
                                                                                                                            

 

 

              

 

Invitation til deltagelse i prækvalifikation – Livsrum Herlev 

 

 

Indledning 

Fonden til støtte for Kræftens Bekæmpelse og Realdania inviterer arkitekter til deltagelse i 

prækvalifikation omkring nybygning af Livsrum Herlev (kræftrådgivningscenter) nær Herlev 

Hospital. 

Fonden er glade for endelig at kunne udskrive denne konkurrence. Der er tidligere realiseret seks 

Livsrum i hhv. Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Næstved efter samme koncept. 

Projektet i Herlev er det sidste Livsrum. Se mere på www.livsrum.dk 

Bygherren ønsker at tilgodese ambitiøse unge samt nyetablerede arkitekter, blandt andet fra 

wildcard-ordningen. På baggrund af besvarelser af denne invitation udvælger bygherren fem 

arkitektvirksomheder til udvælgelse i en efterfølgende totalentreprisekonkurrence. Efter en 

sideløbende prækvalifikation udvælges tre totalentreprenører, der selv skal rette henvendelse til 

én af de prækvalificerede arkitektvirksomheder. Totalentreprisekonkurrencen har dermed tre 

deltagende projektgrupper. 

 

Området og opgaven 

På den 1.350 m2 store grund placeret ved Herlev Hospital ønskes bygget et rådgivningscenter, der 

forventes at blive på ca. 800 m2.  



 

Projektet kaldes Livsrum, da ambitionen er at skabe huse, der inviterer indenfor og giver plads til 

livet. Nøgleordene er tryghed, hjemlighed, åbenhed og nærvær. Huset skal således bygges efter 

principper om helende arkitektur. 

Byggegrunden, matrikel 11cg Herlev, kan frit besigtiges.  

 

Krav til besvarelse af invitationen 

Udvælgelsen baserer sig alene på oplysninger om virksomhedens profil, motivation for opgaven, 

referencer og disses relevans for opgaven. 

Udvælgelsen sker på baggrund af følgende kriterier i uprioriteret rækkefølge: 

• Motiveret ansøgning 

• Kompetencer incl. cv'er for de primære deltagere. 

• Referencer 

• Evt. mulige samarbejdspartnere i forbindelse med opgaven 

 

Besvarelsen må have et omfang på maksimalt to A4-siders tekst, eksklusiv evt. omslag. 

Anmodningen om deltagelse i prækvalifikationen skal formuleres på dansk. 

 

Aflevering 

Ansøgningsmaterialet skal sendes som pdf til konkurrencens sekretærfunktion på mail: bdl@sj.dk 

senest den 26. september 2016 kl. 12:00. 

 

Proces efter valg af prækvalificerede arkitekter 

Der prækvalificeres fem arkitektvirksomheder, men kun tre virksomheder vælges i den 

efterfølgende totalentreprisekonkurrence, idet de tre sideløbende prækvalificerede 

totalentreprenører hver især kontakter én af de prækvalificerede arkitektvirksomheder og 

sammen udarbejder de et konkurrenceforslag.  

Vinderprojektet skal danne grundlag for lokalplansarbejdet, som vil pågå inden projektering 

igangsættes og huset realiseres.   

 



Vederlag 

Der er intet vederlag i forbindelse med prækvalifikation af arkitektvirksomhederne. 

Alle tre valgte arkitektvirksomheder modtager et honorar på 100.000 ekskl. moms i præmie. 

Det er hensigten, at overdrage projekteringsopgaven til den vindende totalentreprenør med sit 

valgte arkitekt- og ingeniørteam. 

 

Overordnet tidsramme 

Besvarelsen skal indsendes senest fredag den 26. september 2016 kl. 12:00. 

Bedømmelsen finder sted i perioden 27. september til 5. oktober 2016, hvorefter de valgte 

arkitekter offentliggøres på hjemmesiden www.livsrum.dk samt ved direkte henvendelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Brian Damgaard Lauritsen 

Bygherrerådgiver, Søren Jensen 


