det tilgængelige Bispebjerg mulige
kapacitetsproblemer mht. at kunne klare kørsel til p-arealer. Ligesom akutmodtagelsen i kælder for
psykiatrien ikke er acceptabel. I relation til fokuspunkterne Det effektive og Det fleksible Bispebjerg
vurderes forslaget at have manglende fleksibilitet og uhensigtsmæssige arbejdsgange i somatikken.
Gårdrum fremhæves for at være attraktive og danne gode rammer for helende tiltag i Det
forebyggende Bispebjerg.

4.3.3

Forslagets realiserbarhed

Forslaget viser god forståelse for etapeplanens sammenhænge, men viser en mulig realiseringsplan,
der prioriterer en meget tidlig nybygning af psykiatriske bygninger til erstatning for bygning 13, før der
kan opstartes nybyggeri til somatiske hovedfunktioner. Forslagets placering af tyngden af det
somatiske nybyggeri giver en stor begrænsning i forhold til at optimere etableringsplanen for
somatikken, men viser en rigtig god løsning for psykiatriens byggetakt.
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Anvendelse af arealer udenfor grunden til byggeplads og parkeringsformål vurderes ikke egnet, men
dette bør også kunne løses på selve grundens område.

4.3.4

Opfyldelse af funktions- og programkrav

Planen følger generelt konkurrenceprogrammets forslag til overordnet placering af hospitalsfunktioner,
og udviser overordnet en rimelig funktionalitet.
Psykiatribyggeri vurderes at kunne give en meget velfungerende ramme for aktiviteten.
Det somatisk nybyggeri placerer en stor sammenhængende to-delt blok, der internt vurderes at have
en acceptabel funktionalitet, men sammenhængen til de 4 solitære pavillon-bygninger, hvor en stor del
af de somatiske sengeafsnit placeres, giver ikke mulighed for hverken nærhed eller sammenhæng til
behandlingsområderne, eller for at der internt mellem de enkelte afsnit kan samarbejdes på tværs eller
skabes fleksible overgange de enkelte delfunktioner imellem.
Den planmæssige videreførelse af pavillonstrukturen vurderes ikke at være funktionel og arkitektonisk
overbevisende. De lange afstande inden for det somatiske hospital er medvirkende årsag til, at
projektet ikke findes egnet. Hertil kommer, at nybyggeriet har en ret langstrakt realiseringsplan.
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4.4 Kendingstal 12425
Forslaget er udarbejdet af:
VenhoevenCS architecture+urbanism &
OKRA landscape architects

Karin Imoberdorf Dipl. Arch. EPFL SIA, MPH

Hovedgreb & arkitektur
Forslaget disponerer overordnet grunden svarende til det i programmet foreslåede udlæg af
funktioner.
Forslaget definerer på en spændende måde en ny hovedakse øst for de historiske pavilloner i
forlængelse af Østre længdevej fra Bispebjerg Bakke til Tuborgvej. Denne akse definerer det samlede
anlægs hovedrum ved at forbinde den historiske indgang og kapel mod nord, indgang til nyt somatisk
hospital, botaniske haver, ny hovedindgang til psykiatrien og ny indkørslen fra Bispebjerg Bakke.
Tværaksen (3. tværvej) styrkes ligeledes som sammenbindende og relaterende til den omgivende by.

En ny front danner sammenhæng fra ny indkørsel fra Tuborgvej mod vest, til det somatiske hospitals
forskellige indgange, en stor vinterhave, indpassede butikker og Lersøkomplekset. Disse akser
definerer områdets bygningsenheder, skaber fokus i deres krydsningspunkter og danner en ny stærk
identitet for det somatiske hospital mod Tuborgvej.
Det somatiske hospital er disponeret i en kompakt struktur med stor densitet og sammenhæng i de
nedre planer og smallere bygningskroppe for de øvre sengeetager, som er placeret syd for og oven på
behandlingsafsnittene. Strukturen ses som fleksibel med mulighed for at skabe gode relationer mellem
behandlings- og sengeetager.
De psykiatriske bygninger er udlagt i en etplans struktur med indre gårdrum, med fleretagers
længebygninger ovenpå. Den lave del har grønne facader.
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Det somatiske og psykiatriske afsnit er vist udført i en luftig arkitektur med store rumligheder i
varme/lyse farver. Man tilstræber som designguideline et raffineret, elegant og bæredygtigt udtryk med
god inde-/udesammenhæng.
By & trafik
De bymæssige koblinger sker på 3 niveauer.
Dels illustreres et sammenhængende landskabeligt system af grønne cykelruter og parker, som
Bispebjerg skrives ind i.
Dernæst illustreres nye funktioner, programmer og butikker, som knytter hospitalsområdet til bydelen,
primært gennem Tuborgvej, men også gennem de to nye akser nord/syd og øst/vest gennem
hospitalsområdet. Det er dog svært at se disse programmer illustreret i de mange collager og
stemningsbilleder.
Og endeligt illustreres en videreførelse af Bispebjerg Bakke som intern forbindelsesgade, med
parkeringsfaciliteter på terræn og i konstruktion koblet til gaden hele vejen rundt.
Man kan således ankomme fra både Tuborgvej og Tagensvej.
Trafikken ledes rundt i kanten ved Bispebjerg Bakke, og hele den centrale del af grunden holdes bilfri,
og der illustreres et godt og fintmasket cykel- og gangsystem i området.
Det er enkelt at orientere sig i forhold til Bispebjerg Bakke som primær og gennemgående lokalgade,
de to hovedakser og 3 krydsningspunkter for akserne og byrum markeret af henholdsvis vandforpladsen, mødepladsen mellem det somatiske hospital og Lersøkomplekset og parken.
Som besøgende, men også som personale, kan man cykle direkte i cykelkælder forbundet med
omklædningsfaciliteter i kælderniveau.
Endvidere fungerer de 3 små fredede indgangsbygninger og den historiske hovedindgang som
fremhævede indgange i fortsat brug, hvilket styrker sammenhængen med den eksisterende
bebyggelse.
Akutmodtagelserne er placeret i nord og syd, og er velillustreret og velfungerende trafikalt.
Landskab & bæredygtighed
Forslaget fremhæver, at
helhedsplanen er baseret på
en deling af hele
hospitalskomplekset i to
landskaber: Det eksisterende
åbne og grønne landskab
med pavilloner og en ny
megabygning med indre
grønnegårde.
Grønnegårdenes grønne areal
svarer til det store åbne
grønne rum, hvori
pavillonbygningerne ligger.
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Søen ved Tuborgvej integreres i adgangspladsen og udvides betydeligt som et ikon for Helseparken,
som forslaget benævnes.
Helhedsplanen vægter fokuspunkterne: Det forbyggende Bispebjerg og det menneskelige Bispebjerg,
og redegør for at den lille skala ikke skal forveksles med den menneskelige skala. Den menneskelige
skala er det nye multifunktionelle megabygningskompleks.
Hele hospitalskomplekset er underdelt i en række temahaver som fx rehabiliteringsparken,
køkkenhaver, terapihaver og omfattende niveaufri overgange, minimal biltrafik og en rumlig
udformning, der stimulere til gang, cykle, løb, … til fysisk aktivitet og bevægelse.
Alle uderum for healing er sammentænkt med patientflowet og hænger sammen med idéen om
”stepping care”. Stepping care betyder, at kun den nødvendige behandling af patienter udføres. Derfor
er ude- og inderum designet i en sammenhæng.
Det er velkendte tanker og løsninger, der redegøres for i beskrivelsen af forslagets bæredygtighed.
Forslaget er formidlet ved mange stemningsillustrationer.
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4.4.1

Kvaliteten af forslaget i forhold til målsætningen om at opnå en Helhedsplan,
der fremstår som en harmonisk, kreativ, rekreativ helhed med nytænkning og
fremtidsorientering

Forslaget fremstår mest markant af de 6 forslag, der udvikler en kompakt struktur. Det store
sammenhængende bygningsvolumen mod Tuborgvej samler så store antal kvadratmeter, at der
næsten ikke er tale om en helhedsplan, men ét samlet bygningskompleks. Den lange ubrudte facade
mod Tuborgvej bliver meget markant trods sin tilbagetrækning og parken foran, og trods de lette
illustrationer og collager mener dommerkomitéen, at dette som helhedsgreb bliver for markant i
relation til den fredede bebyggelse på matriklen. Overgange mellem det nye somatiske hospital og de
eksisterende bygninger bliver meget voldsom.
Forslaget er meget veludviklet og på et højt professionelt niveau, hvad angår begge dele af hospitalet.
Den kliniske grundstruktur er velillustreret og med en høj grad af effektivitet. Den mekaniserede
sengetransport i niveau -2, og cykelnedkørsel til omklædningsfaciliteter for personale er et godt
eksempel på den effektivitet, der præger hele forslaget. Helhedsplanen er dog i sine udearealer og
landskabsbearbejdning udvisket og lidet ambitiøs til sammenligning. Mod nord mødes man af store
sammenhængende parkeringsarealer på terræn, som omgiver det historiske kapel, ligesom det
tilsyneladende kan være vanskeligt at orientere sig i de forskellige delområder, trods forsøget på at
skabe en sammenbindende nord-sydgående akse.

4.4.2

Integration af de 7 fokuspunkter

Forslaget er forbilledligt i sin illustration af såvel Det fantastiske Bispebjerg som Det effektive
Bispebjerg, men andre fokuspunkter virker mere nødlidende såsom Det integrerende Bispebjerg og
Det tilgængelige Bispebjerg. I forslaget vurderes integrationen med byen og stedets unikke karakter
ikke at have haft den nødvendige vægtning i forhold til, at forslaget kan tages i betragtning og danne
grundlag for områdets helhedsplan og hospitalets fremtidig udbygning.

4.4.3

Forslagets realiserbarhed

Forslaget viser en realiseringsplan, hvor der bygges parkeringshuse, logistikbyggeri og nybyggeri til
psykiatriske funktioner, inden byggeri til somatik opstartes. Med prioritering af logistikplan i niveau -2,
og et massivt byggeri til de tungeste somatiske hospitalsfunktioner gives et fint flow i byggeriet, og der
fås en god sammenhængskraft i byggeriet og hospitalet fra start. Realiseringsplanen er for både
psykiatrien og somatikken en realistisk og god plan, der dog udviser den bedste fremdrift for
psykiatriens nybyggeri.
Byggeriets tilrettelæggelse udviser en fleksibilitet i de afsluttende faser, hvor der kan prioriteres
forskellige forløb, med god funktionalitet i hospitalsfunktionerne uanset ændret rækkefølge i
byggefaserne.

4.4.4

Opfyldelse af funktions- og programkrav

Forslaget opfylder alle funktionelle og programmatiske krav, men vurderes ikke at tage tilstrækkelige
hensyn til kulturarv. Helhedsplanen vurderes ikke at være stærk og på samme professionelle niveau
som den egentlige hospitalsfunktion, der er illustreret til såvel det somatiske som det psykiatriske
hospital.
Forslaget er veludviklet og på et højt professionelt niveau med reference til traditionelt
hospitalsbyggeri, der er gennemført andetsteds. Men projektet tager ikke hensyn til de unikke
muligheder for at forene den eksisterende, historiske del af Bispebjerg Hospital med et nyt, fantastisk,
integreret og tilgængeligt somatisk hospital og psykiatri.
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4.5 Kendingstal 24794
Forslaget er udpeget som ét af de vindende forslag.

Forslaget er udarbejdet af:
BDP &

Arkitektfirmaet TKT a/s

Hovedgreb & arkitektur
Forslaget udfordrer programmets forslag til placering af de forskellige funktioner og har overordnet
underdelt grunden i 4 kvarterer (Psychiatric Quarter, General Hospital Quarter, Park Quarter og
Historic Quarter). Kvartererne er defineret ud fra de indpassede aktiviteter og de enkelte delområders
karakter.

Forslagsstillerne tager grundlæggende udgangspunkt i Nyrop og Glæsels stramme masterplan og
pavillonstruktur, som nyfortolkes i retning af en ny formet landskabs- og bygningsstrategi for nye
samlede somatiske og psykiatriske løsninger i den nordlige og nordøstlige del af grunden.
Psykiatriens sengeområder samles i det nordøstlige, og mest rolige område, somatikken i det nordlige
område relateret til et nyt adgangs- og parkområde, mellem det nye somatiske hospitalsområde og det
historiske område. Det historiske område forbeholdes især forskning og administration, men
indeholder også somatiske og psykiatriske behandlingsområder. Til de historiske bygninger er 3 nye
forskningsbygninger og laboratorier, skalamæssigt fint indpasset.
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Parkområdet mellem det historiske kvarter og det nye somatiske hospital fungerer som en stor
samlende grønning i grundens midte, hvorfra der skabes overblik og adgang til det somatiske hospital,
Lersøkomplekset og det historiske kvarter.
Enkle adgangsveje understreger og
styrker den overordnede disponering
på grunden. Adgang til det somatiske
hospital sker for gæster og
selvhenvendere via Bispebjerg Bakke
og forlængede alléer på hver side af
den historiske akse, fra den centrale
plads. Personalet ankommer også
denne vej og parkerer i grundens
nordvestlige hjørne. Adgang til
psykiatrien vil ske via Bispebjerg
Bakkes forlængelse direkte til
psykiatriens hovedindgang.
Ambulancekørsel til akutmodtagelse
og psykiatri vil ske fra Tuborgvej.
Det somatiske hospital er udlagt som en sammenhængende lamelbase med lysgårde i 2 plan,
indeholdende foyer, centralt fordelingsområde og behandlingsområder med relaterede sengeafsnit.
Yderligere sengeetager er placeret som 4 etagers længebygninger ovenpå visse af basens lameller.
Sengebygninger er sammenbundet i nord-sydlig retning med glasgangbroer. Sengebygningerne
forholder sig volumen- og skalamæssigt til Lersøkomplekset og danner sammen med den store
service og parkeringsbygning en familie af store bygninger i denne del af grunden.
Et markant og kraftigt facadeudtryk markerer indgangen til det somatiske hospital. Samme
facadeudtryk er gentaget i en ny indgangsbygning til Lersøkomplekset - og understreger deres
indholdsmæssige og faglige sammenhæng.
Forslagets klart definerede kvarterer og deres individuelle identiteter har affødt en forskellig
arkitektonisk behandling i de forskellige kvarterer. Der er gennem eksempler taget stilling til det
arkitektoniske udtryk - man har foreslået forskellige facadeudformninger og materialer for den
somatiske bygning. Man tænker især på teglbaserede løsninger og kombinationer af blank mur,
beton-panelbeklædning og metalbeklædninger. Indgangsområdet er vist med store svungne
glasfacader.
By & trafik
Forslaget knytter sig til byen via 2 primære akser/forbindelser. Dels foreslås en trafikal fortsættelse af
Bispebjerg Bakke, så man så vidt muligt kobler sig til eksisterende gadestruktur via traditionelt kryds
mod Tuborgvej. Dels foreslås en forbedret forbindelse for fodgængere og cyklister i øst-vestlig retning,
som knytter nye forskningsfunktioner til en mulig fremtidig biomedicinsk og erhvervsmæssig udvikling
på den østlige side af banen ved Symbion, der kunne have tilknytning til hospitalet.
Bortset fra disse funktioner er der dog ikke illustreret øvrige bymæssige funktioner i området i
væsentlig grad.
Trafikalt er forslaget markant anderledes end andre, idet al tilgang via bil foregår ad Bispebjerg Bakke.
Adkomst fra Tuborgvej er alene forbeholdt akutkørsler og tilgang for varer og lastbiler til logistikcenteret i nordvest.
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Indgangen til det nye somatiske hospital ligger placeret i ”maven” på hele området, og én meget stor
central parkeringskælder servicerer hele området som primært ankomst. Personalet parkerer dog i panlæg i konstruktionen i vest, men fortsat med tilkørsel fra Bispebjerg Bakke. Størrelsen på den
centrale parkeringskælder virker vanskelig realiserbar både i relation til faseudvikling og
anlægsøkonomi, hvilket må søges nærmere afklaret i forbindelse med den videre udvikling af
forslaget.
Alle andre forbindelser, på nær denne primære enkeltrettede bilforbindelse, er forbeholdt fodgængere
og cyklister.
Kollektivt foreslås en shuttle bus link mellem stationerne og hospitalet, hvilket kunne være en god
måde at koble området bedre på det eksisterende kollektivnet.
Man kan fint cykle og gå gennem området, og der er redegjort for en god distribuering af
cykelfaciliteter i området.
Landskab & bæredygtighed
Forslaget fremhæver, at de nye bygninger
placeres efter den givne topografi, efter
terrænets form og højdekurver. Bygningerne
har længe-karakter og ligger som lange let
bevægede former, der skaber et system af
bånd (”strips”) med haver mellem.
Mod nord udgør bygningerne det nye
landskab. Mod syd udgør de eksisterende
bygninger et landskab af formelle haver, og i
zonen mellem gammelt og nyt ligger en park
til fysiske aktiviteter. Det er også i parken,
man ankommer, og hvorfra man fordeler sig ud til diverse funktioner.
Der er tale om et landskabsbetinget grid, der er fleksibelt, og den endelige placering og udformning af
bygninger vil ske i samarbejde med bygherren.

Side 31 af 58

Dommerbetænkning - Helhedsplan for Nyt hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
_______________________________________________________________________________

Side 32 af 58

Dommerbetænkning - Helhedsplan for Nyt hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
_______________________________________________________________________________

4.5.1

Kvaliteten af forslaget i forhold til målsætningen om at opnå en Helhedsplan,
der fremstår som en harmonisk, kreativ, rekreativ helhed med nytænkning og
fremtidsorientering

Forslaget er nytænkende og kreativt i forhold til programmet, og viser en høj grad af vellykket
nyfortolkning af det historiske anlæg såvel bygningsmæssigt som landskabeligt. Den overordnede
definering af 4 kvarterer med hvert sit funktionelle indhold og hver sin arkitektoniske kvalitet er meget
overbevisende og danner gode og robuste rammer for det videre arbejde.
Fordelingen af de somatiske og psykiatriske funktioner, som gentænker programmet, er meget stærkt i
sin grundidé og robusthed i relation til helhedsgreb for området. Dog er det mindre klart, hvorledes
sengeafsnittene med tilhørende behandling og akutmodtagelse til psykiatrien kan udvikles med større
kvaliteter i relation til både sammenhænge og klinisk struktur såvel som bygningsstrukturelt. Der er
tilsvarende usikkerhed om kvaliteten og størrelsen af de grønne gårde og deres relaterede indre rum.
Forslaget fremstår i relation til hospitalsfunktionerne stærkest i den somatiske del. Herunder særligt
disponeringen med en central plads med hovedindgange til såvel somatikken som psykiatrien.
Forslaget arbejder med at skabe afstand til de fredede pavilloner, hvilket er respektfuldt, men
plateauet og indgangspartierne - både til det somatiske hospital og til Lersøkomplekset virker
overdimensionerede og mindre harmoniske i relation til forslagets landskabelige følsomhed. I relation
til bygningsudtryk fremstår forslaget mindre stærkt, men som grundstruktur og hovedidé meget stærkt.
Indpasningen af forskningsfunktioner i den sydlige del af grunden og forbindelse til klinisk biokemisk
afdeling skaber en god integrerende funktion til byen, men øvrig programmering understøtter ikke i
samme grad kobling og integration med den omkringliggende by i tilstrækkelig grad.
Forslaget inspirerer til eventuelt at foretage en omdisponering af funktionerne i pavillonerne og
bygningerne i den sydlige del af området.
Den landskabelige tilgang er stærk som
grundlæggende struktur og helhedsgreb, men det
er uklart, hvorledes forbindelser, programmer og
funktioner i højere grad kan koble forslaget til en
urban kontekst frem for en landskabelig struktur
alene, således at liv og form på området hænger
mest muligt sammen.
Den trafikale løsning er radikal og konsekvent som
resten af grebet. Umiddelbart kan de historiske
alléer have en stor følsomhed i relation til at
håndtere en hovedankomst, men eftersom
trafikken er ensrettet, vurderes dette at kunne løses tilfredsstillende. Det har dog været drøftet,
hvorvidt mængden af trafik fra syd vil være for omfattende til at kunne håndteres fra Tagensvej og
Bispebjerg Bakke alene.
Fortsættelsen af Bispebjerg Bakke er ikke så overbevisende illustreret, da løsningen ved psykiatrisk
ankomst optager meget plads og nødvendiggør nedrivning af en del af Lersøkomplekset, og der, som
forslaget er illustreret, muligvis er risiko for unødig gennemkørsel. Videreførelsen kan dog være en
god cykelrute imellem de to stationer. Den største udfordring landskabeligt og trafikalt ser
dommerkomitéen omkring udformningen af plateauet, som fremstår unødigt råt, stor i skala og
domineret af ned- og opkørsler til parkeringsanlægget, frem for at rummet opleves i en sammenhæng
med parkanlægget som en landskabelig og byrumsmæssig overgang mellem nyt og gammelt.
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Forslaget er desuagtet et meget stærkt landskabeligt forslag og væver bebyggelse og landskab
sammen på en moderne måde, ligesom det historiske anlæg gjorde det i sit udtryk. Parken mod
Tuborgvej inddrages elegant i komplekset frem for at fremstå som restareal, og den fredede sø kan
bevares.

4.5.2

Integration af de 7 fokuspunkter

Forslaget indarbejder alle programmets 7 fokuspunkter. Som hospital er særligt den somatiske del
udviklet, således at både ønsker for klinisk grundstruktur, fleksibilitet og effektivitet er varetaget. Dog
er dette ikke i samme grad tilfældet for den psykiatriske del af hospitalet, hvor det synes som om, man
har gået på kompromis med alle 3 punkter for at fremme en konsekvens i den funktionelle placering af
funktioner på matriklen som helhedsplan, hvilket ikke er tilfredsstillende. Forslaget understøtter en stor
grad af integration mellem landskab og bygningsstruktur, således at ønsket om en helende arkitektur
kan videreudvikles og nyfortolkes som beskrevet i Det forebyggende Bispebjerg og Det menneskelige
Bispebjerg. Der er arbejdet med en klarhed og overskuelighed i relation til Det tilgængelige
Bispebjerg, mens programmets ønsker om en bymæssig integration fremstår svagest i forslaget.

4.5.3

Forslagets realiserbarhed

Forslaget anviser generelt en meget god realiseringsplan, som endda vurderes at have potentiale til at
kunne optimeres yderligere. Parkering og logistikbyggeri samt FAM opstartes først sammen med
aflastningsbyggeri i syd. Herefter påbegyndes akutmodtagelse til psykiatrien. Ny FAM kan fungere
sammen med de væsentligste behandlingsfunktioner i nuværende bygning 7, samtidig med at
nybyggeriet til somatik fortsættes, dog med respekt for at psykiatriske patienter i eksisterende bygning
14 ikke må påføres unødige gener i forløbet. Efter etablering af psykiatrisk akutmodtagelse kan de
øvrige åbne og lukkede psykiatriske sengeafsnit følge med i hurtig takt.
Somatik-byggeriets base i 2 etager tjener som forbindelse i det nye hospital, og de nord-syd-gående
forbindelsesbyggerier vil have midlertidige bygningsafslutninger i både nord og syd, indtil det samlede
kompleks færdiggøres med fjernelsen af bygning 7.

4.5.4

Opfyldelse af funktions og programkrav

Forslaget opfylder programkravene og fremstår med stærke landskabelige kvaliteter og mulighed for
at understøtte rekreation både ude og inde. Det landskabelige greb kan sikre en harmonisk
sammenhæng og respektfuld afstand til det historiske anlæg. Den somatiske funktion og grundstruktur
indpasser sig i en ny og kreativ struktur, mens den psykiatriske del af hospitalet ikke fremstår lige så
velindpasset og funktionel.
Planløsningen med samlingen af psykiatrien i det nordøstlige hjørne er rationel. Placering af
forsknings- og kliniske servicefunktioner, såsom biokemi, mod syd ved indgangen fra Bispebjerg
Bakke vil skabe gode muligheder for udvikling af forskningssamarbejde med universitet og
erhvervsvirksomheder. De åbne forskningsmiljøer ved hovedindgangen og mod syd, vil, i modsætning
til andre planforslag med lukkede psykiatriske sengeafsnit mod syd, give god mulighed for integration
med byen.
Forslaget er valgt til videreudvikling i næste fase overvejende grundet sit stærke og nytænkende
helhedsgreb, sin robusthed og fremtidsorientering.
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4.6 Kendingstal 33854
Forslaget er udarbejdet af:
Atkins Danmark A/S &

WS Atkins & Partners Overseas

Hovedgreb og arkitektur
Forslaget er grundlæggende disponeret i overensstemmelse med programmets forslag til placering af
de funktionelle enheder, og tager sit afsæt i Martin Nyrops plan.
Forslaget adopterer Martin Nyrops pavillon-skala som en grundlæggende enhed for den fremtidige
udbygning. Der bygges videre på den organisatoriske klarhed og det hierarki, som oprindeligt er lagt
ud i Nyrops og Glæsels plan. Der tilstræbes en logik og genkendelighed med individuelle, men
forbundne bygninger med relaterede grønne rum, som bl.a., jf. forslagsstillerne, gør det nemmere at
finde vej.

Adgang til Bispebjerg vil for det somatiske hospital ske fra nord, med indkørsel i den centrale akse
overfor hovedindgangen, og sekundært fra grundens midte til det samme fælles somatiske
adgangsområde. Ambulance tilkørsel sker til FAM fra egen indkørsel på Tuborgvej. Udformningen af
de to indkørsler og placering af parkering virker ikke overbevisende.
Adgang fra syd sker i slip mellem den gamle portbygning (bygning 20) og de nye psykiatriske
bygninger. Der etableres en ringforbindelse for biltrafik, hvorfra parkeringshuse/parkeringsgarager
nås. Adgangen til de psykiatriske enheder sker fra syd og fra denne interne ringforbindelse.
Det somatiske nybyggeri er overordnet disponeret i et antal ensartede længebygninger og en stor
sammenbindende base, som rummer reception/forhal, behandling og skaber adgang til selvstændige
behandlings- og sengeafsnit. Dagslys til forhallen trækkes ned gennem identitetsskabende
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atriumgårde. Den særlige vertikale opdeling, med samme funktion på alle etager, muliggør at de
enkelte bygninger kan optimeres til fx behandlingsformål eller som sengebygning. Det er ikke i
forslaget muligt at aflæse en tydelig strategi for bygningstyper.
Stueplanet med indtrukne indgange virker kompakt og overskueligt. Glasgange mellem
længebygninger på visse etager skaber god sammenhæng på disse etager også.
Den sammenbindende basebygning er opbygget som et stort podie med store atriumgårde som
tillader dagslys i denne etage. Udadtil fremtræder denne opbygning dog som noget stiliseret og
ubearbejdet som en grøn bakketop med facetterede ramper til oprindeligt terrænniveau.
Psykiatrien er overordnet disponeret på tre byggefelter for nybyggeri, og i eksisterende
pavillonbygninger. Ambulant behandling vil foregå i de eksisterende bygninger, medens akut
behandling vil foregå i nybyggeriet.
Nybyggeriet tænkes udført i en pavillonlignede længestruktur, med et ensartet arkitektonisk udtryk,
tilpasset behovet for forskellige bygningsdybder. Overordnet virker dette hovedgreb enkelt og
anvendeligt. Dog fremtræder bygningsmassen meget kompakt ved det somatiske afsnit, og
sammenspillet med de eksisterende pavillonlænger virker noget anmassende.
By & trafik
Koblinger til byen ses ikke specielt veludviklede i dette forslag. Der beskrives og illustreres ikke mange
funktioner på området, der kan være inviterende og anvendelige for omkringboende og kvartererne
omkring Bispebjerg. Dog illustreres et forslag til ny cykelbro over Tuborgvej og en række referencer til
legepladser og aktiviteter som forebyggende tilbud.
Bispebjerg Bakke føres videre øst om hospitalet som intern gade, og hospitalet som helhed præges af
interne gader i de eksisterende alléer, og man har ikke forhindret bilkørsel på området.
Parkeringsfaciliteterne er knyttet til områderne nær hovedindgangene i nord og syd. Denne struktur
lægger op til, at man orienterer sig i en kendt gadestruktur og efter de to alléer og hovedaksen som
bærende rygrad.
Cykelruterne virker ikke naturlige, som de er illustreret i omkredsen af hospitalet, og cykelparkeringen
er placeret i hovedaksen, hvilket virker til at have en visuel og funktionel opløsende effekt på
forståelsen af aksen som ganglinje igennem både det eksisterende og det nye hospital.
Akutadgangen til FAM i nord er løst fint, men i syd køres der akut igennem det psykiatriske hospital på
siden af den eksisterende hovedindgang.
Kollektivt knyttes der op til busstoppesteder på omkransende gader.
Landskab & bæredygtighed
Forslaget fremhæver, at Martin Nyrop og Edvard
Glæsels plan er afsæt for udvidelsen med mere
pavillonbyggeri med grønne tage. Den historiske
akse fortsættes helt ud til Tuborgvej og mellem de
nye pavilloner, der står på en hævet base; en
offentlig tilgængelig taghave.
Landskabet udenom basen er disponeret med et
mindre offentligt tilgængeligt parkstrøg i den
historiske akse, med større semioffentlige parkrum
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og spredte mindre private haver, hvor funktioner i bygningerne kræver det.
Den samlede karakter er et traditionelt have- og parkanlæg, der kræver et højt plejeniveau. Træer i
rækker anvendes til at underdele rum i mindre og formelle rumligheder. En vis ensartethed i udtrykket
søges modvirket ved et mylder af aktiviteter, der er spredt rundt i området.
Landskab og haver er ikke udformet med fokus på bæredygtighed. Fokus er rettet mod aktiviteter i en
konventionel ramme, og landskabet tjener til afvikling af transit og programkrav.
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4.6.1

Kvaliteten af forslaget i forhold til målsætningen om at opnå en Helhedsplan,
der fremstår som en harmonisk, kreativ, rekreativ helhed med nytænkning og
fremtidsorientering

Forslaget er i sit hovedanslag ret traditionelt. Forslaget søger at finde en rytme og et arkitektonisk
princip, som kan tilpasses til at løse de vidt forskellige bygningsmæssige opgaver, som helhedsplanen
kræver. Strukturen virker umiddelbart enkel, og fastholder en homogenitet og en relation til Martin
Nyrops byggeri, men er samtidig også meget ubearbejdet i sit arkitektoniske udtryk.
Den somatiske del af hospitalet er med sin enkle geometri og indtrukne adgang kompakt og godt løst i
sin kliniske grundstruktur. Den arkitektoniske struktur og identitet er dog noget anmassende i sin skala
og relation til de eksisterende fredede pavilloner, trods forsøget på at optage pavillonerne som
typologi. Den stiliserede bakketop, som trækkes op over basen, er meget høj, og de foreslåede
terrasserede og friholdte ramper virker ikke overbevisende.
Den psykiatriske del af hospitalet er også vel løst og i overensstemmelse med den i programmet
illustrerede struktur, men også her virker forslaget arkitektonisk anmassende i sin kompakthed trods
forsøget på at holde fysisk afstand til den eksisterende portbygning.
Det foreslåede arkitektoniske princip virker dog ubearbejdet og svært forståeligt. Visualiseringerne
bidrager ikke, med store tomme bygninger, til forståelsen af et homogent og velfungerende hospital,
med gode inde-/uderelationer.
Den trafikale løsning ved tilkørslen til psykiatrien vurderes ikke at være løst på en fuldt ud
tilfredsstillende måde, idet hensyn til patienter med krav til stilhed og ro ikke varetages. Løsningen
med at lade biler sive igennem alle gader, inklusive begge sider af den eksisterende portbygning mod
Bispebjerg Bakke, vil generere mere cirkulerende trafik end i andre forslag, og de 3 indkørsler mod
Tuborgvej opløser de landskabelige kvaliteter mod Tuborgvej. Bispebjerg Bakke er ført igennem til
Tuborgvej, dog i et knækket forløb i den nordlige ende, der mindsker risiko for unødig gennemkørsel.
Disponeringen af vejen som en integreret del af parken kobler børne- og ungepsykiatriske bygninger
tættere på parken, hvilket er meget positivt.
Landskabeligt og byrumsmæssigt forekommer forslaget meget lidt ambitiøst, og man savner en større
grad af kreativitet, principper for bæredygtighed og relation imellem inde og ude, som efterspurgt i
programmet. Den hævede plint i sit stiliserede landskab er ikke illustreret overbevisende i forslaget.

4.6.2

Integration af de 7 fokuspunkter

Forslaget lægger hovedvægten på Det fantastiske Bispebjerg, med sin fokus på klinisk grundstruktur.
Hernæst på Det effektive Bispebjerg og Det fleksible Bispebjerg, hvor tilrettelægning gennem
kompakthed giver stor effektivitet og mulighed for håndtering af forandringer over tid i den kompakte
hospitalsmaskine for både det somatiske og det psykiatriske hospital. Der er arbejdet med Det
tilgængelige Bispebjerg, dog i en grad så biler synes prioriteret over gående, cyklende og
kollektivtrafikken og på en måde, som synes at kompromittere kvaliteten af haveanlægget, som det er
illustreret. Det menneskelige Bispebjerg, Det forebyggende Bispebjerg og Det integrerende Bispebjerg
er ikke løst overbevisende i forslaget, idet der ikke i nævneværdig grad eller med overbevisning
illustreres en bygnings- og landskabsmæssig arkitektonisk følsomhed for området. Ligesom der ikke
lægges op til spændende integration med byen i relation til programmer, miks af funktioner og
forbindelser.
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4.6.3

Forslagets realiserbarhed

Forslaget beskriver generelt en god realiseringsplan. Opførelsen af nye bygninger til psykiatri,
parkering og logistikbygninger kan opføres fra projektets start, og FAM kan opføres efter
psykiatrifunktionerne, når den eksisterende bygning 13 er flyttet til nybyggeriet, hvorefter somatikkens
væsentligste behandlingsfunktioner hurtigt følger med. Somatik-byggeriets store sammenhængende
base vil først kunne endelig færdiggøres, efter den nuværende bygning 7 er væk, hvorfor projektets
delfaser nødvendigvis vil fremstå med midlertidig bygningsafslutning i basen i den overvejende del af
byggefasen. Psykiatribyggeriet etableres generelt tidligt i byggeforløbet.

4.6.4

Opfyldelse af funktions- og programkrav

Forslaget er løst særdeles grundigt i relation til hospitalernes funktionalitet og viser en stor forståelse
for kliniske strukturer og ønsker om sammenhænge og fleksibilitet. Forslaget løser programmets
mange hensyn, men fremstår i sin nuværende form ikke som en harmonisk helhedsplan i relation til
helhedsindtryk og relation til det fredede hospitals- og parkanlæg. Forslaget udviser en fin forståelse
for den kliniske grundstruktur og hospitalsdriften som helhed, men udviser ikke stor nytænkning eller
kreativitet i relation til rekreation og fremtidsorientering.
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4.7 Kendingstal 47583
Forslaget er udarbejdet af:
Brunet Saunier Architecture &
Agence Ter

RFR Elements

Hovedgreb & arkitektur
Forslaget bryder grundlæggende med den i programmet foreslåede disponering og placering af de
funktionelle enheder. Ved at indpasse hele det psykiatriske hospital i grundens nordøstlige hjørne
frigives den centrale del til at kunne indeholde hele det somatiske hospital. Med udgangspunkt i den
historiske akse defineres 4 nord-sydgående bånd med forskelligt funktionelt indhold - bundet sammen
på tværs af et samlende fodgænger hovedstrøg, som skaber adgang til bygningerne og forbindelser til
byen og en foreslået ny station.

Det første bånd, Hybrid-båndet, indeholder hovedsaglig logistik- og forskningsrelaterede aktiviteter og
er placeret i grundens vestligste kant. Det andet bånd, Somatik-båndet, indeholder de somatiske
aktiviteter disponeret i de eksisterende historiske pavillonbygninger, og sydlig indgangsbygning samt i
nybyggeri mod nord. Det tredje bånd, Park og aktivitets-båndet er et rekreativt område, hvor
eksisterende grønne områder udvides, og nogle bygninger nedrives for at give luft. Det fjerde bånd,
Psykiatribåndet, er placeret længst mod øst i den roligere del af grunden og indeholder alle de
psykiatriske aktiviteter.
Adgangen til grunden sker via to indkørsler fra Tuborgvej og to indkørsler fra Bispebjerg Bakke. Der er
mulighed for at dedikere indkørsler til henholdsvis det somatiske og det psykiatriske hospital.
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Hovedadgang til bygningerne i de to afsnit sker centralt på grunden. Parkering er fortrinsvis placeret i
periferien.
Et sammenhængende tag, baldakin, over stueplan strækker sig i hele grundens længde og danner
centralt i det nye somatiske hospital tag over en central fordelings- og behandlingsstruktur i to plan,
medens taget mellem de historiske pavillonbygninger fungerer som et sammenbindende halvtag, som
giver mulighed for at færdes overdækket mellem pavillonbygningerne. Tagskiven er, i det nye
somatiske område, punktvis gennembrudt for at trække dagslys ned til underliggende fordelings- og
behandlingsarealer.
Det nye somatiske område er disponeret i en kompakt grid-struktur med lysgårde, hvor behandling er
beliggende i kælderplan og stueplan. Lige over er parvis forbundne sengelænger placeret. De
historiske pavillonbygninger indgår i somatikkens struktur og indeholder bl.a. behandling, men også
forskning og administration. Logistikbygningen er placeret umiddelbart vest for det nye somatiske
hospital.
Psykiatrien er placeret i grundens nordøstlige del med selvstændig direkte indkørsel fra Tuborgvej, og
er udført i en sammenhængende struktur med åbne og lukkede gårdrum, der fletter børne- og
ungdomspsykiatriens eksisterende sengeafsnit sammen med udbygningen af voksenpsykiatriens
sengeafsnit. Ved at placere hele psykiatrien på dette sted, skabes gode muligheder for at
sammenbinde og sektionere, dog forudsættes det i forslaget, at det nuværende Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg fjernes og nyopføres.
Administration for det somatiske hospital er fortrinsvis placeret i den gamle hoved- og portbygning,
bygning 20. Administration for det psykiatriske hospital er placeret i den høje del af Lersøkomplekset.
De 4 bånd er indholdsmæssigt og designmæssigt programmeret, således at der foreslås specifikke
bygningsformer, hvor arkitekturen er tilpasset hver sin type af funktioner. I bånd 1, det tekniske
hybridbånd, foreslås robuste materialer som metal, glas, glaseret tegl. I det somatiske område med de
historiske bygninger, tegl, natursten, malede træpartier og kobberbeklædninger. Parken er grøn. I det
psykiatriske bånd foreslås træ, tegl og grønne tage. Generelt varme farver.
By & trafik
Forslaget lægger stor vægt på koblinger til byen, både i relation til akser, bygningstypologier,
forbindelser, elementer for wayfinding, belysning og nye funktioner og programmer spredt i området.
Forslaget om etableringen af en ny station underbygges med argumenter om aflastning til
eksisterende vejsystem samt forslag om at anvende banen til godstransport. Stationen på dette sted
er dog vanskelig realiserbar grundet den korte afstand til Emdrup station.
I hvert koblingspunkt foreslås placeret små strukturer i ensartet design som signalværdi, men med
forskellige funktioner så som infobox, kiosk osv.
Trafikalt videreføres Bispebjerg Bakke ikke mod øst, men den interne gade fortsættes fra den
eksisterende hovedindgang mod Tuborgvej. Parkeringen varetages dels på terræn med beplantning
på begge sider af den gamle hovedindgang, og i konstruktion mod nordvest i forbindelse med FAM og
logistikbygning.
De to akutmodtagelser er forbundet via tunnelsystem over Lersøkomplekset.
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Landskab & bæredygtighed
Forslaget er baseret på en struktur af fire
bånd/zoner og en tværforbindelse, der knytter
an til byen.
De 4 bånd benævnes: Hybrid til aktivitet og
blandet funktioner, en landskabs og en
intelligent baldakin til somatik, en park/skov
med lysninger og et landskab til psykiatri.
De to midterste bånd er et grønt parkrum i stil
med den nuværende karakter. Parallelt med
bygningerne placeres tematiske haver (”strips”), der udgør rummet mellem bygningerne.
Alle haver er præget af lav vækst som bregner og vilde blomster, for at optimere indtag af dagslys og
frisk luft i bygningerne. Der lægges vægt på, at haverne er for oplevelser af farver, dufte og rumlig
diversitet.
Vegetationen har 5 formål:
Visuelle og fysiske barrierer skabt af fx ha-ha hegn eller en komposition af store/små træer.
Skabe udsyn fra bygningerne over et større landskab.
Skabe plads til ophold/hvile med intim karakter.
Skabe steder til aktiviteter.
Skabe sundhed hos brugerne.
Træer og vegetation anvendes til at skabe rumlig variation med forskelle mellem åben/lukket, mellem
privat/offentlig m.m.
Den intelligente baldakin producerer energi til hospitalet via solceller, giver læ, holder varme ude om
sommeren og holder varmen inde, når det er koldt. Den findes mellem de 8 nye bygninger og sikrer et
godt lysindfald.
Landskabsbaldakinen, i den fredede del af grunden, er en taghave med sedum og ikke til ophold. En
vandret klimaskærm, der giver læ for vejret og håndterer regnvand. Åben i siderne.
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4.7.1

Kvaliteten af forslaget i forhold til målsætningen om at opnå en Helhedsplan,
der fremstår som en harmonisk, kreativ, rekreativ helhed med nytænkning og
fremtidsorientering

Forslagets overordnede disponering i 4 nord-syd gående bånd med markant forskellige funktionelle
indhold, bundet sammen på tværs af en øst-vest akse, strukturerer grunden på en smuk og
overbevisende måde. Tankerne om at give hvert af de 4 bånd deres egen arkitektoniske identitet
underbygger og styrker dette hovedgreb.
Idéen, som placerer hele psykiatrien i grundens nordøstlige hjørne, er klar og skaber et godt
udgangspunkt, for at psykiatrien kan udvikle sin helt egen identitet i denne roligere del af grunden.
Dog er alle delfunktioner ikke hensigtsmæssigt integreret. Det foreslås som en god idé at lade
Lersøkomplekset fungere som et synligt administrativt centrum, som også rummer den ambulante
aktivitet for psykiatrien, ligesom den eksisterende portbygning kan være det for somatikken.
Det foreslåede forløb gennem det somatiske hospital og den historiske akse og pavillonstrukturen
indeholder meget store gangarealer og virker ikke realistisk. Den gennemgående formede tagflade
mellem den somatiske del og de historiske pavilloner virker meget fremmet og uforståelig, og vil da
også næppe kunne gennemføres af fredningsmæssige grunde.
De foreslåede stramme, men også lette, længestrukturer i somatikken og de lette varme bygninger er
spændende og inspirerende i sit udtryk.

4.7.2

Integration af de 7 fokuspunkter

Forslaget fokuserer på Det fantastiske Bispebjerg og får et godt resultat ud af at placere psykiatrien i
det nordøstlige hjørne, men kritik for en for kompakt og uoverskuelig kælder- og stueetage i det
somatiske afsnit. Ligeledes er der i forslaget stor fokus på Det integrerende Bispebjerg og at integrere
offentlige og udadvendte funktioner, dog med negative funktionelle og arkitektoniske konsekvenser.
Det tilgængelige Bispebjerg er søgt styrket med det gennemgående tag, som også overdækker
udearealer og skaber sammenhæng, ligesom wayfinding er styrket gennem arbejdet med lys- og farve
guides.

4.7.3

Forslagets realiserbarhed

Forslaget viser en realiseringsplan, med hurtig opførelse af logistikbygning og parkering i nordvest,
nybyggeri til psykiatri, inden det somatiske nybyggeri påbegyndes. Fortsat anvendelse af psykiatrisk
skadestue, samtidig med at der opføres nybyggeri til psykiatrien rundt omkring synes muligt, og denne
plan virker ganske interessant. Der vises en relativ sen opstart af nybyggeri til somatiske funktioner.
Realiseringsplanen vurderes at rumme en god rækkefølge og især mulighed for yderligere potentiale.
Den omfattende kælderetage i somatikken og området under baldakinen i stueplan rummer
sammenhænge i nybyggeriet, men især baldakinen, som er ét af forslagets hovedidentiteter, vurderes
først i sin fulde udstrækning at få den tilstræbte virkning for forslagets sammenhængskraft.

4.7.4

Opfyldelse af funktions- og programkrav

Forslaget viser generelt en god funktionalitet i både psykiatriske og somatiske funktioner. For
psykiatrien tages frihed til at øge nybyggeriets omfang på bekostning af eksisterende bygninger til
psykiatrien, hvorved der opnås en meget god funktionalitet internt i den samlede psykiatriske område,
men modsat giver et større behov for nybyggeri til somatik. Samlet set kan løsningen inspirere til
fremtidige tiltag, men som forslaget foreligger, vurderes dette omfang desværre urealistisk.
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Planløsningen forudsætter en problematisk indbygning af baldakinen ned igennem det eksisterende
bygnings- og haveanlæg, og baldakinløsningen kan næppe anses for funktionel, henset til det danske
klima.
Planløsningen reserverer mod Tuborgvej et relativt stort parklignende område, der ikke kan forventes
at integrere det somatiske hospital med byen.
Placering af parkering væk fra hovedfunktionerne vurderes uhensigtsmæssigt.
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4.8 Kendingstal 54813
Forslaget er udarbejdet af:
Cubo Arkitekter A/S &

PLH Arkitekter A/S
Sweco Architects A/S
EKJ rådgivende ingeniører as
WSP

Hovedgreb og arkitektur
Forslaget tager udgangspunkt i, og lægger sig tæt op af programmets forslag til placering af de
enkelte funktioner på grunden. Logistikbygningen er dog placeret i det nordøstlige hjørne.
Man forestiller sig et "landskabstæppe", hvorpå eksisterende historiske pavilloner og nye
sengebygninger/pavillonbygninger er placeret i en sammenhængende og nyfortolket arkitektur. Under
tæppet dannes store sammenhængende arealer for cirkulation og behandling i det somatiske
hospitals hovedstruktur. Lysgårde trækker dagslys ned til disse arealer.

Det somatiske hospital har sin hovedindgang mod nord, hvor en øst-vest gående arkade, "Bispebjerg
arkade", fungerer som foyer og internt offentligt fordelingsområde. Herfra skabes adgang til
receptioner for de enkelte afdelinger i stue- og førstesals plan. I den indre arkade indpasses også
detailhandel - og der skabes forbindelse til bl.a. parkeringsarealer mod vest og Lersøkomplekset mod
øst.
På førstesals plan skabes der via gangbroer forbindelse til laboratorier og parkeringsbygning mod vest
og Lersøkomplekset mod øst. Sengeafsnit er placeret over behandlingsområderne i en
sammenhængende længestruktur. Fra anden sals plan er der adgang til udeopholdsarealer ovenpå
behandlingsstrukturen.
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Psykiatrien tænkes mod syd indpasset i udadtil afklarede volumener med saddeltag og indre gårde af
forskellig størrelse.
Arkitektonisk tænkes den store base for det somatiske hospital mod nord og syd integreret og udført i
tegl med begrønnede flader og mod øst og vest som åbne facader med translucente afskærmninger.
Sengebygninger og nye bygninger for psykiatrien tænkes udført med tegl, kobber, zink eller
ståloverflader udtrykkende en større tyngde. Røde tage skal være gennemgående. Logistik og
parkeringshus tænkes indarbejdet med et landskabeligt/begrønnet facadeudtryk med fx boldbaner på
toppen.
By & trafik
Den primære strategi for forbindelser til den omkringliggende by er illustreret gennem en videreførelse
af visuelle akser i kvarteret omkring Bispebjerg og Grundtvig Kirken samt en kobling mellem
Bispebjerg Bakke og Lersø Park Allé.
Sekundært illustreres i det nye somatiske hospital også en intern gade i øst/vestlig retning, med
butikker, som dog ikke er synlige udefra for områdets beboere. Man ledes ikke naturligt igennem den
indre gade som besøgende.
Den fremhævede akse i forslaget har primær funktion som udsigtsrampe og -punkt og relaterer ikke til
den indre gades funktioner og hverdagsliv.
Det største p-anlæg integreres i nordøst i forbindelse med logistikbygningen, som begrønnes og
tilføres sportsprogram på taget. Øvrige p-anlæg integreres som kældre i syd og parkeringshus i
nordvest i forbindelse med FAM.
Landskab & bæredygtighed
Forslaget fremhæver, at Martin Nyrop og
Edvard Glæsels plan er det bedste afsæt for
det nye og åbne hospital, der beskrives som
en effektiv haveby. Mod Tuborgvej
anlægges Glæsels Park, der er friholdt fra
det nye hospitalsbyggeri.
Med reference til den amerikanske
præsident Jefferson’s plan for University of
Virginia kombineret med Nyrop/Glæsels plan
foreslås en Grønning, der færdiggør
hospitalsanlægget. Grønningen er et centralt
strøg over et foldet terræn, et tæppe, der
fører op til en base, hvorpå de nye
pavillonbygninger står. Mellem bygningerne er ovenlys, der skal trække lys ned i basen til forskellige
funktioner.
Alle bygninger har tilknyttet tematiske haver som dufthaver, volierer og legepladser. De er anlagt efter
at skabe oplevelser og aktivitet.
Der er ikke redegjort for bæredygtighed i landskabsplanen, haverne og byrummene. Det fremhæves,
at den historiske plan er bæredygtig.

Side 47 af 58

Dommerbetænkning - Helhedsplan for Nyt hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
_______________________________________________________________________________

Side 48 af 58

Dommerbetænkning - Helhedsplan for Nyt hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
_______________________________________________________________________________

4.8.1

Kvaliteten af forslaget i forhold til målsætningen om at opnå en Helhedsplan,
der fremstår som en harmonisk, kreativ, rekreativ helhed med nytænkning og
fremtidsorientering

Forslaget tilstræber en harmonisk integrering af nye hospitalsbygninger i den eksisterende Martin
Nyrop bebyggelse, men overordnet er der i forslaget en markant konflikt mellem den arkitektoniske
tilnærmelse til pavillonbygningernes skala og deres formsprog – og den store sammenhængende
somatiske hospitalsstruktur lige nedenunder.
Forståelsen af bakketoppen sløres af de øst- og vestvendte facader/gennemskæringer, som virker
fremmede og uforståelige, ligesom den bratte afslutning mod nord, hvor hovedindgangen er integreret.
Videreførelsen af trappeanlægget virker uforløst og uafsluttet – ender med en udsigt mod nord – og en
nedgang til en indre arkade.
Psykiatribygningerne virker tunge og arkitektonisk uinspirerede og vurderes ikke at bidrage til at
definere nye og fremtidsorienterede identiteter for det psykiatriske afsnit.

4.8.2

Integration af de 7 fokuspunkter

Forslaget satser på at kombinere Det fantastiske Bispebjerg med Det menneskelige Bispebjerg, med
den nedskalerede og materialemæssigt tilpassede bygningsstruktur på den ene side, og den effektive
hospitalsmaskine på den anden. Det tilgængelige Bispebjerg er søgt synliggjort ved den lange rampe i
den nye somatiske optrapning mod nord, som er delvist baseret på en formet handicaprampe.

4.8.3

Forslagets realiserbarhed

Forslaget viser en realiseringsplan, som viser og placerer byggeri i nordvest, parkerings- og
logistikbyggeri i nordøst, og opfører psykiatrisk nybyggeri til genhusning af bygning 13, hvilket
bevirker, at somatiske nybyggerier herefter kan påbegyndes. Realiseringsplanen vurderes at kunne
optimeres yderligere mht. tidligere igangsætning af somatisk byggeri. Det psykiatriske byggeri på
byggefelt A og B kan igangsættes i henhold til konkurrenceprogrammets plan og sikre fremdriften.

4.8.4

Opfyldelse af funktions- og programkrav

Forslaget følger generelt konkurrenceprogrammets forslag til overordnet placering af
hospitalsfunktioner, og udviser generelt en god funktionalitet for både somatik og psykiatri.
Den meget massive stueplan og delvise 1. sals-niveau giver gode muligheder for stor funktionalitet i
de somatiske hospitalsfunktioner. Komplet kælderniveau giver god logistikfunktionalitet. Den
kompakte struktur virker dog ikke arkitektonisk integreret med den øvrige del af forslaget. Ligeledes
vurderes disse arealer at have begrænsede muligheder for at udnytte dagslys, og at være vanskelige
at orientere sig i.
Den gennemgående planløsning med behandlings- og servicefunktioner i et til to niveau under
’bakken’ og med lysadgang fra relativt snævre lys-skakter er arbejdsmiljømæssigt uhensigtsmæssigt.
Sammenhæng til byen er mangelfuld og kan ikke forventes at øge mulighederne for integration.
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4.9 Kendingstal 88888
Forslaget er udpeget som ét af de vindende forslag.

Forslaget er udarbejdet af:
Drees & Sommer Nordic A/S &

Bertelsen & Schevibng Arkitekter Aps
NORD Arkitekter
Breimann & Bruun, Garten und Landschaftsarchitecten
Tetraplan A/S
WTN engineers International GmbH

Hovedgreb & arkitektur
Forslaget tager udgangspunkt i programmets disponering af de forskellige funktioner på grunden.
Man definerer overordnet det somatiske hospital som beliggende mod nord og det psykiatriske
hospital beliggende mod syd. Adgang til det somatiske afsnit sker direkte fra Tuborgvej, og adgang til
det psykiatriske afsnit sker fra Bispebjerg Bakke. Der defineres rumlige forløb, som skaber
selvstændige identiteter for de to overordnede hospitalsafsnit. Det overordnede landskabelige forløb
strækker sig fra øst til vest og definerer et samlende grønt rum for det samlede hospital.

Det somatiske hospital er defineret omkring "Hospitalstorvet" - et bymæssigt forløb, som forbinder
ankomstpladser ved Tuborgvej med en foyer og informationsbygning placeret centralt ved
Lersøkomplekset. Hospitalets funktioner er placeret på begge sider af dette torve-forløb med FAM, og
de største bygningstyper placeret i periferien og mod Tuborgvej.
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Foyer og informationsbygning er
placeret på pladsniveau med
adgang til FAM beliggende en
etage lavere.
Der er forbindelse mellem FAMbygning og
sengebygninger/andre afdelinger
under pladsniveauet. Besøgende
går via pladsen til de enkelte
afsnit.

De enkelte senge og behandlingsbygninger er formet som selvstændige kompakte volumener
definerende indre semiprivate rum og i sammenspil med andre mere offentlige rum mellem sig.
De psykiatriske nybygninger er overordnet at betragte som opbrudte strukturer med indre gårdrum,
som kan være sammenhængende eller brudte efter behov. I den sydlige del ved indgangsbygningen
defineres med nybyggeriet nye rum, hvor kvaliteten af de eksisterende bygninger og deres skala
fastholdes.
Det arkitektoniske udtryk er meget varieret med både tunge og lette bygningstyper, som indikerer brug
af natursten, træ, tegl m.m.
By & trafik
Forslagets bymæssige kobling er primært mod Tuborgvej, hvor den tungeste bebyggelse er placeret,
og hvor udadvendte funktioner tilstræber oplevelsen af sammenhængende torv/pladsdannelse.
Den nuværende park og fredede sø mod Tuborgvej er inddraget til fordel for et moderne pladsrum
med udadvendte funktioner.
Trafikalt ankommer man separat til de to dele af hospitalet – henholdsvis det somatiske og det
psykiatriske hospital. Ambulancetilkørsel sker i separat trace mod Tuborgvej, hvilket giver 3 indkørsler
fra denne i forvejen meget trafikbelastede vej, hvilket nok bør genovervejes.
Den centrale del af området er overvejende bilfrit, og man orienterer sig primært efter det bymæssige
torv og den østlige allé, som forlænges og bliver en parallelforskudt forbindelse, som binder de nye og
eksisterende bygninger sammen. Fodgængerstier og en 2 km løbe- og vandresti knytter området
sammen.
Kollektivt lægger forslaget op til øget kapacitet og etablering af superstoppesteder mod Tuborgvej og
Tagensvej med info om både hospital og trafik.
Landskab & bæredygtighed
Forslaget fremhæver, at en by er kompleks, at et hospital er kompleks, så det nye åbne hospital er en
hybrid mellem de to for at opfylde programmet.
Hele hospitalskomplekset skal ligne vores hverdagsbillede af en by: Strukturelt, skala, rummelig
variation, pladser, torve m.m. og samtidig fungere som hospital.
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Adgangen sker via to åbne aflange rum fra
Tuborgvej ind til et stort landskabsrum med e t
mylder af forskellige haver med forskellige
programmer.
Landskabsrummet er et frirum med andre
oplevelser og aktiviteter, end vi i dag kan
opleve, og det sker i mødet mellem en plastisk
formet landskabsmaske og et klart
strukturerende grid. En sammenvævning, der
holder hele hospitalskomplekset sammen til
en mangfoldighed af oplevelser og funktioner.
Der er redegjort i designmanual for både bygninger og uderum, hvordan helhedsplanen skal realiseres
uafhængig af valg af arkitekter og landskabsarkitekter.
Planen og strategien er bæredygtig, hvor ude- og inderum er tilstræbt at vekselvirke mest muligt. Det
fremgår, at de smalle bygninger er optimale for dagslysindtag, naturlig ventilation og udblik. Uderum er
dog overvejende af æstetisk karakter og ikke beskrevet som led i en bæredygtig designprofil. Mest af
alt romantiske i karakter.
Forslaget beskriver et landskab til fysisk aktivitet med sansehaver, intimitet og naturoplevelser vist
med referencer.
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4.9.1

Kvaliteten af forslaget i forhold til målsætningen om at opnå en Helhedsplan,
der fremstår som en harmonisk, kreativ, rekreativ helhed med nytænkning og
fremtidsorientering

Forslaget er meget harmonisk i relation til det historiske anlæg, idet størstedelen af bebyggelsen
placeres mod Tuborgvej, og kompaktheden er opløst til fordel for en arkitektonisk og skalamæssig
relation til de eksisterende pavilloner.
Det psykiatriske hospital er velfungerende med sammenkædede bygninger med indre gårde af god
størrelse, og arkitektonisk tilpasses bygningsvolumenerne den eksisterende historiske
indgangsbygning. Det er en svaghed, at indgange ikke er afskærmede, ligesom det er uklart, hvordan
der opnås terrænnærhed.

Den somatiske del af hospitalet står svagere,
idet den opløste bygningsmasse medfører
en del funktioner og arbejdspladser i niveau
-1. Det er uklart, hvordan forslaget løser
behovet for den nødvendige effektivitet og
nødvendigheden af korte afstande i
hospitalsdriften og den høje grad af
funktionalitet, der er behov for i den kliniske
grundstruktur.
Forslaget er meget kreativt og nytænkende i
relation til fortolkningen af området og i den
landskabelige struktur og den
mangfoldighed, der illustreres.
Den forstærkede urbane karakter, der skabes mod Tuborgvej ved at placere bygningerne helt ud til
vejen, er meget overbevisende, og det spændende hybride, åbne og tilgængelige rumforløb med
relaterede funktioner, der er illustreret her, er et stærkt greb.
Forslagets hovedstyrke ligger i robustheden og fleksibiliteten i griddet som struktur og helhedsgreb.
Trafikalt er forslaget illustreret med en solid indarbejdelse af trafikale og tilgængelighedsmæssige
aspekter. Dette gælder også parkering. Dog er den nord-sydlige eller mere direkte forbindelse for
cyklister svag i forslaget.
Landskabeligt er det et meget interessant forslag, der konsekvent væver bygninger og haver sammen
i et fintmasket net af oplevelser.

4.9.2

Integration af de 7 fokuspunkter

Forslaget vægter fokuspunkterne Det forebyggende Bispebjerg, Det menneskelige Bispebjerg, Det
tilgængelige Bispebjerg og Det integrerende Bispebjerg, idet helhedsgrebet understøtter både en
menneskelig skala og sundhedsfremmende og helende arkitektur i en nyfortolkning i relation til det
historiske kompleks, og i sin ambition om at skabe værdi for bydelen både mod Tuborgvej og i sin
invitation og mangfoldighed i oplevelser i matriklens indre.
Forslaget står mindre stærkt i den somatiske del på punkterne Det fantastiske Bispebjerg, Det
effektive Bispebjerg og Det fleksible Bispebjerg, da forslaget i sin anviste kliniske struktur for den
somatiske del ikke viser tilstrækkelig forståelse for den udvikling, der præger hospitalerne, som vi ser
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det i dag, i retning af en mere integreret somatik med flere ambulante besøg og dermed større
ambulatorier i fremtiden fremfor mindre enheder, der dermed har risiko for at blive mindre fleksible
over tid.
En mere optimal integration af den somatiske kliniske struktur ville være ønskværdig. Vigtige
funktioner for den somatiske drift er placeret i kælderplan så som FAM og Røntgen, og det bør
synliggøres, hvorledes der kan opnås en tilfredsstillende logistik og sammenhæng i forslaget såvel
som tilfredsstillende forhold for arbejdspladserne omkring disse funktioner.
Særlige udfordringer er der i den krydsende trafik i kælderplanet mellem patienter, pårørende,
sundhedsfagligt personale og varetransporter.
Der er ligeledes en udfordring ved den solitære indgangsbygning, der kræver forbindelse i kælder for
at komme til øvrige ambulatorier og funktionerne for patienter og besøgende.

4.9.3

Forslagets realiserbarhed

Forslaget viser en noget langsom opstart af realiseringsplanen. Genhusning af eksisterende bygning
13, opførelsen af parkeringshuse og logistikbygning går forud for at nybyggeri til psykiatri i syd rigtig
får fart. Herefter kan eksisterende bygning 13 med psykiatriske patienter frigøres til opstart af
nybyggeri til FAM og øvrigt nybyggeri til somatiske funktioner. Selvom nybyggeri til psykiatri i det
sydlige område nok kunne fremrykkes, er den meget sene opstart af nybyggeri til somatiske funktioner
en svaghed. Opførelse af solitære somatiske bygninger vil ikke få stor betydning, da sammenhængen
til bygninger til den øvrige del af hospitalet udelukkende sker i kælderniveau. Derfor vil funktionaliteten
bygningerne imellem ikke være løst, før kælderniveauet er et sammenhængende hele.
Realiseringsplanen udviser et byggeforløb, der overvejende sker i nogen afstand fra den nuværende
bygning 7 med skadestue og somatikkens behandlingsfunktioner, hvor den fortsatte aktivitet under
byggeriet er væsentlig.

4.9.4

Opfyldelse af funktions- og programkrav

Forslaget opfylder konkurrencens program. Der er en særlig landskabelig udfordring omkring den § 3
beskyttede sø i matriklens nordlige ende samt Østre Længdevejs forlængelse mod kapellet. De relativt
mindre enkeltstående bygningsenheder giver god mulighed for tilbygning til gavle og imellem
enhederne; men det kan muligvis være vanskeligere at konvertere dele af en etage til en ny funktion,
da en fysisk forbindelse mellem to bygninger, i den nuværende løsning, ikke anvises i etagerne
ovenpå kælderniveau. Dette ses dog muligt at kunne videreudvikles i det videre forløb.
Forslaget har stærke arkitektoniske og landskabsmæssige kvaliteter, og planløsningen giver gode
muligheder for en senere udvidelse og/eller omlægning af somatiske funktioner. Forslaget er valgt til
viderebearbejdning i fase 2 grundet sit stærke helhedsgreb fra en bygnings-, landskabelig og
bymæssig vinkel, og for sin harmoniske og velfungerende psykiatri.
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5 Afgørelse
5.1 Dommerkomitéens beslutning
Det har for alle de konkurrerende teams været uhyre vanskeligt - og for de fleste umuligt, at opfylde
alle programmets ønsker. Det er dommerkomitéens opfattelse, at det især har været udfordrende at
finde gode løsninger som på en gang tilgodeser:
ønsket om en god og visionær helhedsplan,
ønsket om gode og visionære rammer for udvikling af et fremtidigt somatisk hospital, og
ønsket om en arkitektonisk helhedstænkning, som kvalificerer et sammenspil mellem Martin
Nyrops pavillonstruktur og en ny bebyggelse.
Ingen af forslagene opfylder til fulde disse udfordringer og programmets øvrige ønsker og krav. Dog
udmærker 2 forslag sig særligt ved med stærke hovedgreb at skabe visionære og robuste rammer for
udvikling af programmets delområder - i dialog med det eksisterende Bispebjerg Hospital.
Baseret på ovenstående generelle gennemgang og vurdering udpeges forslagene nummer 24794 og
88888 til videre bearbejdning og forhandling. De to forslag har den mest fleksible grundstruktur som
helhedsgreb ved hhv. at introducere et landskabeligt styrende greb og hhv. et strukturende bymæssigt
grid. Dommerkomitéen har vægtet dette helhedsgreb, det helhedsorienterede strukturerende system
for området samt den overordnede strategiske og arkitektoniske disponering af grunden højt i
vurderingen. Både det landskabelige system og det bymæssige grid, mener dommerkomitéen, på
hver sin måde, kan udgøre stærke strukturerende helhedsgreb, som kan sikre planen som redskab og
guide for områdets fremtidige udbygning og sikre en sammenhæng i området mange år frem. Begge
systemer er fleksible, modulérbare og tilpasningsdygtige.
Begge forslag skiller sig markant ud fra de øvrige forslag ved at tydeliggøre, hvilke store kvaliteter for
uderum og hospitalsorganisation der ligger i at holde en afstand til Nyrop/Glæsels anlæg. Samtidig
viser de to forslag, hvordan nyt byggeri bedst kan tilpasses i skala og med respekt for områdets
kulturarv. I begge forslag redegøres for interessante funktionelle koblinger mellem hospitalet og byen
ved at integrere udadvendte funktioner og forskning, ligesom parken gøres tilgængelig og styrkes som
ressource for både bydelen og hospitalet. Begge forslag har således styrker på flere skalatrin.
Dommerkomitéen har således udpeget 2 vindere af projektkonkurrencen, forslag nr. 24794 og 88888.
Ét medlem af dommerkomiteen er uenig i, at 88888 udpeges.

5.2 Dommerkomitéens bemærkninger til de vindende forslag
5.2.1

Bemærkninger til forslag 24794

Forslag 24794 skaber veldefinerede klare kvarterer med egne stærke identiteter - og skaber klarhed,
sammenhæng og overblik ved at indføre en central urban-landskabelig adgangsplads, hvorfra alle
hospitalets hovedfunktioner nås. Nyrop/Glæsels anlæg indgår naturligt med sin helt egen identitet i
denne smukt balancerede disponering. Forslaget udmærker sig yderligere ved en velfungerende
somatisk struktur og kliniske sammenhæng med andre funktioner. Endeligt vurderes forslaget at have
en effektiv og tidsbesparende realiseringsplan.
Forslaget ønskes viderebearbejdet, især hvad angår det psykiatriske hospital, da det er uklart,
hvordan forslaget vil anvise mulighed for at etablere den nødvendige strukturelle sammenhæng
mellem sengeafsnit, ambulatorier og forskning i det nordøstlige hjørne af matriklen. Forslagets
nytænkende struktur og helhedsplan har givet inspiration til en let omdisponering af placeringen for
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nogle af hospitalets funktioner, hvoraf de væsentligste omfatter området i nordøst ved psykiatrien. Det
er uklart, hvordan forslagets bebyggelsesstruktur vil opfylde de konkrete ønsker, der er til psykiatriens
drift, og de ønskede fremtidige udvidelsesmuligheder for psykiatrien.

5.2.2

Bemærkninger til forslag 88888

Forslag 88888 udmærker sig ved sin klare arkitektoniske forståelse af skalamødet mellem
hospitalskompleks og by, forståelsen for åbenhed til byen og den velfungerende psykiatri. Forslaget
udmærker sig yderligere ved at illustrere nye særlige bygningstypologier som svar på hospitalets
differentierede bygningsmæssige behov. Bygningerne kan opfattes som et modulært system med
større og mindre sammenhænge, hvilket kan udvikles i senere faser efter fremtidige programkrav.
Særligt psykiatriens skalamæssigt nedbrudte struktur virker velvalgt for denne funktion. Netop denne
struktur er samtidig et yderst kvalificeret bud på at gå i dialog og bygge tæt på Nyrops bebyggelse.
Forslaget er konkurrencens bedste bud på, hvordan der kan arbejdes med oplevelsen af landskab og
bymæssighed.
Forslaget ønskes viderebearbejdet, især hvad angår det somatiske hospital, da det er uklart, hvordan
forslaget vil optimere den nødvendige strukturelle sammenhæng funktionerne imellem. Det ønskes
tydeliggjort, hvorledes en større grad af sammenbygning, mellembygninger og gangbroer kan
indarbejdes, uden at forslaget mister identitet og bymæssige kvaliteter. Antallet af arbejdspladser i
kælderniveau ønskes reduceret markant. Endvidere efterspørges en illustration af, hvorledes griddet
som grundstruktur tilrettelægger og muliggør udvidelsesmuligheder, der står i forbindelse med
forslagets bygningskompleks for somatiske behandlingsafsnit. Endelig er det uklart, hvordan forslaget
vil imødekomme forholdene omkring den § 3 beskyttede sø og Østre Længdevejs forlængelse mod
kapellet.
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Signeret af dommerkomitéen
Bispebjerg, den 5. marts 2012
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