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1. Forord og indbydelse 

 

I samarbejde med Realdania planlægger Kræftens bekæmpelse at etablere op til 7 nye 

kræftrådgivninger for kræftramte og deres pårørende, forventeligt i Aalborg, Herning, Vejle, 

Odense, Næstved, Roskilde og Herlev.  

 

De nye kræftrådgivninger skal opføres tæt på sygehusenes kræftafdelinger og formes med sin 

helt egen stærke arkitektoniske og landskabelige identitet.  

Denne identitet skal dannes med udgangspunkt i elementer som synlighed og tilgængelighed,  

og forme en atmosfære præget af hjemlighed, fællesskab og handlemuligheder. 

Ambitionen er at skabe åbne huse som kan understøtte et nyt rådgivningskoncept, hvor 

kræftramte og pårørende kan komme uden at aftale tid. Kræftrådgivningerne skal invitere indenfor 

og tilbyde en bred vifte af aktiviteter, der udvikles i dialog med brugerne. Rammerne skal indbyde 

til åbenhed og samvær, så behovet for at møde ligestillede og få del i andres erfaringer med kræft 

kan tilgodeses. 

 

Målet er at kunne nå endnu flere kræftramte og gerne tidligt i deres sygdomsforløb, så vi kan 

hjælpe med til at skabe sammenhæng, bygge bro og vise vej i det der ofte kan fremstå som et 

noget kringlet system.  

 

Centrenes idé og visioner udspringer fra de skotske og engelske Maggie’s Centres, og er blevet 

yderligere kvalificeret i modelprogrammet ”Kræftrådgivninger i det 21. Århundrede – overordnet 

program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse”. 

I de nye påtænkte kræftrådgivninger ønskes visionerne videreudviklet og tilført en særegen 

arkitektonisk identitet i en dansk kontekst. Til at forme disse nye rammer er der prækvalificeret 10 

yngre arkitektfirmaer.  

 

Projektet udbydes i begrænset udbud i totalentreprise efter tildelingskriteriet ”Det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud”. Der er tale om omvendt licitation hvor den økonomiske ramme er fastsat. Den 

overordnede samlede økonomiske ramme for de 7 centre er på over 150 mio. kr. 

 

4 totalentreprenører indbydes til i konkurrence at give bud på udformning af en ny kræftrådgivning 

i XXX i samarbejde med en af de prækvalificerede arkitekter. Vinderen af konkurrencen vil få til 

opgave at realisere den nye kræftrådgivning. 

 

Udbudsmaterialet består af dette konkurrenceprogram inklusive bilag. Konkurrenceprogram og 

bilag sendes tillige elektronisk til deltagerne. Vi glæder os til at modtage de fire forslag. 

 

Leif Vestergaard Petersen Hans Peter Svendler 

Dir. Kræftens Bekæmpelse Dir. Realdania  
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2. Baggrund 

 

Kræftens Bekæmpelse har i mere end 25 år haft kræftrådgivninger, hvor kræftpatienter og deres 

pårørende gratis kan få støtte og rådgivning. Den tidligere målsætning om at have en 

kræftrådgivning i hvert amt hvor kræftbehandlingen primært finder sted er nået for et par år siden 

og dermed blev en vigtig milepæl nået. Disse 15 kræftrådgivninger yder også under de nye 

regioner en psykosocial kræftrådgivning på et højt fagligt niveau. Fokus i kræftrådgivningernes 

arbejde er den individuelle samtale, familiearbejde, grupper og sociale konsekvenser i forhold til 

arbejde, økonomi og rettigheder. Som supplement til personalet er der til kræftrådgivningerne 

knyttet et stort antal frivillige. Det er mennesker, der gør en stor indsats, bl.a. ved at tilbyde 

kontakt mellem ligestillede, og skabe en hjemlig stemning.  

 

Kræftrådgivningerne har gennem et tæt samarbejde med hospitalerne været med til at sætte de 

bløde værdier på dagsordenen. 

 

Kræftpatientens Verden 

Undersøgelsen ”Kræftpatientens Verden”
1
 viser, at mange kræftramtes behov ofte overses eller 

underprioriteres. Mange mennesker med kræft oplever en lang række alvorlige og væsentlige 

problemer eller manglende tilbud om støtte, som medfører, at det er mere belastende at få kræft, 

end det behøver at være. Undersøgelsen peger på, der bør sættes ind på to centrale tidspunkter i 

kræftpatientens forløb: Når kræftdiagnosen stilles ”At komme godt i gang”, og når behandlingen 

er afsluttet og patienten skal videre i livet: ”At komme godt videre”. 

 

Undersøgelsen viser også, at Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud ikke er tilstrækkelig 

kendte. Synlighed skal prioriteres, og tilgængelighed til rådgivningstilbud skal gøres nemmere ved 

at rådgivningen gives tæt på de kræftramte, både under og efter behandling. Samtidig ønsker 

man at tiltrække nye brugergrupper, der ikke i dag søger hjælp i særligt stort omfang, for 

eksempel mennesker med knappe ressourcer, ældre mennesker og mænd generelt.  

 

                                                      
1
 Rapporten kan downloades i uddrag eller i helhed eller www.cancer.dk 
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Strukturreformen 

Reformen har betydet store ændringer i ansvarsfordelingen mellem sygehuse og kommuner. 

Mange opgaver er flyttet til kommune og primærsektor, og patientforløbet opleves stadig mere 

komplekst for kræftramte. En større del af kræftbehandlingen foregår ambulant, og kræftpatienter 

tilbringer således størstedelen af behandlingstiden i hjemmet, samtidig med at sygehuset har 

behandlingsansvaret.  

 

Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse besluttede i februar 2008 en tostrenget strategi for at 

imødegå de nye udfordringer og øge tilgængeligheden og mulighederne for rådgivning. Den ene 

streng omhandler rådgivning i den enkelte kommunes nærmiljø. Den anden streng forholder sig til 

rådgivning af patienter i behandling på hospitalerne, og her spiller det nye rådgivningskoncept 

hovedrollen. Første skridt var opførelsen af kræftrådgivningen Hejmdal i Århus. Huset blev taget i 

brug i oktober 2009, og mange værdifulde erfaringer er allerede gjort. Næste skridt er 

samarbejdet med Realdania om opførelsen af de 7 kræftrådgivninger i umiddelbar nærhed af 

landets største onkologiske centre.  
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Maggie’s Centrene 

Kvalificeringen af de nye kræftrådgivninger tager afsæt i modelprogrammet ”Kræftrådgivninger i 

det 21. Århundrede – overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse”. 

Inspirationen kommer primært fra Maggie’s Centres i Skotland, som har eksisteret siden 1996. 

Der er syv centre og flere på tegnebrættet. Fælles for alle centre er, at de er placeret i forbindelse 

med det lokale onkologiske hospital, og at de er bygget/ombygget til formålet. De er typisk tegnet 

af kendte arkitekter med udgangspunkt i, at det overordnede arkitektoniske koncept skal tiltrække 

opmærksomhed og signalere, at bygningen har en særlig funktion og et særligt indhold. Maggie’s 

Centrene udtaler selv, at de anser arkitekturen for at være et nøgleelement i deres succes, idet 

de mener, at deres tilbud til patienter og pårørende fungerer godt netop på grund af det miljø, de 

tilbydes.”The building does half of the work”, udtaler lederen for Maggie’s centeret i London, Glyn 

Jarvis 

 

 

Maggie’s London 

 

Alle Maggie’s Centre er placeret på hospitalernes matrikler, således at kræftramte som 

professionelle har hurtig og nem adgang. Maggie’s Centrene har standardiserede tilbud og 

aktiviteter, således at der ikke er forskel i de tilbud, der gives de kræftramte. Også indretningen i 

relation til valg af farver, belysning, møbler og udsmykning er centralt styret. Selv om Kræftens 

Bekæmpelse ikke umiddelbart vil overføre Maggie’s Centrenes koncept til Danmark, er der 

megen inspiration at hente i deres udformning og filosofi.  
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Ny erfaring og gammelt arvesølv 

I udarbejdelsen af modelprogrammet ”Kræftrådgivninger i det 21. Århundrede” har man lyttet til 

erfaringer og ønsker fra ansatte og brugere i et udvalg af de eksisterende kræftrådgivninger. Det 

har således været vigtigt, at ”få arvesølvet med” over i det nye koncept. Siden da er 

kræftrådgivningen Hejmdal kommet til og på det overordnede plan er erfaringerne herfra på linje 

med Maggie centrenes. Hejmdals arkitektoniske formgivning og indretning er helt unik, og 

erfaringerne herfra er således de første ”af vore egne” omkring det nye rådgivningskoncept (se 

evalueringsrapport på KB’s hjemmeside).   

 

Arkitekturen 

I Kræftens Bekæmpelses fremtidige rådgivningskoncept indgår hermed den fysiske ramme for 

rådgivningen som et mere markant element i grundlaget for at gøre rådgivningstilbuddene bedre. 

De første erfaringer støtter evidensen for, at arkitekturen kan være med til at skabe bedre 

muligheder for at tackle sygdomme. Man taler om "Healing architecture" og der forskes en del i 

de fysiske rammers betydning for helbred og heling. Der foreligger således dokumenteret viden 

om, at indbydende arkitektur virker afstressende, og en positiv og afslappet atmosfære kan 

hjælpe en utryg og usikker patient til at slappe af og få overskud til næste fase af sygdoms- og 

behandlingsforløb. Arkitekturen må således appellere til nysgerrighed, åbenhed og tillid og 

inspirere det enkelte menneske til at opsøge rådgivning.  

 
Det fælles tredje 

Inspiration til det nye rådgivningskoncept er også kommet fra sociologen Ray Oldenburgs tanker 

om et tredje sted, "third place". Oldenburg definerer et behov for "informal publical life". Hjemmet 

er vores første sted, arbejdspladsen det andet. Tredje steder er uformelle offentlige mødesteder 

”på neutral grund”. Oldenburg peger på, at disse steder har uvurderlig betydning for et samfunds 

sociale kvalitet. "Homes away from home" kalder Oldenburg betydningen af caféer, pubber, lokale 

små forretninger, spillesteder, mm.. Det uformelle samvær modvirker stress, ensomhed, social 

ulighed, ekstremisme og stimulerer fællesskabsfølelse og græsrodsdemokrati. "Der er et sundt 

samfundsmæssigt perspektiv i at kombinere glæde og fællesskab i en bred gruppe og samtidig 

drage fordel af den kulturelle fællesmængde", siger Oldenburg. 

 

Mange kræftramte giver udtryk for et tab af et sådant uformelt fællesskab. Sygdommen medfører 

for mange ændrede vilkår og mange giver udtryk for, at de ikke genkender sig selv i de sociale 

netværk. Der er hermed et stort behov for at kunne være sig selv men samtidig opleve sig som en 

del af et fællesskab. 

 

Aktiviteter og fællesskab 

”Det fælles tredje” kan også bruges til at beskrive en væsentlig sidefunktion ved mange af 

aktiviteterne i kræftrådgivningerne. Ved siden af aktivitetens direkte indhold, som fx motion eller 

maleterapi, oplever mange af deltagerne, at aktiviteten bliver anledningen eller den fælles ramme, 
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som giver mulighed for at være sammen med andre ligestillede uden nødvendigvis at skulle tale 

om sygdommen hele tiden. Oplevelsen af at være i samme båd kan på mange virke frigørende, 

og paradoksalt nok fylder sygdommen mindre sammen med andre i samme situation. Følelsen af 

at være den eneste i verden, der er ramt af så hård en skæbne, letter, når man er i samme båd, 

og i endnu højere grad, når man kan beskæftige sig med noget, som giver mening og mulighed 

for at komme videre. Mange oplever denne livsbekræftelse gennem fysisk træning eller forskellige 

former for kreativt arbejde. 

 

Når det er sagt, viser erfaringen også, at ingen mennesker er ens – ligesom reaktioner og behov 

er vidt forskellige. Fælles for så godt som alle, der bliver ramt af kræften, er at man i større eller 

mindre grad bliver berørt på psyken, fysikken, de sociale og eksistentielle forhold – altså vilkår og 

værdier, der virkelig har betydning for vores livssituation og dagligdag. Reaktioner og behov er 

meget forskellige. Nogle har brug for at hente styrke i den dybe, filosofiske samtaler, andre har 

mest af alt brug for en skulder at græde ud ved. Ved en anden lejlighed kan en kop kaffe måske 

gøre det.  

 

Erfaringen siger os, at mange har brug for selv at gøre noget for igen at føle sig som herre over 

eget liv. Gøre nogle af de små ting, som før har været med til at berige tilværelsen. Mødes med 

venner, nyde naturen, mærke glæde og lethed, tale om arbejde, … en vifte af handlemuligheder, 

som atmosfæren og tilbuddene i kræftrådgivningerne i høj grad understøtter. 
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3. Vision – Beskrivelse af opgaven 

 

3.1 Mål og midler   

 

Større og bredere målgruppe 

Målet med de nye kræftrådgivninger tæt på de store onkologiske afdelinger er, at flere 

kræftpatienter og pårørende får mulighed for at benytte sig af den hjælp, som tilbydes i 

kræftrådgivningerne.  Samtidig er det et ønske at nå de grupper, som i mindre grad har søgt 

hjælp i rådgivningerne, eksempelvis mennesker med knappe ressourcer og mænd.  

 

For at nå den større og bredere målgruppe, fokuseres på 4 overordnede faktorer, Synlighed og 

tilgængelighed, tæt samarbejde med sygehuset, ”Åben rådgivning” (nyt rådgivningskoncept 

under udvikling) og Stimulerende arkitektur. De 4 faktorer skal tænkes ind, som grundpiller i de 

nye kræftrådgivninger. De sammenfatter den viden, erfaring og inspiration, som skal være fælles 

grundlag og samtidig kan udmøntes i unikke løsninger. 

 

Synlighed og tilgængelighed 

 ”Vi vil være endnu tættere på og dermed endnu mere tilgængelige for patienterne og deres 

familier. Vi vil være nærmeste nabo til de onkologiske afdelinger, så patienterne og deres familier 

under indlæggelse og i forbindelse med behandling og kontrol kan bruge os som en del af deres 

dagligdag.” * 

 

Ved at komme tæt på patienterne øges tilgængeligheden. Et arkitektonisk ikke-institutionelt 

særkende skal skabe opmærksomhed og den ydre fysik skal virke inviterende. Kræftrådgivningen 

skal være det sted, hvor man som patient og pårørende naturligt går hen, uden at det kræver mod 

at gå over dørtærsklen. Samtidig åbner den symbolske placering imellem hospital og by for andre 

brugere som måske føler byen som en mere tryg ramme end sygehusets institutionelle miljø. 

 

Tæt samarbejde med sygehuset 

Erfaringen fra Hejmdal viser, at langt de fleste brugere kommer direkte fra den onkologiske 

afdeling, henvist af sygehuspersonalet. Denne erfaring er helt på linje med Explora 

undersøgelsen
2
 resultater, som peger på hospitalets sundhedsprofessionelles rolle som 

gatekeepere At de kræftramte finder vej til kræftrådgivningen skyldes i høj grad henvisningen fra 

læger og sygeplejersker, hvilket igen forudsætter et nært og tillidspræget samarbejde, med fokus 

på gensidig orientering og forskellige kompetenceområder.  

                                                      

* Formand for kræftens Bekæmpelse Frede Olesen ved åbningen af rådgivningscenteret Hejmdal 

2
 Synlig og relevant støtte til kræftram. En undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse, august 2008. 

Udarbejdet af Explora og Niras konsulenterne. Kan hentes på www.xxx.dk  
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”Åben rådgivning” 
 
Det åbne rådgivningskoncept er hovedsagelig inspireret af Maggie’s Centrene.  

 

Åbenhed betyder, at kræftramte kan komme med og uden forud aftalt tid, for at tale med en 

rådgiver. I Kræftrådgivninger er der ikke ventetid! Huset er åbent, hvad enten ønsket er at tale 

med en fagperson, mødes med andre eller blot slappe af med en kop kaffe.  

 

Åbenhed handler imidlertid også i høj grad om at møde mennesker så åbent og ligeværdigt som 

muligt. Endelig giver indretningen mulighed for at samtaler kan foregå i mere eller mindre åbne 

rum. Mange der søger rådgivning, herunder specielt mænd, oplever en større følelse af normalitet 

og selvaccept, når samtalen kan føres i ”almindelige” omgivelser, dvs. ikke for isolerede eller 

lukkede og tværtimod med en oplevelse af ”liv i huset”. Oplevelsen af andres sindsstemninger, fx 

sorg og vrede, kan virke skræmmende, men i de optimale rammer kan oplevelsen af de samme 

udtryk have en meget positiv virkning i form af accept af egne ”forbudte” eller uforståelige følelser. 

Der er naturligvis også mulighed for at kunne lukke døren og være helt uforstyrret, hvis det 

opleves mest trygt. 

 

Det åbne koncept kommer også til udtryk i en åbenhed overfor de kræftramtes forskellige behov 

for hjælp. Nogle har brug for konkret rådgivning, andre for en snak, som måske kan være med til 

at afklare deres situation eller sindstilstand. Én vil gerne mødes med en ligestillet, en anden i 

gruppe eller kursus.  

Kræftrådgivningen skal ideelt set have en bred vifte af tilbud som imødekommer mentale, fysiske, 

psykiske og sociale behov. Aktiviteterne skaber som en sidegevinst liv i huset og ved valg af 

tilbud er det oplagt at tilgodese forskellige grupper, og ikke mindst de grupper, som traditionelt 

ikke benytter sig af kræftrådgivningerne. Husets mangfoldighed skal således også skildre den 

åbne karakter.  

  

Stimulerende arkitektur  

Det arkitektoniske design skal indgå i et samarbejde om at levere rammer, inspiration og 

befordring for det medmenneskelige møde på mange forskellige planer, som er husets inderste 

anliggende. Her skal mennesker i vidt forskellige livssituationer kunne komme i dialog, mennesker 

af forskellige køn og i forskellige aldre, kræftramte, pårørende, frivillige og professionelle. Nogle 

græder, andre er lettede, én har behov for en fortrolig samtale, én anden har mest lyst til at 

glemme alt det tunge og mærke glæden ved at være sammen med andre. Kort sagt, skal 

arkitekturen levere en rummelig ramme.  

 

Nedenfor beskrives nogle af de virkemidler der kan aktiveres for at nå den ønskede stimulerende 

arkitektur. 
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 Maggie’s London 

 

Hjemlighed og tryghed 

At overvinde en kræftsygdom, kræver de allerbedste betingelser. Der er mange faktorer, som 

patienten ikke selv har indflydelse på. Derfor er det vigtigt, at patienten under hele forløbet 

bevarer en grundlæggende selvrespekt og tillid til egne ressourcer, som kan mobiliseres i en ny 

og ukendt situation.  

Fra flere af vore kræftrådgivninger, har vi gode erfaringer med at skabe hjemlige omgivelser og 

lade patienten ”beholde” sin værdighed og styrke handlekraften. Snakken over køkkenbordet, i 

sofaerne foran brændeovnen, eller i mindre og mere private nicher, er med til at styrke følelsen af 

hjemlighed og tryghed. 

 

Åbne områder og nicher 

De åbne og halvåbne områder spiller en central rolle i husets arkitektur og udformning, da 

kræftpatienter her kan møde andre kræftpatienter på uforpligtende vis, og hvor man efter behov 

kan trække over i et mere uforstyrret hjørne uden at blive adskilt fra fællesskabet. Indretningen 

skal således afspejle, at det i høj grad er brugernes hus, hvor man umiddelbart kan slå sig ned 

med en bog og en kop kaffe i sofaen. 
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Husets brugere skal mødes i denne balance mellem privat og socialt. Man skal føle sig som en 

del af et specielt fællesskab om kræft og samtidig ikke være i tvivl om, at der er respekt omkring 

den enkeltes urørlighedszone. Som patient eller pårørende bliver man inviteret til forskellige 

handlemuligheder, men er velkommen til at takke nej – tænke over det og måske vende tilbage 

senere. Hjælp til selvhjælp er et bærende princip i konceptet! 

 

Nysgerrighed og ny orientering 

Arkitektur kan inspirere til fantasi og nysgerrighed samtidig med, at den kan få brugere til at føle 

sig trygge og imødekommet. Erfaringerne fra Hejmdal viser, at mange giver udtryk for at 

arkitekturen overrasker og ”åbner” for sanserne. 

Nysgerrighed og fantasi er fundamentale kvaliteter for at føle sig i live. Arkitekturen har således 

en fornem opgave med at anslå en særlig stemning og livskraft.  

Grundlæggeren af den økologiske psykologi, Roger Barker, har en tydelig pointe, når han 

refererer til at mennesker formes af de rum og omgivelser, de befinder sig i. ”I kirken bliver du 

kirkegænger, er du på biblioteket sænker man stemmen og falder ind i en bestemt rolle”, og vi 

kunne fortsætte med at man på hospitalet bliver patient! Det er således særdeles vigtigt at 

kræftrådgivningens arkitektur stimulerer patienter og pårørende i positiv retning og ikke låser den 

besøgende i forudbestemte roller.  

 

 
 
Maggie’s Fife  
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3.2 Kræftrådgivningen i XXXX – overordnet målsætning 

  

Nedenstående skal udarbejdes en kort tekst af den lokale ledelse og referencegruppe. Teksten 

skal indeholde den konkrete kræftrådgivnings specifikke målsætning og særegne ønsker m.v.  

 

Det er særdeles vigtigt at kræftrådgivningen i xxxx gives en fysisk udformning der ikke blot er i 

overensstemmelse med det fælles modelkoncept men også tilgodeser de lokale specifikke 

ønsker, krav og forhold. 

 

Den eksisterende rådgivnings ønsker og krav skal udtrykkes gennem den lokale ledelse og 

referencegruppe, idet karakteren af det enkelte rådgivningscenter også defineres igennem den 

identitet som den eksisterende rådgivning allerede fungerer i.  

 

Herudover vil der også være særlige lokale forhold der relaterer til den by- og bygningsmæssige 

sammenhæng som kræftrådgivningen skal indgå i. 

 

Den overordnede målsætning suppleres med et bilag til byggeprogrammet som beskriver de 

aktiviteter som vil komme til at foregå i det nye center. Beskrivelsen af aktiviteter vil ske med 

inddragelse af ledere, ansatte, frivillige, brugere og andre interessenter i workshops m.v. Samtidig 

med dette kan mindre justeringer vedrørende bygningsdisponeringen indføres i 

byggeprogrammet efter godkendelse i Styregruppen. Procedure herfor er beskrevet i særskilt 

notat.  
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4. Disponering af bygning og udearealer  

 

4.1 Generel zoneopdeling  

 

Efterfølgende er beskrevet de funktionszoner som ønskes etableret i kræftrådgivningen.  

 

Som et grundlæggende vilkår gælder det, at zonerne forholder sig til hinanden på en måde, som 

understøtter Kræftens Bekæmpelse og Realdania’s vision for det nye rådgivningskoncept. Dette 

betyder, at alle kræftrådgivningernes brugere skal stimuleres af det arkitektoniske design med 

henblik på at skabe en oplevelse af hjemlighed, tryghed, handlemuligheder og valgmuligheder 

mellem det sociale og det private. 

 

Hoveddiagram for kræftrådgivningens funktionszoner 
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Ovenstående diagram er en grafisk afbildning af de funktionszoner, den nye kræftrådgivning 

optimalt set bør indeholde, samt deres relationer til hinanden. Funktionerne henviser ikke 

nødvendigvis til enkelte rum, f.eks. kan funktionen samtalerum omfatte flere rum i den endelige 

udformning. 

 

Zoneopdelingen skal sikrer at der vil være arkitektonisk frihed til, i forhold til zonernes indbyrdes 

definering, at udforme en planløsning der i sin fleksibilitet minimerer gangarealer og introducerer 

overlappende funktioner og rumformer. 

 

Zonernes funktion og indbyrdes relationer, samt rummene i de enkelte zoner er beskrevet 

efterfølgende: 

 

Der er 4 overordnede zoner: 

 Ankomstzone 

 Fælleszone 

 Zone for medarbejdere og frivillige 

 Udearealer 

 

Ud over disse zoner indeholder huset nødvendige rum som toiletter, teknikrum og rengøringsrum, 

som er generelle for hele huset og ikke tilhører bestemte zoner.  

 

4.2 Ankomstzonen 

Det er valgt at betragte dette område som en særskilt zone, idet det er af vital betydning 

hvorledes brugere af kræftrådgivningen modtages og ankommer. Man skal tages godt imod og 

føle sig tilpas fra start. Tilgængeligheden er således meget vigtig ikke mindst for gangbesværede 

og kørestolsbrugere. 

 

Tilgængelighed handler også om orientering. Det er væsentligt at zonen meget tydeligt angiver at 

der er tale om en kræftrådgivning. Dette kan gøres gennem skiltning, indpasning af Kræftens 

Bekæmpelses logo, entydig information for alle målgrupper, etc. 

Både den udvendige og den indvendige skiltning er således vigtig. 

 

Ankomstzonen starter allerede i uderummet således at parkeringspladser, belægninger etc. skal 

tænkes sammen med de indre rum. Specifikt skal zonen indeholde følgende indre arealer: 
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4.2.1 Entre 

Førstehåndsindtrykket kan være afgørende for, hvilke forventninger man har i mødet med et 

andet menneske eller til et nyt rum. Det er derfor vigtigt, at kræftrådgivningens indgangsparti 

virker både imødekommende og trygt. Det skal være muligt fra gaden at kigge ind i huset, og der 

skal være et naturligt lys i entréen. 

       

Entréen skal være så rummelig at besøgende ikke hindrer adgang for andre og at der ikke 

forekommer trækgener i entreen og det efterfølgende fællesrum. 

Det skal være muligt at træde ind i huset direkte fra gadeniveau uden brug af trapper via en 

automatisk dør der skal være så bred, at en handicappet med hjælper kan passere døren uden 

besvær. Faste installationer som dørklokke, postkasse, samtaleanlæg og alarmanlæg skal 

naturligt integreres omkring døren. 

 

I indgangspartiet/entre foreslås en gulvbelægning, der kan tage det værste gadesnavs og herover 

en udskiftelig måtte.  

 

4.2.2 Garderobe 

I entreen skal der være adgang til en let tilgængelig garderobe med god plads til overtøj samt evt. 

sætte ekstra bagage. Der skal være garderobeplads til ca. XX personer, samt etableres XX 

aflåselige skabe i forskellig størrelse. 
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4.3 Fælleszone 

Fælleszonen omfatter generelt de centrale arealer i rådgivningen hvor de væsentligste funktioner 

foregår og derfor skal denne zone have speciel opmærksomhed. Her mødes man i uforpligtende 

fora til en kop kaffe, til fælles træning, til samtaler i større eller mindre grupper m.v.  

Både den rumlige og den planmæssige disponering skal tage nøje hensyn til de indbyrdes 

relationer som skal danne mulighed for både fællesskab samt ro og fordybelse, 

informationssøgning samt forskellige former for aktiviteter. 

 

Specifikt skal zonen indeholde følgende arealer: 

 

4.3.1 Fællesrum/alrum: 

Fællesrummet er kræftrådgivningens absolutte ”hjerte”. Et centrum man først ankommer til og 

hvorfra alt udgår. Her mødes man efter samtaler, fordybelse, træning eller anden aktivitet m.v. 

Her findes de eksakte rådgivningstilbud, information og overblik og herfra er der let adgang til alle 

centrets muligheder og faciliteter. 

 

Den funktionelle disponering og indretning af denne zone er særdeles væsentligt for hele 

kræftrådgivningens funktion og opfyldelsen af de overordnede visioner. 

 

Rummet er også en ”introduktionszone” ind i centret, hvor nye besøgende kan tage ophold og 

orienteres om kræftrådgivningens funktion og tilbud. Det er derfor vigtigt at rummet kan 

overskues, så det er tydeligt når nye brugere kommer på besøg. 

Rummets karakter skal trods størrelsen tilstræbe en hjemlig og afslappet atmosfære der giver 

associationer om traditionelle hjems hovedelementer – spisekøkkenet, opholdsstuen, etc. 

Rummet skal have plads til ca. XX personer der kan sidde omkring et bord. 

 

Ud over køkken med spiseafsnit skal der sikres mulighed for etablering af små, mere afslappede 

siddegrupper. Fællesområdet må gerne formes i et varieret præg i rum og form, så der åbnes for 

en fleksibilitet til både forskellige størrelser og forskellige formål.  

 

I rummet skal der være tydelig information omkring husets øvrige faciliteter, via f.eks. en tavle, 

der skal være mulighed for internetadgang og fra fælleszonen skal der være direkte adgang til 

udearealer.  

 

Fællesrummet/alrummet skal integreres på en hensigtsmæssig måde med følgende rum og 

arealer: 

 

  



Paradigme – Konkurrenceprogram 

 

Side  22          Kræftens Bekæmpelse/Realdania – Livsrum 

4.3.2 Køkken/køkkenniche 

Der ønskes etableret et køkken i forbindelse med fællesrummet. Køkkenet skal give mulighed for 

fælles tilberedning forskellige måltider og området skal således have en størrelse så flere kan 

tilberede mad sammen. 

 

Idet der ønskes mulighed for tilberedning af varme retter, skal køkkenet indrettes således at det 

kan godkendes af myndighederne. Indretningen skal dog tilgodese ønsket om en høj grad af 

”hjemlighed”, der nøje skal ses i sammenhæng med fællesrummets rumlige udformning. 

 

4.3.3 Lounge 

Kræftrådgivningens lounge er et roligt og lidt tilbagetrukket område, hvor det er legitimt at trække 

sig tilbage fra det sociale samvær. Et ”neutralt” område, hvor potentielle brugere, som endnu ikke 

ønsker at tage imod kræftrådgivningens tilbud, kan slappe af og fornemme centerets atmosfære 

og søge lidt information, og hvor pårørende kan vente på deres partner uden i øvrigt at gøre brug 

af kræftrådgivningens tilbud og fællesskab.  

 

Udformning og indretning skal derfor stræbe mod et vist ”dagligstuepræg” med behagelige 

siddemøbler og små borde. Møblerne skal kunne placeres så flere kan sidde sammen, men det 

skal også være muligt at finde en opholdsniche for sig selv. Der kan evt. etableres en gaspejs for 

at medvirke til en afslappet atmosfære. 

 

Loungen bør placeres i hensigtsmæssig nærhed af entre, bibliotek/informationsområde og 

fællesrum/alrum. 

 

4.3.4 Bibliotek/informationsområde: 

Et af formålene med de nye kræftrådgivninger er at sikre optimale forhold omkring råd og 

vejledning. Området skal derfor give mulighed for at søge information via pjecer udgivet af 

Kræftens Bekæmpelse, div. fagblade, bøger samt adgang til internetbaseret information. 

Informationsskærme skal kunne etableres og ud over plads til stationære computere skal det 

også være muligt at foretage trådløs opkobling af brugernes egne computere. Der skal etableres 

plads til mindre borde eller nicher, hvor information kan bearbejdes og hvor samtaler, råd og 

vejledning kan gives. Endvidere skal der gives plads til en printer/kopimaskine. 

 

Biblioteket skal placeres i umiddelbar nærhed af fællesrummet samt i nærhed af entreen, således 

at det er muligt at komme til kræftrådgivningen med det ene formål at søge information, uden 

først at skulle igennem flere andre rum.      

 

4.3.5 Plads til børn og unge 
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Ude som inde skal der formgives steder der inspirerer børn og unge. Mindre børn har, uanset om 

det er dem selv eller deres forældre der er syge, et udstrakt behov for at blive stimuleret af leg og 

aktivitet. Muligheder for dette skal indpasses på en hensigtsmæssig måde i centret. 

 

Børneområdet skal være forsynet med mulighed for opbevaring af forskelligt legetøj, spil m.v. 

Unge kan tilbydes små nicher, hvor de kan være på nettet, spille eller evt. se en film gerne i 

forbindelse med fællesrum og bibliotek. 

 

 

Rum for leg i fællesarealet, Darmstädter Kinderklinikken Prinzessin Margarat, Darmstadt (foto: Lars Brorson Fich)  

 

Som en del af fællesområdet ligger i periferien en række ”specialrum” som har forskellige 

funktioner: 

 

4.3.6 Samtalerum 

Der etableres XX samtalerum i varierende størrelser med plads til 3-8 personer. Rummene skal 

være lydtætte så der kan tales fortroligt, og der bør ikke være åbenhed/synlighed til områder med 

megen aktivitet. 

 

Rummene udstyres med behagelige møbler og et lille bord, de skal være lyse og venlige og bør 

indrettes så der animeres til samtale.  

 

4.3.7 Grupperum 

En række af fleksible grupperum udgør et væsentligt aktiv i kræftrådgivningen. Rummene skal 

kunne bruges til mange former for aktiviteter (undervisning, sorggrupper, familieaktiviteter m.v.), 

og disse aktiviteter skal foregå så det ikke forstyrrer husets øvrige funktioner og brugere.  

 

I grupperummene er der også arrangementer og aktiviteter som forestås af et stigende antal 

frivillige, som har brug for et sted til at holde deres interne møder, lave medlemsblad, undervise 

nye frivillige, etc.  
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Der skal etableres X rum i varierende størrelser. Rummene skal kunne huse hhv. XX, XX og XX 

personer. Rummene skal generelt være lyse, multianvendelige og fleksible. Grupperummene bør 

etableres tæt op ad træningsrum, og skal indbyrdes kunne sammenkobles via åbning af lydtætte 

foldevægge eller skydedøre, så rum kan etableres til konferencer og større arrangementer og 

således give en stor generel brugsfleksibilitet. 

 

Grupperummene forsynes med rummelige, aflåselige depotrum til blandt andet Av-udstyr, 

undervisningsudstyr, sangbøger, materialer til kunstterapi, etc. Generelt skal møbleringen være 

let og fleksibel, så f.eks. borde og stole let kan stilles op som ønsket eller flyttes over i et hjørne.  

 

4.3.8 Træningsrum 

Fysisk aktivitet og træning er et væsentligt tilbud til de kræftramte, og området har i de senere år 

været i kraftig vækst. Mange ser det som et vigtigt element at få ind i hverdagen, idet fysisk 

udfoldelse flytter fokus fra individuelle tanker og bekymringer, til kropslige og mere spontane 

bevægelser og kommunikationsformer. 

 

Træningsrummene skal bl.a. stimulere til holdtræning, som bygger videre på den træning, den 

kræftramte allerede har modtaget. Træningsrum ønskes etableret med direkte adgang til uderum 

med mulighed for at udvide aktiviteten hertil. Aktivitet i haven bringer liv og bevægelse i 

kræftrådgivningens omgivelser, og sikrer dermed mere åbenhed udadtil.    

 

Træningsrummet bør generelt være lyst og tilbyde en atmosfære af stimulerende optimisme og 

energi for max. 12 aktive personer. Træningsrummet skal have et let tilgængeligt, aflåseligt 

depotrum til div. redskaber, remedier, musikanlæg m.v.  

 

I tilknytning til træningsrum skal der etableres omklædningsfaciliteter, toiletter og bad til XX 

personer opdelt i dame- og herreafsnit. Der skal sikres nødvendig plads og faciliteter til 

handicappede og kørestolsbrugere, inkl. toiletter m.v. I omklædningsrum skal der etableres 1 

aflåseligt skab til hver person. 

 

4.3.9 Velværerum 

Rådgivningen er ikke altid nok til at genfinde et overblik og et håb for fremtiden. Der er således et 

behov for et afslappende og ordløst sted. 

Velværerummet skal være et sted hvor den kræftramte kan ”sunde sig” oven på en række 

undersøgelser, behandlinger, samtaler eller andre aktiviteter. Rummet skal kunne rumme 

musikterapi, zoneterapi, massage og andre former for individuel terapi, samt solitær refleksion, 

meditation eller lignende, men dog indbyde til brug uden deltagelse af terapeut. 
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Velværerummet er et rum med en meditativ og akustisk ro. Møbleringen skal være blød og 

behagelig, og indbyde til afslapning. Rummet kan evt. have udsigt til uderum (f.eks. en 

sansehave), som understøtter det meditative formål med rummet. 

 

Velværerummet bør etableres i nærheden af samtalerum og skal være indrettet med skabe til 

brug for puder, stearinlys, musik m.v. til brug i terapiøjemed.   

        

4.3.10 Værksted 

Kunstnerisk aktivitet er et naturligt medie for mange mennesker der søger nye veje på at udtrykke 

deres følelser og tanker. Værkstedet supplerer de aktiverende rum, men er også tænkt som et 

kreativt frirum for den enkelte. 

 

Værkstedet skal således kunne rumme både håndværk og kunstnerisk virke både defineret af de 

enkelte patienter, men også eventuelt initieret af det enkelte center. Værkstedet skal rumme 

frirum til udstillinger, atelier karakter, fælles undervisning og depotrum til diverse remedier.  

 

 

 
 
Maggie’s London  
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4.4 Zone for medarbejdere og frivillige 

 

Der er her tale om en særskilt zone forbeholdt medarbejdere og frivillige. Denne gruppe har 

behov for et areal til administrativt arbejde, hvor både interne som fortrolige samtaler kan foregå, 

personalerum samt omklædning/garderobe, toilet og bad. 

Zonen skal placeres umiddelbart op ad fællesområdet, så der er let og hurtig adgang hertil samt 

hurtigt overblik over ankomst af nye brugere m.v. og skal indeholde følgende rum og arealer: 

 

4.4.1 Kontor til medarbejderne: 

Der etableres et rum som dels skal rumme en sekretær med fast arbejdsplads til administrativt 

arbejde og løbende telefonsamtaler med kræftramte, samt en række fastansatte rådgivere, 

terapeuter m.fl. som går frem og tilbage mellem husets forskellige funktioner og journalskrivning, 

telefonsamtaler m.v. på kontoret. Det forudsættes at samtalerum evt. kan indgå som brugsrum for 

både personale som brugere. 

 

Rummet og indretningen skal lægge op til et teambaseret arbejdsmiljø, hvor flere personer har 

deres daglige gang i større eller mindre grad.  

 

Rummet indrettes til XX personer. Der skal kunne etableres en forholdsvis lille arbejdsplads (lille 

skrivebord, rullebord og skab) til XX personer, samt en mere almindelig kontorarbejdsplads til 

sekretæren. Herudover skal rummet generelt etableres med rigeligt med skabsplads. Det er 

vigtigt at samtaler på kontoret, personalerum m.v. ikke kan overhøres fra haven via åbne vinduer.  

 

4.4.2 Personalerum: 

Der skal etableres et personalerum, hvor personalet kan trække sig tilbage og slappe af, spise 

deres frokost samt have anden social personaleaktivitet. 

 

Rummet skal kunne rumme et stort spisebord med stole til 12-16 personer og skal forsynes med 

et mindre tekøkken. Skal vurderes nærmere ! 

 

4.4.3 Kopirum: 

Der skal i forbindelse med kontoret etableres et kopirum med plads til kopi/printer/fax samt 

kontorlager. Der skal være plads til et bord hvor der kan arbejdes med trykte sager etc. 

 

4.4.4 Garderobe/omklædning samt bad og toilet: 

I tilknytning til området for medarbejdere og frivillige skal der etableres omklædningsfaciliteter inkl. 

garderobe, bad og toilet til XX personer. Der skal tages hensyn til både mænd og kvinder og egen 

indgang til området er ønskeligt. 
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4.5 Øvrige rum 

 

4.5.1 Teknikrum: 

Der skal sikres tilstrækkeligt plads til installationer og deres tilgængelighed dels via et teknikrum 

og dels i bygningen generelt. 

 

Det skal samtidig sikres at teknikrum er afskærmet via dør og vægge, så der ikke forekommer 

støj eller andre gener herfra. 

 

4.5.2 Rengøringsrum 

Der skal etableres 2 rengøringsrum med plads til div. rengøringsremedier, støvsugere m.v. I 

rummene skal være etableret udslagsvask. 

Det ene af rummene skal ligge i forbindelse med medarbejdernes zone, og skal være så stort at 

der kan etableres vaskemaskine og tørretumbler. 

 

4.5.3 Toiletter 

Projektet skal forsynes med toiletter iht. myndighedernes forskrifter. 

Handicaptoilet skal også kunne anvendes som pusleplads. 

 

 

4.6 Udearealer 

 

Denne funktionszone skal defineres i henhold til den enkelte rådgivnings mulige grundstykke og 

bymæssige relationer. Udearealerne må gerne omkranse og integreres i byggeriet, så uderummet 

bliver en naturlig del af den samlede rådgivning.   
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Idet der generelt henvises til ”Modelprogram for terapihaver til fremtidens kræftrådgivninger” 

forventes det at udearealerne kan indeholde en række terapihaver hvor naturens forskellige 

sanseindtryk kan erfares og hvor haveaktiviteter som plantning, såning, plantepleje og høstning 

kan udføres. Det anses for vigtigt at også udearealerne kan benyttes af alle målgrupper af 

kræftramte, herunder særligt børn og unge, men udearealerne skal også kunne have rekreativ 

værdi for de ansatte og frivillige  

 

4.6.1 P-pladser 

Parkeringspladser for biler og cykler er en naturlig del af både ankomstzone og udearealer.  

Fra p. arealer skal der være tydelig skiltning og markering mod centrets indgang og 

handicapparkering skal placeres i umiddelbar nærhed af indgang. 

Der skal etableres xx-parkeringspladser inkl. 1 handicapplads og cykelstativer til 10 cykler 

 

Følgende funktioner kan tænkes indeholdt i udearealerne, men skal specificeres iht. til den 

enkelte rådgivnings rummelighed i udearealerne: 

 

4.6.2 Terapihave: 

 

4.6.3 Familieområde: 

 

4.6.4 Bålplads: 

 

4.6.5 Pavilloner: 

 

4.6.6 Skur til opbevaring, haveredskaber m.v.: 

Der skal etableres et lukket, aflåseligt skur i forbindelse med haven, dog således at der også er 

forbindelse udefra. 

 

Skuret skal have en størrelse så der er god plads til div. haveredskaber samt forskelligt 

aktivitetsudstyr. Der skal også være plads til et egentligt arbejdsbord i skuret. 
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 4.7 Tilgængelighed generelt 

 

Den nye kræftrådgivning skal være handicapvenlig. Der skal anvises følgende: 

 

 Minimum én p-plads til handicappede. 

 Kørestolstilpasset adgang fra p-plads til entré. Om nødvendigt etablering af ramper og 

sænkede fortovskanter. 

 Niveaufri adgang ved hovedindgang. Døren skal etableres med automatisk åbner og i en 

bredde der sikrer adgang for en elektrisk kørestol.  

 Ved mere end 1 etage skal etableres elevator med plads til en elektrisk kørestol + 2 

øvrige passagerer. 

 Alle dørtrin skal være handicapvenlige (lyddøre skal udføres med en bevægelig 

lydskinne). 

 Gange skal have en bredde der tillader passage af en kørestol og en person. 

 Døre og elevatordør skal være nemme at finde for brugere med nedsat syn. 

 Der må ikke bruges blændende belysningskilder, hverken inde eller ude. 

 Alle rum skal være godt oplyste med gode kontrastforhold. 

 Der skal etableres tydelige og let aflæselige skilte. 

 Der skal minimum være et handicap toilet på hver etage. Disse skal være forsynet med 

armstøtter og plads til kørestol på begge sider af toilettet. 

 Alle brugerbetjente anlæg skal have god tilgængelighed, også for kørestolsbrugere. 
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5. Forudsætninger 

 

5.1 Myndigheder 

 

Bygningsmyndighed:  

 

Adresse og evt. kontaktperson 

 

Myndighedsgodkendelse generelt: 

 

Det påhviler totalentreprenøren at sørge for alle godkendelser. 

 

Entreprenøren skal indhente alle nødvendige godkendelser, tilladelser samt levere tegninger, 

beskrivelser og dokumentation der vil blive krævet af myndigheder og forsyningsselskaber. 

Der kan ikke søges dispensationer uden bygherrens skriftlige godkendelse.  

 
For området gælder lokalplan XXX vedlagt som bilag 

 

Tegninger, skitser m.v. i lokalplanen skal ikke tages som udtryk for det bygherren ønsker.  

 

Der er afholdt orienterende møder med bygningsmyndighederne vedrørende byplanmæssige og 

bygningsmæssige forhold. På disse møder er følgende retningslinjer givet: 

 

 Evt. retningslinjer angivet af myndighederne 

  

 

 

5.2 Forsyningsforhold 

Oplistning af forsyningsselskaber og evt. kontaktpersoner 

       

Tilslutningsafgifter afholdes af bygherren og skal ikke indeholdes i tilbuddet. Etablering af 

stikledninger skal være indeholdt. 

 

Hovedforsyninger generelt – entreprenørens forpligtigelser: 

Totalentreprenøren skal forestå enhver kontakt til forsyningsselskaberne for opnåelse af de 

nødvendige forsyninger samt afholde alle udgifter, gebyrer og lign. hertil. 

Totalentreprenøren dimensionerer forsyningsbehov. Behov for transformerstationer, 

samlebrønde, udskillere o. lign. iht. myndighedernes krav, indarbejdes i projektet og er indeholdt i 

prisen.  



Paradigme – Konkurrenceprogram 

 

 

Kræftens Bekæmpelse/Realdania – Livsrum          Side  31 

Det er totalentreprenørens ansvar forud for projektering og udførelse at hjemtage samtlige 

ledningsoplysninger i sidst reviderede udgave, og at tilslutninger udføres i henhold til gældende 

normer samt myndighedskrav. 

 

 

5.3 Tidsplan 

Tidsplanskema indsættes 

 

Entreprenøren skal før arbejdets igangsætning udarbejde en detaljeret tidsplan som skal 

godkendes af bygherren 

 
5.4 Byggeriets organisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kræftens 

Bekæmpelse

Realdania 

Styregruppe: 

Leif V. Petersen 

H.P.Svendler 

Anne Nissen 

Marianne Kofoed 

Sekretariat: 

Claus Hoffmann 

Frank Jensen 

A.Nissen - ad hoc 

M. Kofoed – ad hoc 

Konsulenter 

Bygge-udvalg: 

Regionschef 

Rådgivningsleder 

Medarbejderrep. 

Bygherre-

rådgiver: 

Søren 

Jensen 

Totalentre-

prenør inkl. 

arkitekt og 

ingeniør 

Konsulenter 
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Det samlede projektet med etablering af 7 nye kræftrådgivninger styres overordnet af en 

styregruppe bestående af ledende personer fra Kræftens Bekæmpelse og Realdania. 

 

Den daglige, overordnede styring og koordinering af alle projekterne varetages af sekretariatet, 

som endvidere kan trække på eksterne konsulenter. 

 

De enkelte projekter styres af en bygherrerådgiver og et byggeudvalg som sammen med 

brugergrupper og konsulenter udarbejder byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale, samt 

varetager bygherrerådgivning og bygherrefunktion under projektering og udførelse. 

Entreprenørens kontakt til bygherren går via bygherrerådgiveren.    

 

 
Bygherrens organisation: 

 

Kræftens Bekæmpelse (bygherre) 

Strandboulevarden 49 

2100 København Ø 

Kontaktperson: Anne Nissen 

Telefon: 

E-mail: an@cancer.dk 

 

 

Realdania (bygherre – samarbejdspartner) 

Jarmers Plads 2 

1551 København V 

Kontaktperson: Marianne Kofoed 

Telefon: 70 11 66 66 

E-mail: mk@realdania.dk 

 

 

Søren Jensen Rådgivende ingeniører (sekretariat og bygherrerådgiver) 

Åboulevarden 70 

8000 Århus C 

Kontaktperson: Claus Hoffmann 

Telefon: 41 94 93 50 

E-mail: cho@sj.dk 

mailto:an@cancer.dk
mailto:mk@realdania.dk
mailto:cho@sj.dk
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5.5 Konkurrenceområdet / eksisterende bygninger 

 

5.5.1 Størrelse og placering 

 

Beskrivelse af konkurrenceområdet og evt. eksisterende bygninger. Overordnet situationsplan 

samt enkelt tegning og foto’s kan indsættes. 

 

3.5.2 Naboforhold 

 

Evt. specielle naboforhold beskrives – foto kan indsættes. 

 

3.5.3 Nedrivning 

 

Nedrivning af eksisterende bygning beskrives – herunder nødvendig myndighedstilladelser m.v. 

 

5.5.4 Tilkørselsforhold 

 

Tilkørselsforhold beskrives 

 

5.5.5 Jordbundsforhold 

 

Der er udført en geoteknisk undersøgelse på grunden. Rapport er vedlagt som bilag. 

Evt. supplerende undersøgelser og kontroller af udgravning m.v. betales af entreprenøren. 

 

5.5.6 Nivellering og afsætning 

 

Der er udført et orienterende nivellement af grunden. Vedlagt som bilag. 

Al yderligere nivellering og afsætning af bygning foretages af entreprenøren. 
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5.6 Anlægsøkonomi 

 

Projektet udbydes i begrænset udbud i totalentreprise efter tildelingskriteriet ”Det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud” (se tildelingskriterier i senere afsnit). Der er tale om omvendt licitation hvor den 

overordnede budgetramme er fastsat til XXXXX ekskl. moms. (beløbet er fast og vil ikke blive 

pristalsreguleret) 

 

Budgetrammen omfatter overordnet: 

 Alle rådgiverudgifter (arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør) i forbindelse med 

projektydelser og nødvendig opfølgning. Herunder også nødvendige kopieringsudgifter 

m.v. 

 Alle byggepladsomkostninger 

 Alle entreprenørudgifter i forbindelse med opførelse af ca. XXX m
2
 bygning inklusiv 

angivet fast inventar 

 Alle entreprenørudgifter i forbindelse med haveanlæg inklusiv angivet fast inventar samt 

div. belægninger 

 Alle entreprenørudgifter i forbindelse med etablering af P-pladser. 

 

Alle ydelser nævnt i nærværende byggeprogram inkl. bilag skal være indeholdt i det samlede 

tilbud.  

 

Følgende er uden for budgetrammen: 

 

Bygherreadministration 

 Bygherrerådgivning i øvrigt 

 Indledende geoteknisk rapport 

 Evt. forurening 
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6. Projektydelser og tekniske forhold 

 

6.1 Projektydelser  

 

Totalentreprenøren skal, i samarbejde med den udvalgte arkitekt, udarbejde komplet 

hovedprojekt for alle arbejder / fag. Al koordinering imellem de involverede parter/fag hører under 

totalentreprenøren. 

Dispositionsforslag, projektforslag/forprojekt/myndighedsprojekt og hovedprojekt skal fremsendes 

til godkendelse ved bygherren inden igangsætning af arbejdet.  

 

Bygherrens gennemgang af projektmaterialet vil være en stikprøvekontrol og fritager ikke på 

nogen måde totalentreprenøren for ansvar, for at de færdige arbejder opfylder de stillede krav og 

kvalitet. 

 

Nødvendig projektering for gennemførelse og godkendelse af byggeriet påhviler 

totalentreprenøren. Den gennemførte projektering skal udføres af totalentreprenøren og dennes 

samarbejdspartnere, i henhold til FRI/PAR’s ydelsesbeskrivelser ”Byggeri og Planlægning 2009”.. 

 

Det er forudsat, at totalentreprenøren umiddelbart efter kontrakt, løbende leverer opdaterede og 

detaljerede beslutningsplaner, der viser alle materialevalg og forslag til endelig udformning af 

huset og dets indretninger. Med udgang i beslutningsplanen gives bygherren tid til endelig 

beslutning af udformning og materialevalg. Perioden for godkendelse skal aftales med bygherren, 

og give rummelighed for såvel bygherre som totalentreprenør. Stillingtagen til projektmateriale 

skal ske løbende. 

 

Efter godkendt hovedprojekt kan totalentreprenøren ikke ændre på valgte materialer, synlige 

overflader, detaljer m.v. uden bygherrens accept. 

 

Totalentreprenøren arkitekten samt tilknyttet ingeniør skal deltage i jævnlige møder med 

bygherren og dennes rådgivere samt kommende brugere af huset, for fremlægning/drøftelse af 

projektforhold (detailindretning, materialevalg, farver m.v.), tidsplan o.s.v. Gælder både i 

projekterings- og i udførelsesfasen. 

 

Omfang af projektering: 

Projekteringen udføres generelt i henhold til FRI/PAR’s ydelsesbeskrivelse ”Byggeri og 

planlægning 2009”, og vil omfatte nedenstående faser: 

 Dispositionsforslag 

 Projektforslag/Forprojekt/Myndighedsprojekt 

 Hovedprojekt 
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 Projektopfølgning 

 Oprettelse til ”som udført ” (niveau 3 i henhold til Par/FRI’s ydelsesbeskrivelse for ”Som 

udført” 2000) 

 

Der henvises endvidere til øvrige afsnit i programmet vedrørende de mere specifikke forhold som 

projektet skal indeholde. 

 

IKT-Krav 

Nedenfor er angivet oplæg til IKT-krav. Disse skal dog differentieres og tilpasses i forhold til den 

enkelte opgaves størrelse.  

 

For projektet gøres nedenstående IKT-krav gældende: 

 Konkurrencemodeller udføres og afleveres sammen med det øvrige konkurrence 

materiale. Konkurrencemodellerne skal afleveres i IFC format og skal som minimum 

indeholde vægge, tag, dæk og spaces (rooms), således det bliver muligt at udtrække 

arealer fra modellerne. Spaces navngives i henhold til rumprogrammet. 

 IKT aftalen udarbejdes inden projekteringsarbejdet igangsættes og skal forelægges 

bygherren for godkendelse. 

 Fagmodeller udføres af alle fag 3D objektbasseret og udveksles mellem parterne efter 

nærmere aftalt frekvens. Der udpeges inden for hvert fag en fagmodel ansvarlig, der har 

til opgave at sikre at modellen er af en høj kvalitet og at ændringer der aftales på 

koordineringsmøder implementeres i fagmodellen. 

 Kollisionskontrol udføres løbende igennem projektet for at sikre at der leveres modeller af 

høj kvalitet. Totalentreprenøren udpeger en fælles modelansvarlig der har til opgave at 

samle fagmodellerne og udføre redundans og kollisionskontrol, samt afrapportere 

resultatet af disse til de øvrige projektparter. Som opsamling afholdes 

koordineringsmøder, hvor der aftales hvorledes konflikter, modellerne imellem, løses. 

 Tegninger udveksles i PDF format. 

 Aflevering af sags-, drift- og vedligeholdelses- og forvaltningsinformationer skal ske 

digitalt. Alle informationer skal afleveres i redigerbare, digitale dokumenter, der samles af 

totalentreprenøren og herefter overdrages til bygherren. De enkelte fags fagmodeller 

rettes som udført og afleveres ligeledes i redigerbart digitalt format af totalentreprenøren. 

 

 

Projektmateriale: 

Udarbejdelse af nødvendigt projektmateriale er indeholdt i totalentreprisetilbudet. 

Opbygning og vedligeholdelse af 1 sæt af projektmaterialet til bygherrens anvendelse på 

byggepladsen påhviler totalentreprenøren i hele udførelsesperioden. 

 

Prøver: 

For materialer, der ikke er typebestemt under kontraktindgåelse, skal der forelægges prøver til 

godkendelse ved bygherren. 

Prøver skal leveres så betids, at evt. kassation og fremskaffelse af nye prøver ikke får 

opsættende virkning på tidsplanen. 
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Bygherrens godkendelse fritager ikke entreprenøren for at opfylde arts-, og kvalitetskrav som er 

beskrevet. 

Alle materialer og overflader skal forelægges til bygherres godkendelse. Procedure og tidsplan for 

godkendelse skal fremgå af beslutningstidsplan.  

Der anvendes så vidt muligt materialer og komponenter, der er underlagt kontrolordninger. 

Garanti i henhold til ABT 93 §10 stk. 4. ”Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være 

leveret med 5 års leverandøransvar for mangler. 

 Kun begrænsninger som er forudsat i tilbuddet og efterfølgende accept vil blive accepteret. 

 

Entreprenørens kontrol og dokumentation: 

Entreprenøren skal fremsende forslag til kvalitetssikring til godkendelse hos bygherren. 

 

Entreprenøren skal dokumentere overfor bygherren, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i 

udbudsmaterialet, bliver opfyldt. 

Heraf følger, at entreprenøren løbende skal sørge for, at der dels gennemføres en kvalitetskontrol 

af arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringe en dokumentation for, at kvalitetskontrollen er 

udført, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldte. 

 

Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af 

entreprenørens arbejder, og vil bl.a. medføre tilbageholdelse på á conto udbetalinger og eventuelt 

slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstraudgift for bygherren. 

 

Entreprenøren og dennes rådgivere udarbejder kontrol- og tilsynsplaner. Kontrol- og tilsynsplaner 

for alle arbejder inkl. rådgiverydelser skal sendes til godkendelse ved bygherren. 

 

Totalentreprenøren gennemfører og dokumenterer fagtilsyn i henhold til FRI/PAR’s 

ydelsesbeskrivelse ”Byggeri og planlægning”. 

 

Totalentreprenøren er ansvarlig for indkaldelse af myndigheder til godkendelse og tilsyn. 

 

Bygherrens kontrol: 

Uafhængig af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre stikprøvevis kontrol, herunder 

også af entreprenørens kontroldokumentation. 

Denne kontrol fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for såvel arbejdets korrekte 

udførelse, kontrollen hermed og dokumentation for, at kvalitetskravene er opfyldt. 

Bygherrens kontrolpersoner skal have fri adgang til entreprenørens lager og produktionssteder, 

og have lejlighed til at foretage den ønskede kontrol, herunder gennemgå entreprenørens 

kontroldokumentation. 

Omkostningerne ved denne kontrol betales af bygherren. Dog betales omkostningerne af 

entreprenøren, hvis kravene ikke er opfyldt. 
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Projektgennemgang: 

I forbindelse med arbejdets opstart, skal entreprenørens formand, deltage i et 

projektgennemgangsmøde med de projekterende teknikere. 

Der fremsendes referat af projektgennemgangen til alle parter og bygherren, som skal indgå som 

en del af KS-dokumentationen. 

På projektgennemgangsmødet er entreprenøren pligtig til at fremlægge evt. sikkerhedsmæssige 

uforsvarlige forhold på pladsen. Evt. ændringer heraf indarbejdes i Planen for Sikkerhed og 

Sundhed. 

Gennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, ej 

heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer i projektet. 

 

Drift og vedligehold: 

 

Overflader og rengøring: 

Byggeriet skal med hensyn til materialevalg, overflader, samlinger og fuger overalt tilrettelægges 

med henblik på let og effektiv rengøring 

 

Der skal ved disponering og placering af installationer og installationsgenstande skabes 

pladsforhold, så rengøring i videst mulig omfang kan udføres med maskiner. I øvrigt vil der være 

normal service tilgang til installationer. 

 

Ved udformning af facade, glastage og ovenlys skal der tages hensyn til, at rengøring og 

vinduespudsning kan ske enkelt og farefrit. 

 

Der foretages en fuldstændig rengøring af byggeriet inkl. vinduespudsning på begge sider ved 

færdiggørelsen, så bygningen står klar til indflytning. 

 

Drift af bygning: 

Drift- og betjeningsforhold skal tænkes ind ved valg af materialer og ved planlægning af tekniske 

anlæg og installationer. For at minimere vedligeholdsudgifter skal omfang af typevalg begrænses. 

 

Der skal overalt sikres gode adgangsforhold for betjening, inspektion, vedligehold og rengøring. 

 

Drift- og vedligeholdsvejledning: 

Der udarbejdes en struktureret driftshåndbog med alt relevant dokumentationsmateriale samt 

driftsplan med periodiserede vedligeholdsterminer. Håndbogen skal udarbejdes i henhold til: 

 Bygge- og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 540 om bygningsdrift 

 Bygge- og boligstyrelsens vejledning om bygningsdrift 
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Omfang og ydelser med bl.a. følgende indehold: 

 leverandøroversigt 

 beskrivelse af bygningsdele og anlæg 

 relevante brochurer 

 oversigt over: 

 dagligt eftersyn 

 månedligt eftersyn 

 årligt eftersyn 

 lovpligtige eftersyn (serviceaftale) 

 materiale- og komponentoversigt 

 relevante tegningsbilag 

 

Ved afleveringsforretningen skal entreprenøren, udover aflevering af alt kvalitetssikringsmateriale 

og vedligeholdelsesmateriale, aflevere ajourførte tegninger (som udført). 

 

Alt materiale afleveres i to eksemplarer samt digitalt. 

Afleveringsforretningen gennemføres i henhold til ABT93 og mangellister udføres af 

totalentreprenøren. 

 

 

6.2 Arbejdets udførelse, generelt 

 

Entreprenørens arbejde skal omfatte alle nødvendige ydelser til fuldt færdigt byggeri. 

Alle tvivlsspørgsmål i forbindelse med udbudsmaterialet og efterfølgende tilbud skal afklares 

inden kontrakts-indgåelse. 

 

Entreprenøren er ansvarlig for den totale styring og ledelse af byggeriets udførelse. 

 

Entreprenøren skal lade foretage og dokumentere fagtilsyn iht. PAR/FRI’s ydelsesbeskrivelse 

”Byggeri og planlægning 2009”. 

 

Alle tvivlsspørgsmål, ændringer m.v. i forbindelse med byggeriets udførelse skal straks 

forelægges bygherrerådgiver. Der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse eller evt. økonomisk 

kompensation for forhold der ikke først er forelagt og godkendt af bygherrerådgiver. 

 

 

6.3 Bæredygtighed 

 

Der ønskes generelt opført et bæredygtigt byggeri, ud fra blandt andet følgende miljøhensyn: 
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 Konsekvent miljø- og energibevidst stillingtagen til valg af materialer, indeklima samt 

konstruktiv opbygning, indretning og bygningsorientering. 

 Miljø- og energibevidst valg af forholdet mellem dagslys og elektrisk lys og mellem 

naturlig og mekanisk ventilation. 

 Generel minimering af alle former for energi- og vandforbrug 

 

Som en del af konkurrenceforslaget skal der vedlægges en foreløbig energirammeberegning. 

 

Projekteringen af byggeriet skal ske i overensstemmelse med kravene til miljørigtig projektering i 

PBS-publikation ”Håndbog i miljørigtig projektering” samt ”Byggedirektoratets krav til miljørigtigt 

byggeri”, februar 2000. 

 

Der skal implementeres en effektiv og miljørigtig affaldshåndtering i såvel anlægs- som 

indflytnings og driftsfasen.   

 

 

Energiforbrug: 

Bygherren har fokus på driftsudgifter, herunder udgifter til energi. Der kræves generelt et 

bæredygtigt byggeri i henhold til kravene i Bygningsreglement 2010 (lavenergiklasse 2). Der er 

dog ikke krav om lavenergiklasse 2015 (lavenergiklasse 1).  

 

Driftsøkonomi skal dokumenteres i forbindelse med projekteringen. 

 

Indeklima: 

Generelt: 

Indeklimaet skal tilgodese sundhed, velvære og komfort med hensyn til termiske forhold, 

luftkvalitet, lys, akustik, statisk elektricitet, udsyn og indblik samt rummelige og æstetiske forhold. 

 

Det termiske og atmosfæriske indeklima skal generelt svare til kategori B i henhold til 

DS/CEN/CR 1752. Fællesområder skal minimum svare til kategori C med krav til termisk 

indeklima som kategori B.  

 

Rygning er ikke tilladt i bygningen. 

Termisk indeklima: 

Ud over DS/CEN/CR 1752 skal norm for termisk indeklima DS 474 med de tilhørende 

vejledninger og anbefalinger generelt være gældende. Generelt tillades det, at rumtemperaturen 

100 brugstimer per år overstiger 26 °C hhv. 25 timer over 27 °C. 
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Det termiske indeklima dokumenteres for relevante rumtyper med Bsim beregninger, efter aftale 

med bygherrerådgiver (gælder dog generelt kun rum med et glasareal større end 22 % af 

gulvareal). 

. 

 

Lysforhold: 

Der lægges vægt på et godt lysmiljø, både hvad angår kunstlyset og dagslyset. Lyset skal dels 

bidrage til en positiv oplevelse af bygningen og rummene, dels give godt lys til ophold og arbejde 

med god gengivelse af farver, passende luminansfordelinger, ingen generende blænding og 

refleksioner mv.  

 

Af hensyn til energiforbrug og komfort skal lys kunne dæmpes. 

 

Lydforhold: 

Se særskilt afsnit.    

 

 

6.4 Brand 

 

Bygningen, omgivelserne og adgangsveje skal udformes med størst muligt hensyn til 

brandsikkerheden. Dette skal indarbejdes i konkurrenceforslaget, så det kan aflæses af tegninger 

og beskrivelser. 

 

Entreprenøren skal efterfølgende sikre endelig implementering i projektet samt alle nødvendige 

godkendelser fra myndighederne. 

 

 

6.5 Akustik og lydforhold 

 

Lydforholdene i den nye kræftrådgivning er yderst vigtig, for opnåelse af optimale og 

tilfredsstillende forhold. I forbindelse med detailprojekteringen, skal der udarbejdes en akustisk 

rapport som dokumenterer tilfredsstillende akustiske forhold i byggeriet. De akustiske forhold skal 

godkendes af bygherren før færdigprojektering og udførelse. 

 

Der skal tages særligt hensyn til de mange forskellige funktioner, brugere m.v. som byggeriet skal 

rumme. Der skal forventes etableret variabel akustisk regulering hvor rum har flere funktioner. 

 

Overordnede Lydkrav: 

Lydreduktion og støjniveau skal overholde kravene som angivet i BR2010, Miljøstyrelsens 

vejledninger og Arbejdstilsynets bekendtgørelser og anvisninger. 
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Støjniveauet i rum må med samtlige tekniske installationer i drift ikke overstige følgende 

grænseværdier: 

Kontorer:  30 dB(A) 

 Samtalerum: 30 dB(A) 

 Teknikrum: 60 dB(A) 

 Alle øvrige rum: 35 dB(A) 

 

Der må ikke forekomme akustiske ”defekter” såsom ekkoer, distinkte lydreflektioner m.v.   

 

 

6.6 Materialer, generelt 

 

Der ønskes et bygningsanlæg med et robust konstruktionssystem, som er stærkt og let at 

vedligeholde. Tilsvarende er gældende for alle installationer og inventar.  

 

Materialer skal være sunde og naturlige og valgene heraf skal bl.a. sikre: 

 god æstetisk virkning som harmonerer med omgivelserne 

 teknisk ukomplicerede detaljer 

 stor slidstyrke og smuk patinering ved brug 

 at der ikke afgives skadelige stoffer, støv m.v. til rummene 

 at overflader tilpasses rummenes brug 

 langtidsholdbare og begrænset vedligehold 

 lavest mulig miljøbelastning mht. materialeforbrug, sundhedseffekt og genanvendelighed.  

 

 

 

6.7 Anlæg og konstruktioner 

 

Beskrivelse af de konstruktive forhold – afhængig af om der er tale om ombygning eller nybyggeri. 

 

Alle nødvendige anlægsarbejder samt kloakerings- og forsyningsarbejder skal være indeholdt i 

entreprisen. 

 

Alle kommunale syn og godkendelser skal være indeholdt i entreprisen.  

 

  

6.8 VVS og ventilation 
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Generelt: 

Det påhviler totalentreprenøren at sikre, at alle relevante normer opfyldes for nærværende 

arbejde. Nedennævnte forskrifter og normer er normalt gældende for nærværende arbejde, men 

dette fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar. 

 

Følgende er grundlag: 

 Nærværende særlige betingelser for VVS- og ventilationsarbejdet. 

 Dansk Standardblade. 

 Bygningsreglementet. 

 De på stedet gældende, af offentlige myndigheder givne love, regulativer eller 

bestemmelser, der tager sigte på anlæg af omhandlende art. 

 Tekniske bestemmelser og forskrifter fra forsyningsselskaber (el, vand) 

 DS 432 ”Norm for afløbsinstallationer” 

 DS 439 ”Norm for vandinstallationer” 

 DS 469 ”Varmeanlæg med vand som varmebærende medium” 

 DS 447 ”Norm for mekaniske ventilationsanlæg” 

 DS 452 ”Norm for termisk isolering af tekniske installationer” 

 DS 428 "Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg" 

 SBI- anvisning 165 ”Vandinstallationer” 

 SBI- anvisning 185 ”Afløbsinstallationer” 

 Stærkstrømsbekendtgørelsen. 

 Fællesregulativet. 

 DIF's norm for svagstrømsinstallation DS 460. 

 Basisbeskrivelse for elarbejder, juli 1996 udgivet af FRI og ELFO. 

 Lavspændingsdirektivet - LVD. 

 Maskindirektivet 

 Miljøstyrelsens luftvejledning 

 AT-forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg, nr. 42. 

 Anvisning nr. 31 – Brandtætning af gennemføringer for installationer fra Dansk 

Brandteknisk Institut 

 EMC-direktivet. Idet totalentreprenøren er "fabrikant" i henhold til dette regulativ. 

 ERFA- blade 

 Leverandørens tekniske information og vejledninger. 

 De for branchen gældende kvalitetshåndbøger. 

 Arbejdsforholdene på stedet, som den bydende må gøre sig bekendt med. 

 

 

Arbejdets omfang: 
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Arbejdet omfatter levering, montering, herunder gennemskylning, indregulering, trykprøvning, 

tæthedsprøvning, lydmåling, rengøring og aflevering af installationer og nødvendige anlæg til 

opfyldelse af de specificerede krav til indeklima. I tilbuddet skal være inkluderet alle til anlæggene 

hørende dele. Arbejdet omfatter således alle arbejder, som er nødvendige for anlæggenes 

færdiggørelse til fuld driftsmæssig stand. 

 

Bygningen skal så vidt muligt designes, så mekanisk køling ikke er nødvendigt. Eventuelle 

køleanlæg projekteres, leveres og udføres i henhold til gældende myndighedskrav og de stillede 

indeklimakrav. 

 

Bygningen skal så vidt muligt indrettes, så sprinkling ikke er nødvendig. Eventuelt sprinkleranlæg 

projekteres, leveres og udføres i henhold til gældende myndighedskrav. 

 

 

 

 

 

Projektering og tegningsmateriale: 

Entreprenøren udfører hovedprojekt for alle anlæg. Entreprenøren skal i nødvendigt omfang 

udarbejde arbejdstegninger i mål 1:50 og 1:20, også på digital form, før udførelse af anlæggene. 

 

Der skal kunne udføres lovbefalet forbrugsregistrering. 

 

Pladsbehov i teknikrum, skakte og fremføringsveje skal være veldimensionerede med 20 % 

reserveplads for fremtidige ændringer af bygningen. 
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Teknikarealer udlægges, så der er tilstrækkelige frie og lettilgængelige servicearealer for daglig 

drift, inspektion og vedligehold af anlægsdele. Komponenter, afspærringsenheder og 

reguleringsenheder udføres tilgængelige for betjening. 

 

Kanalsystemer for ventilation samt forsyninger for vand og varme sektioneres og forsynes med 

afspærringsventiler. Rørlægning udføres desuden så alle dele af dette kan udluftes og tømmes 

og således, at rørenes ekspansion kan optages af selve rørsystemet. Hvor røranlægget danner 

vandsække, anbringes aftapnings-haner på de laveste steder. 

 

Tilgængelige brugsvands- og varmerør skjulte såvel som synlige skal udføres i rustfrit stål i 

overensstemmelse med produkt- og produktionsspecifikationer som fabr. Mapress, Mannesmann 

eller tilsvarende presfittingssystem og i henhold til fabrikantens anvisninger, herunder 

montagebestemmelser, samlingsmetoder, ophæng m.v. 

 

Brugsvands- og varmerør indstøbt i gulve eller skjult i bygningsdele udføres som Wirsbo Eval pex 

rør eller tilsvarende. 

 
Cirkulationspumper skal være som fabrikat Grundfos eller tilsvarende. 

 

Mærkning: 

Efter at rørene er isolerede, foretages mærkning efter system FLO-CODE eller tilsvarende. Mærk-

ningen omfatter alle rør ved varmeanlæg, vandanlæg og brugsvand samt ventilationskanaler. 

 

Rørmærkningen foretages af alle synlige rør i teknikrum, rørkanaler og ventilationsrum m.v. 

Afspærringsventiler forsynes med resopalskilte med angivelse af medie og ventil nr.  

Mærker påsættes ved alle pumpe- og blandearrangementer samt på begge sider af væg- og 

etagegennemføringer og i øvrigt således, at afstanden mellem mærkningen ingen steder 

overstiger 20 m. 

 

Både isolerede og uisolerede rør og kanaler mærkes. 

 

Sanitet: 

Toiletter, håndvaske, udslagsvaske, køkkenvaske, spulehaner og brusere leveres og monteres 

med komplet udrustning. 

 

Sanitetsvarer skal være uden fejl i glasur, emalje mv. 

Sanitet med vandsparefunktion i kvalitet som fabrikat Ifö eller tilsvarende. 

Blandingsbatterier med vandspareindsats, skoldningssikring og vandalsikre. Kvalitet som fabrikat 

Børma eller tilsvarende. 
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Brandslangeskabe som fabrikat Noha eller tilsvarende. 

 

Brugsvand: 

Der udføres komplet brugsvandsinstallation fra stophane til samtlige tapsteder af såvel varmt som 

koldt vand inkl. cirkulation, jf. rumskemaer. 

 

Vandinstallationer udføres frostsikrede. 

Rør og pressfittings skal udgøre et samlet, VA- godkendt system. 

 

Afløb: 

Arbejdet omfatter afløbsinstallationer fra sanitetsgenstande, våde områder, teknikrum og andre 

nødvendige steder. 

 

Afløbsinstallationer udføres i henhold til Norm for afløbsinstallationer samt kommunens gældende 

spildevandsdirektiv. 

Afløbssystemer udføres i støbejernsrør eller stålrør som fabrikat LoroX eller tilsvarende eller 

PP/PEH. 

Rustfri afløbsskåle som fabrikat Blücher 

 

Varmeanlæg: 

Arbejdet omfatter projektering, levering, montering, indregulering, trykprøvning, lydmåling og 

tæthedsprøvning af komplet varmeforsyning og varmeinstallation som specificeret nedenfor. 

 

I de anførte priser skal være inkluderet alle til anlægget hørende dele med tillæg af alle materiale- 

og arbejdsydelser, som er nødvendige til installationernes færdiggørelse til fuld driftsmæssig 

stand. 

 

Varmeproduktion: 

Totalentreprenøren fremlægger forslag til varmeforsyning og forestår herefter komplet etablering 

af forsyningscentral og hovedforsyninger svarende til det samlede varmebehov. 

 

Der udarbejdes totaløkonomiske beregninger som dokumentation for valg af forsyningscentral, 

herunder anvendelse af vedvarende energikilder. 

 

Varmeanlægget designes så det tilpasses den valgte forsyningsform og omfatter: 

 Varmeforsyning til varmtvandsbeholderanlæg komplet. El-opvarmning af varmt 

brugsvand accepteres, hvis det samlet set giver en bedre driftsøkonomi. 

 Varmeforsyning komplet til ventilationsvarmeflader 
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 Varmeanlæg komplet til radiator-, konvektor-, gulvvarmeanlæg samt eventuelle andre 

varmeanlæg. 

 Arrangementer for automatisk vandpåfyldning, trykekspansion med trykholdepumpe og 

automatisk udluftning af de enkelte varmeanlæg. 

 Automatik for udekompenceret fremløbstemperatur. 

 

Ventilationsanlæg: 

Arbejdet omfatter projektering, levering, montering, herunder indregulering, trykprøvning, 

tæthedsprøvning, lydmåling og aflevering af de nødvendige ventilationsanlæg til opfyldelse af de 

specificerede krav til indeklima. 

 

I de anførte priser skal være inkluderet alle til anlægget hørende dele med tillæg af alle materiale- 

og arbejdsydelser, som er nødvendige til anlæggenes færdiggørelse til fuld driftsmæssig stand, 

herunder nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af gældende norm for brandtekniske 

foranstaltninger. 

 

Ventilationsaggregater og komponenter skal i kvalitet og udførelse være som fabrikat Swegon 

eller tilsvarende. Anlæg skal leveres med påbygget automatik. 

Ventilationsanlæggene struktureres og opdeles i overensstemmelse med de respektive 

klimazoner og brugskrav. 

Kanalsystemet inklusive komponenter skal opfylde tæthedsklasse C. Kanalsystemet skal 

tæthedsprøves ved stikprøver. 

 

Samtlige anlæg skal arbejde så lyd- og vibrationsfrit som muligt, og skal anbringes på 

lyddæmpende underlag eller svingningsdæmpere, afstemt efter aggregatets vægt og omløbstal. 

Alle forbindelser mellem ventilatorer og kanaler skal udføres som elastiske forbindelser. Spjæld 

og ledeplader udføres med tilstrækkelig stivhed, og med sådan form, at vibrationer undgås. 

 

Varmevekslere skal være i temperaturstabil udførelse (200C). 

Der skal monteres dråbefang efter vekslerne. 

 

Krydsvarmevekslere udføres med by-pass og tilhørende automatik. 

Roterende vekslere udføres med motor og tilhørende automatik for hastighedsregulering med 

interne forbindelser afsluttet i klemrække i boks med kapslingsklasse. 

 

Kondensafløb forsynes med vandlås i PEH/PP ved gulvafløb. Vandlås skal være med kugle der 

lukker ved undertryk. 

 

Luftfiltre skal være posefilter i kvalitet EU6 F5 i udsugningskanal og kvalitet EU7 F7 i friskluft-

kanal. 
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Alle filtre udskiftes før aflevering. Der skal leveres 1 sæt komplet ekstrafiltre for hvert anlæg i 

samme kvalitet. 

 

Alle filtre leveres med udvendig filtervagt. 

 

Kanaler leveres i forzinket jernplade og i øvrigt i henhold til DIF’s almindelige betingelser for 

udførelse af ventilationsanlæg. 

 

Kanaler og komponenter skal kunne inspiceres og rengøres.  

 

Spjæld skal leveres i tæthedsklasse 2. 

 

Anemostater, riste og luftfordelingsarmaturer leveres i farve og glans efter aftale.  

 

Ved placering tages fornødent hensyn til øvrige arbejder, herunder loftsplaner og 

lysarmaturplacering. 

 

Der etableres friskluftindtag og afkast med ingen eller minimal kortslutning. Både friskluftindtag og 

afkast forsynes med dræn i nødvendigt omfang. 

 

Samtlige anlægskomponenter, zoner samt kanalafgreninger m.m. mærkes med resopalskilte, der 

angiver anlæggets nummer og art. Skiltene skal godkendes af bygherren inden udførelsen. 

 

Teknisk isolering: 

Arbejdet omfatter projektering, levering, montering og aflevering af de angivne isoleringsarbejder. 

Der udføres isolering af følgende: 

 Brugsvandsinstallation 

 Varmeinstallation 

 Ventilationskanaler 

 Tagvands- og afløbsinstallationer i nødvendigt omfang 

 

Alle rør, kanaler og tilhørende komponenter varme- og kondensisoleres i henhold til DS 452 og i 

øvrigt iht. forudsætninger indtastet i bygningens energirammeberegning. 

 

Brandisolering af ventilationskanaler udføres i henhold til DS 428. 

 

Synlige rør, beholdere og kanaler afsluttes med pap og lærred, som malerbehandles i h.t. MBK, 

eller med isogenapak eller anden holdbar afslutning. 
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Skjulte rør og kanaler afsluttes med pap beviklet med kobbertråd. 

 

Isoleringsmåttens tykkelse kontrolmåles af entreprenøren ved jævnt fordelte stikprøver. 

Dokumentation for kontrolmålingerne fremsendes til bygherren. 

 

 

6.9 El, stærk- og svagstrømsinstallationer 

 

Almindelige bestemmelser: 

Foranstående fællesbetingelser og almene bestemmelser for installationsarbejder er gældende 

for nærværende arbejde. 

 

Det kan oplyses at nedennævnte forskrifter og normer normalt er gældende for nærværende 

arbejde, men dette fritager ikke totalentreprenøren for ansvar. 

 

Følgende er grundlag: 

 Nærværende tekniske bestemmelser og kravspecifikation for El-installationer. 

 Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: SBEi6. 

 Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 439-1 til 439-5. 

 Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 204-1, 2. udgave. 

 Fællesregulativet. 

 EMC-direktivet. 

 ”BPS B208 Basisbeskrivelse – el” samt ”Elarbejder Illustrationer og vejledning fra 

ELFO/F.R.I.” 

 Anvisning nr.: 31 – Brandtætning af gennemføringer for installationer fra Dansk 

Brandteknisk Institut. 

 DBI – forskrift nr.: 231 – Automatisk Branddørslukningsanlæg (ABDL). 

 DBI – forskrift nr.: 232 – Automatisk Brand alarmeringsanlæg (ABA). 

 DBI – forskrift nr.: 24 – Varslingsanlæg. 

 DBI – forskrift nr.: 251 – M.h.t. til hovedforsyningskabel til sprinklertavle. 

 De på stedet gældende, af offentlige myndigheder givne love, regulativer eller 

bestemmelser, der tager sigte på installationer af omhandlende art. Herunder 

elforsyningsselskabets forskrifter. 

 DIF’s norm for svagstrømsinstallationer DS 460.   

 Øvrige lovgivning, normer og standard der gældende for nærværende byggeri 

 Arbejdsforholdene på stedet, som den bydende må gøre sig bekendt med. 

 

Principopbygning: 
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Under entreprisen etableres stikledningen fra forsyningsselskabets forsyningspunkt til måler – og 

fordelingstavlen.  

 

Under entreprisen hører alt kontakt til forsyningsselskabet. Entreprenøren beregner samlet 

effektbehov, og koordinerer forsyningen med forsyningsselskabet.) Tilslutningsafgiften er ikke 

indeholdt i entreprisen. 

 

Måler- og fordelingstavle placeres i teknikrum. (Tavlen bestykkes med indgangskniv samt 

sektionsafbrydere således at tavlen sektioneres på hensigtsmæssig vis. Eksempelvis skal 

grupper for EDB, alm. stik og kraftinstallationer etableres i hver deres sektion.) 

 

I hele bygningen føres rummelige føringsveje som opdeles i delspor for de forskellige 

installationstyper. Der skal beregnes 40 % ekstra kapacitet i føringsvejene til bygherrens 

fremtidige brug.  

 

Montagegenstande: 

Såfremt materialernes beskaffenhed ikke er anført, skal de kunne henføres til gode handelsvarer 

som normalt er lagervare i DK. 

 

Det må påregnes, at der på forlangende skal fremlægges dokumentation for og prøve af det 

tilbudte. 

 

Alle stikkontakter og afbrydere i design og LK Fuga lysegrå serie forsynes med indgraverede 

gruppenumre. Dåser opmærkes som minimum med dymo (opmærkning med tus accepteres 

ikke). 

 

Alle kabler forsynes med gruppenumre i begge ender. Der anvendes kabelnummerering af god 

kvalitet (opmærkning med tus eller dymo accepteres ikke).  

 

Alle installationsmaterialer, såsom ledninger, kabler, dåser, afbrydere, stikkontakter m.m. skal 

være CE-mærkede. 

 

Alt materiel skal være halogen- og PVC-fri hvor dette normalt er handelsvare i Dk. 

 

Entreprenøren skal foretage alle elektriske dimensioneringer, tilslutninger inkl. levering af led-

ninger og stikpropper, også for apparater m.v. som evt. ikke leveres af installatøren. 

 

Godkendelser: 

Entreprenøren der er fuldt ansvarlig over for myndighederne, skal udfærdige de af 

el-forsyningsselskabet krævede tegninger, prøver, anmeldelser og færdigmeldinger. 
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Entreprenøren skal indhente de fornødne godkendelser og tilladelser og levere evt. tegninger 

hertil samt udrede de hermed forbundne udgifter og gebyrer. Beløbene skal være indregnet i 

tilbuddet. 

 

Entreprenøren skal vederlagsfrit levere genpart af de tegninger, der skal indsendes til el--

forsyningsselskabet og til bygherren. 

 

Entreprenøren skal holde gældende tegningerne opdateret via ”som udført” noter i afvigende 

farve. Løbende udføres nye tegningsrevisioner således at ”som udført” noter bliver tegnet 

elektronisk.  

 

Totalentreprenøren skal verificere pladsforholdene i teknikrum og kritiske snit/skakte, således at 

der er koordineret mellem de forskellige fag (El -, VVS -, og ventilationsinstallationer). 

Koordineringen skal udføres således, at betjeningsmulige installationer og El-føringsveje er let 

tilgængelige. 

 

I teknikrum skal der udarbejdes komplette arbejdstegninger på grundlag af projekttegninger og 

under hensyntagen til øvrige installationer i henhold til tegninger. 

 

Arbejdets omfang: 

Totalentreprenøren udfører al projektering og dimensionering samt arbejdstegninger og 

detailtegninger, som er nødvendige for arbejdets udførelse såvel udvendige som indvendige, 

format som hovedprojekt. 

 

Totalentreprisen omfatter alle materialer - og arbejdsydelser for færdiggørelse af de i 

nærværende beskrivelse anførte El - installationer.  

 

Installationerne skal afleveres testet, afprøvede, fuldt færdige, rengjorte og klar til brug. 

 

For tekniske anlæg gælder det, at entreprenøren inden aflevering kan finder sted, skal yde en 

grundig gennemgang af anlæggene for brugerne af huset, således at drift og vedligeholdelse af 

anlæggene trykt kan overdrages. 

 

Totalentreprenøren skal inden udførelse udarbejde et komplet hovedprojekt. Punkterne herunder 

angiver hvilke overordnede arbejder der ligger under hovedprojektets el-del.  

 

Projektering og udarbejdelse af dokumentation 

Hovedprojektet skal som minimum omfatte: 

 Dimensionering af samtlige installationer og udarbejdelse. 
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 Beskrivelse 

 Plantegninger i fornuftig målestok med opdeling mellem Føringsveje og kraftinstallation, 

Lysinstallation, sikringsinstallation og øvrig svagstrømsinstallation.    

 Tavletegninger indeholdende komplet dokumentation af tavlerne. 

 Komplet dokumentation af samtlige maskininstallationer. 

 Tegningsliste. For en evt. underentreprenør gælder det at denne skal påføre 

totalentreprenørens overordnet tegningsfortegnelse.  

 Lysarmaturfortegnelse. 

 Funktionsbeskrivelser. 

 Drift og vedligeholdelsesvejledninger. 

 

Huller, riller, udsparinger og opmærkning: 

 Opmærkning på tegninger og udførelse af samtlige udsparinger og huller i bygningsdele, 

der er nødvendige for installationens udførelse. 

 Brandlukninger iht. DBI´s forskrifter. 

 Lydlukninger hvis der stilles krav herom. 

 

Kabler: 

 Dimensionering, levering, oplægning og tilslutning af samtlige kabler og ledninger.  

 

Kabelbakker kabelrør og føringsveje: 

 Dimensionering, levering og montering af kabelstiger/kabelbakker/gitterbakker inkl. alle 

ophængningsbeslag, bolte, delspor m.v. 

 Kabelrør og dåseinstallation i samtlige bygningsdele. Gælder også tunge vægge. 

 

Tavler: 

 Dimensionering, levering, opsætning, montering og tilslutning af måler- og fordelingstavle 

(plus evt. undertavler hvor dette findes relevant.) 

 Opmærkning af tavle, tavlemateriel samt kabler i tavle i henhold til denne beskrivelse. 

 Termografering af tavle umiddelbart inden 1-års gennemgang inkl. rapportering. 

 

Beskyttelse med indirekte berøring: 

 Dimensionering, levering, nedlægning og montering af fundamentselektrode i evt. nye 

bygning inkl. målerapport/dokumentering af ”korrekt” overgangsmodstand til jord iht. 

SBEi6. 

 

Kraftinstallation: 

 Dimensionering, levering, montering og oplægning af alle rør, ledninger og kabler. Antal 

stikkontakter udføres iht. til SBei regler for boliger., Stikkontakt belastninger beregnes 
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med 200w pr. stikkontakt i opholdsrum. Gruppebelastninger må max. Være belastet med 

60 %  

 

Lysinstallation: 

 Projektering, levering og montering af alle rør, ledninger og kabler. Lysinstallationer skal 

være traditionelle skjulte installationer og der etableres IBI installationer for lystænding 

/scenarisætninger med IHC system. På toiletter etableres PIR tænding på toiletter og 

sekundære rum, i opholdsrum skal der være mulighed for manuel tænd, sluk, og 

dæmpning. Endvidere etableres sensorer for automatisk dagslysstyring og sluk med 

indstillelig lux værdi og timer i rum med tilstrækkelig dagslys. 

Lysgrupper må max være belastet med 70 % og skal være rene combi lysgrupper  

 

Belysningsarmaturer: 

 Projektering, levering, udpakning, opsætning og tilslutning af alle belysningsarmaturer for 

generel rumbelysning og for supplerende interiør effekt belysning. 

 Belysning skal projekteres i nær samspil med såvel interiør som eksteriør arkitekturen, 

således der er mulighed for et eller flere lysscenarie med rigtig gode og bløde 

lyssætninger, der sammen med rummets øvrige arkitektur og indretning giver indtryk af ro 

og velvære, for de personer som befinder sig i respektive rum. 

 Belysningsarmaturer skal vælges i en god solid udførsel med et arkitektonisk pænt 

design og være blændfri. Belysningsarmaturer skal integreres med bygningsoverflader og 

interiør således de enkelte rum opleves harmoniske og med et behageligt og beroligende 

lys. Lysrørsarmaturer skal være med hf/hf dæmp i fabrikat Osram, Philips eller Helvar 

eller tilsvarende funktion/kvalitet. Lyskilder skal være  i fabrikat Osram eller Philips eller 

tilsvarende funktion/kvalitet 

 Lyskilder til almen belysning kan være lysrør med højest farvegengivende egenskaber, 

(dæmpning af lysrør dog kun ved indirekte lys) belysningsarmaturer med direkte lysende 

lyskilder med dæmp skal være i kvalitet  som halogen og evt. metalhalogen i en varm 

farve med højeste farvegengivende egenskaber.  

 Rum belysningsniveauet på gange, toiletter, sekundære rum skal være på 200 lux.  I 

opholdsrum skal belysningsniveauet være min 300 lux + effektbelysning, med mulighed 

for regulering af niveauet og forskellige lys scenarier.  

 

Nød og panikbelysning iht. myndighedskrav 

 Ud lamper hvid med LED lyskilde 

 Paniklamper i minimalistisk design med LED lyskilde 
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PDS, Telefon og Internet:   

 Projektering, levering, montering og tilslutning af LAN kabling , PDS UTP stik for TELE og 

DATA netværk, i kvalitet og funktionalitet som LK Lexcom kat 6 eller dermed ligestillede. 

Bestykning jf. rumskemaer. 
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 LAN drop afsluttes i metal væg x-felt som LK Lexcom officeline 19”  metal vægrack. 

Opkobling til den lokale udbyder inkl. tilslutningsafgift. 

 

ABA – anlæg:  

 Projektering, levering, montering og tilslutning i det omfang det kræves af 

myndighederne. Herunder alle test, prøver og afgifter der forlanges af myndighederne 

inden anlægget kan endeligt afleveres. 

 ABA anlæg i et åbent stilgængeligt system med adresserbare multi detektorer som 

Honeywell Delta net eller dermed ligestillede 

 

Akustisk varsling: 

 Projektering, levering, montering og tilslutning i det omfang det kræves af 

myndighederne. Herunder alle test, prøver og afgifter der forlanges af myndighederne 

inden anlægget kan endeligt afleveres. 

 

ABDL-anlæg: 

 Projektering, levering, montering og tilslutning i det omfang det kræves af 

myndighederne. Herunder alle test, prøver og afgifter der forlanges af myndighederne 

inden anlægget kan endeligt afleveres. 

 

Røgventilation: 

 Der udføres røgventilation iht. myndighedskrav. 

 

Varme og ventilationsanlæg: 

 Projektering, dimensionering, levering, montering, tilslutning, styring, og indregulering af 

komponenter for varme og ventilation. 

 Projektering, dimensionering, levering, montering, tilslutning, styring, og indregulering af 

komponenter for køleanlæg hvor det er specificeret i nærværende beskrivelse samt hvor 

der findes aktivt elektrisk udstyr. 

 

Styringsanlæg/CTS:  

Projektering, levering, montering, tilslutning, programmering og test af komplet styrings anlæg. 

 Styringsanlægget skal styre VVS og ventilationsanlæg / evt. naturlig ventilation. Der skal 

udføres et enkelt og nemt betjeneligt styringsanlæg. Der er ikke tilkoblet servicefolk til den 

ny rådgivning, så anlægget skal kunne styres og reguleres af ”kontorpersonalet – den 

enkelte bruger”. 

 

Adgangskontrol ADK: 



Paradigme – Konkurrenceprogram 

 

Side  56          Kræftens Bekæmpelse/Realdania – Livsrum 

Der skal etableres komplet nyt ADK anlæg omfattende projektering, levering, montering, 

dokumentation og idriftsættelse af anlægget. Alle ADK installationer udføres iht. retningslinjer fra 

leverandøren og iht. god håndværksmæssigt udførsel. 

 

Anlægget leveres i kvalitet, funktionalitet som Unilock adgangskontrolsystem og skal som min. 

være med følgende funktionalitet og kapacitet: 

 Systemstyring fra central Pc’er 

 Opsætning af system i separate decentrale låsecomputere som kan virke uafhængigt af 

centraludstyr. 

 Datakommunikation imellem de enkelte låsecomputere 

 Systemudbygning til min 50 døre 

 System indeholdende min. 100 nøgler 

 5 forskellige sikringsniveauer 

 25 tidstabeller med 16 tidsintervaller 

 1 års kalender 

 Lagring af hændelser på låsecomputer og på Pc’er 

   

Læser leveres som brik/numerisk læseenhed i solid vandal og vejrbestandig udførsel. 

Læserenhed til brug ved oprettelse af berøringsfrie brikker  

PC programsoftware grundpakke + ekstra adgangseditor + operatør 

 

Tyverialarm (AIA): 

Der skal etableres komplet nyt AIA anlæg omfattende projektering, levering, montering, 

dokumentation og idriftsættelse af anlægget. Alle AIA installationer udføres iht. retningslinjer 

udgivet af Forsikring & Pension. Anlægget skal være i klasse?? 

AIA anlægget udføres i omfang som skalsikring på alle facade døre, vinduer på stueniveau samt 

øvrige vinduer med underkant lavere end 4m over terræn, med adgang fra repos/altan eller 

lignende, samt døre til anden afdeling.  Endvidere etableres aktive PIR føler i gangarealer, i 

trafikknudepunkter og i rum med tyvetækkeligt inventar.  

 

AIA centralen skal være med min. følgende funktioner/kapacitet: 

 F&P godkendelsesklasse 2 

 Min. xx områder og yy zoner 

 Tilslutning for 4 separate betjeningstastaturer 

 15 brugerkoder samt tekniker og vægter koder 

 6 programmerbare udgange 

 Hændelseslog med min 250 hændelser 

 Integrerbar med ADK anlæg 

 Batteriback up for min 48 timer 
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Komplet alarmoverførselsudstyr for alarmoverførsel til bemandet vagtstation efter  bygherren’s 

valg.  

   

Videoovervågning – ITV: 

Uden for entreprisen 

 

Antenneanlæg inkl. Parabol: 

Uden for entreprisen 

 

TV skærme og DVD afspillere: 

Uden for entreprisen 

 

Projektorer: 

Uden for entreprisen 

 

Solafskærmning og Mørklægning: 

Etableres afhængigt af forslag 

Interimistiske installationer: 

Levering og tilslutning af installationer for midlertidig drift af tekniske anlæg, herunder 

byggestrøm. 

 

Returtagning af midlertidig installation efter endt brug. Herunder retablering af bygningsdele som 

er blevet beskadiget eller ødelagt grundet den interimistiske installation. Herunder skal huller i 

bygningsdele lukkes når interimistiske installationer fjernes. 

 

Automatisk Brandventilationsanlæg iht. myndighedskrav – (ABV – anlæg) 

 

Automatisk Branddørs Lukning iht. myndighedskrav (ABDL – Anlæg) 

 

Automatisk Brandalarmeringsanlæg iht. myndighedskrav – (ABA - anlæg) 

 

Automatisk vandsprinkleranlæg iht. myndighedskrav – (AVS - anlæg) 

 

 

 

Aflevering og kvalitetssikring: 

 Dokumentering af kvalitetsstyring af alle arbejdsydelser ved fremsendelse af 

kvalitetssikringshåndbog. 

 Levering og dokumentering af arbejdsydelser i henhold til nærværende beskrivelse og 

bygherrens anvisninger. 
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 Udarbejdelse af rapport efter gennemgang/testning af samtlige anlæg/installationer 

forinden aflevering. 

 Levering af komplet dokumentation i form af Drift- og Vedligeholdelsesmanual for 

samtlige anlæg forinden aflevering. 
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6.10 Haveanlæg, p-pladser m.v.  

 

Der henvises generelt til ovenstående krav og ønsker til haveanlæg, p-pladser m.v. i afsnit 4. 

 

Der henvises endvidere til ”Modelprogram for terapihaver til fremtidens kræftrådgivninger”. Kan 

downloades fra Realdanias hjemmeside. 

 

Tilbuddet skal angive oplæg til haveanlæg og p-pladser, samt angive hvad det indeholder af 

materialevalg, belægninger, beplantning, bestykning m.v. 

 

Det er væsentligt at der i projektet generelt tages hensyn til handicappede. 

 

Opbygning af befæstede arealer udføres i henhold til gældende regler med bundsikringslag og 

afvanding.     
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7. Øvrige forhold 

 

7.1. Byggepladsen 

 

De eksisterende forhold fremgår af situationsplanen og forholdene på stedet (lokalplanens 

kortmateriale). 

 

Totalentreprenøren er ansvarlig for og afholder alle omkostninger til byggepladsens etablering, 

drift og afrigning. 

 

Omkostninger til løbende renholdelse og reetablering af adgangs- og byggeplads veje og arealer 

skal være indeholdt i tilbuddet.  

 

Eksisterende forsyningsledninger er angivet på bilagte ledningsplaner.  

 

Omkostninger til etablering af byggeplads forsyninger afholdes af totalentreprenøren. 

 

Forbrug af el og vand i byggeperioden betales af totalentreprenøren. 

 

 

7.2 Sikkerhed og sundhed 

 

Alt sikkerheds- og sundhedsarbejde både i projekteringsdelen og under udførelsesfasen er 

overdraget til totalentreprenøren. 

 

Inden påbegyndelse af de fysiske arbejder på pladsen skal totalentreprenøren bl.a. udarbejde  

 plan for sikkerhed og sundhed 

 plan for byggeplads indretning 

 Anmeldelse til Arbejdstilsynet. 

 

 

7.3 Vejrlig 

 

Udgifter til vejrligsforanstaltninger skal indeholdes i tilbudsprisen. 

Følgende foranstaltninger skal også inkluderes og afregnes ikke særskilt: 

 Afledning af overfladevand og / eller tagvand fra bygninger og fra byggepladsen. 

 Materialeoplagspladser skal etableres, således at de ikke beskadiges af vejrliget, og 

således at vejrligsbetingede interimsveje ikke er påkrævet. 

 Foranstaltninger til fjernelse af nedbør fra terræn og udgravninger. 
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Der gives tidsfristforlængelse for usædvanligt vejrlig, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

 Vejrliget skal have medført at arbejdet har ligget stille – eller at der har været nedsat drift 

svarende til minimum en halv arbejdsdag. 

 Arbejdet, der har ligget stille, skal ligge på den kritiske vej i tidsplanen for det pågældende 

sanktionsbærende tidspunkt. 

 Det samlede antal spilddage for det pågældende arbejde skal inden for en 

kalendermåned overstige det påregnelige antal spilddage. 

 

Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage som følger: 

   

 Måned             1   2   3   4    5    6   7   8   9   10   11   12 

 Antal dage       5   5   5   2   2     2   2   2   2   5     5     5 

 

Spilddage afregnes måned for måned, og overførsel kan ikke finde sted. 

 

Spilddagene skal indregnes i arbejdsplanen, og der gives kun tidsfristforlængelse for godkendte 

spilddage udover de indregnede, der forsinker kritiske aktiviteter. 

  

Opgørelse af spilddage skal meddeles bygherren månedsvis. 

 

 

7.4 Øvrigt 

 

Entreprenøren skal tilmelde projektet til Byggeriets Evalueringscenter. 
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8. Konkurrencetekniske betingelser 

 

8.1 Konkurrenceudskriver og  -form 

 

Konkurrencen er udskrevet af Kræftens Bekæmpelse og Realdania som en 

totalentreprisekonkurrence. 

Konkurrencen udbydes i omvendt licitation. Konkurrencens sprog er dansk. 

 

8.2 Deltagere 

 

Entreprenør:    

 

Entreprenør:  

 

Entreprenør:  

 

Entreprenør:  

  

  

De 4 entreprenører er udvalgt efter en prækvalifikationsfase ??? 

 

Entreprenøren skal selv vælge arkitektfirma blandt prækvalificerede arkitekter i henhold til 

nedenstående liste. 

  

 Adept 

 Arkitekt Claus H. Pryds 

 EFFEKT 

 Lumo Arkitekter 

 MAPT 

 Nordlund Architects 

 Phoam Studio 

 POLYFORM arkitekter 

 WE architecture 

 Wienberg architects 

 

Entreprenøren vælger selv ingeniør – dennes referencer m.v. bedes dog vedlagt 

konkurrenceforslag   
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Konkurrencens sekretær: 

Søren Jensen Rådgivende ingeniør, Att.: Claus Hoffmann, cho@sj.dk 

 

 

8.3 Udbudsmateriale 

 

Udbudsmaterialet består af nærværende konkurrenceprogram med tilhørende bilag jf. 

nedenstående fortegnelse.      

 

Spørgsmål og svar, eventuelle rettelsesblade og andre meddelelser til de konkurrerende vil 

efterfølgende indgå som del af udbudsmaterialet. 

 

1. Udbudsbrev 

2. Konkurrenceprogram inkl. følgende bilag: 

 Aktiviteter i det nye rådgivningscenter 

 Tilføjelser til ABT 

 Tegninger af eksisterende forhold 

 Geoteknisk rapport 

 Lokalplan 

 Totalentreprisekontrakt 
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8.4 Orienterings- og besigtigelsesmøde 

 

Der afholdes ikke et orienteringsmøde på stedet for konkurrencedeltagerne. Besigtigelse af de 

eksisterende forhold kan til enhver tid og uden forudgående aftale foretages af de bydende. 

Tilpasses den enkelte sag !! 

 

 

8.5 Forespørgsler 

 

Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen må kun stilles på mail til Søren Jensen, rådgivende 

ingeniørfirma, Havneparken 4, 7100 Vejle, att. Claus Hoffmann på mail: cho@sj.dk  

 

Spørgefrist: Spørgsmålene skal være fremsendt senest den XXXXXXXX. 

 

Spørgsmål og svar vil blive tilstillet samtlige konkurrencedeltagere senest 1 uge efter fristens 

udløb. 

 

 

8.6 Tilbuddets omfang 

 

Alt materiale skal afleveres i 8 eksemplarer. 

 

Følgebrev:  

Følgebrevet i en ugennemsigtig, forseglet kuvert. Kurverten forsynes med teksten: ” Kræftens 

Bekæmpelse – ny kræftrådgivning – by”. 

 
Organisation og proces: 

 

Tilbuddet skal indeholde: 

 Organisationsdiagram, 

 CV på de projektansvarlige hos TE, Ark og Ing., 

 Oplæg til proces (byggeudvalg og bygherrerådgiver skal inddrages under tilpasning, 

projektering og udførelse), samt beskrivelse af holdets interne arbejdsgange der skal 

sikre de yngre arkitekter gode betingelser til at frembringe et projekt af høj funktionel og 

arkitektonisk kvalitet. 

 Beskrivelse af hvorledes det sikres at konkurrenceprojektets idé, intentioner, 

materialevalg m.v. føres igennem til færdigt byggeri.    

 

 

 



Paradigme – Konkurrenceprogram 

 

 

Kræftens Bekæmpelse/Realdania – Livsrum          Side  65 

Tidsplan:  

Tilbuddet skal indeholde en tidsplan der som minimum indeholder følgende delterminer: 

 Aflevering af dispositionsforslag 

 Bygherrens godkendelse af projektforslag/forprojekt 

 Aflevering af projektforslag/forprojekt/myndighedsprojekt 

 Bygherrens godkendelse af projektforslag/forprojekt/myndighedsprojekt 

 Myndighedsgodkendelser 

 Aflevering af hovedprojekt 

 Bygherrens godkendelse af hovedprojekt 

 Opstart på pladsen 

 Tæt tag 

 Tæt bygning 

 Varme på bygningen 

 Komplettering 

 Entreprenørens mangelgennemgang 

 Bygherrens mangelgennemgang 

 Aflevering af mangelfri bygning 

 

Tidsplanen skal indeholde sanktionsgivende terminer ved aflevering af hovedprojekt, opstart på 

pladsen, tæt bygning og aflevering. Det er bygherrens målsætning at byggeriet afleveres i 

perioden xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Konkurrenceforslag: 

 Situationsplan, mål 1:500 

Planen skal redegøre for den samlede disponering af kræftrådgivningen, relationer til evt. 

omgivende bebyggelse og landskab samt centerets egne udearealer herunder 

ankomstforhold, parkering og haveanlæg. 

 Bygningstegninger, mål 1:100 

Planer, snit og facader, der på en overskuelig måde redegør for projektets arkitektoniske 

og funktionelle sammenhæng. 

Anskueliggørelse af teknisk hoveddisponering herunder principielle fremføringsveje og 

disponering af primære teknikarealer. 

 Planudsnit, principsnit og facadeparti, mål 1:50 

Tegningerne skal omfatte et karakteristisk udsnit af det foreslåede byggeri og skal vise 

materialer, farver, konstruktion og arkitektonisk udtryk. 

 Principsnit for installationer til anskueliggørelse af installationernes integrering i 

byggeriet, pladsbehov for primære føringsveje og i teknikrum. 

 Eventuelle diagrammer og supplerende planer og snit 

Udføres så disse i et passende målforhold beskriver særlige egenskaber ved projektet. 
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 Arealredegørelse 

Komplet arealskema hvor i både brutto- og nettoarealer fremgår. 

 Perspektiver og andre rumlige illustrationer der angiver karakteristiske træk ved 

projektet. 

 Generel beskrivelse 

Tekstbeskrivelsen skal supplere tegningsmaterialet med oplysninger om forslagets 

arkitektoniske og funktionelle hovedidé og -disposition, byggetekniske principper, 

materialevalg og andre relevante oplysninger i forhold til konkurrenceopgaven. 

Det er væsentligt at beskrivelsen redegør for hvorledes det færdige byggeri lever op til 

intensionerne med den nye kræftrådgivning, herunder opfyldelsen af modelprogrammet 

”Kræftrådgivninger i det 21. århundrede”.  

 Bygningsdelsbeskrivelse 

En teknisk-funktionel beskrivelse af samtlige bygningsdele, der indgår i projektet, 

herunder kompletterende dele og overflader i alle funktionsområder.  

Beskrivelsen kan systematiseres efter SfB, gerne i skemaform, og den skal være 

tilstrækkeligt omfattende og specificeret til at der kan foretages en sikker bedømmelse af 

kvalitetsniveauet. 

Bygningsdelsbeskrivelsen kan suppleres med skematiske hovedtegninger og tegninger af 

de enkelte bygningsdele i passende målforhold. 

 Teknisk projektbeskrivelse for installationer omfattende: 

Hoveddisponering - teknisk hovedstruktur herunder disponering af teknikarealer og 

føringsveje. 

Beskrivelse af de foreslåede ventilationstekniske systemer for de enkelte områder 

herunderangivelse af ressourcebesparende tiltag, samt kvalitetsniveau for materialer. 

 Digitale illustrationer 

En CD med samtlige illustrationer fra forslaget med henblik på gengivelse i 

bedømmelsesrapporten.  

 Akustik. Udtalelse/notat omkring akustiske tiltag og forventet resultat i det stillede 

projektforslag. 

 

Plancher for præsentation af forslag: 

I forbindelse med konkurrenceforslaget skal der indleveres nogle oversigtsplancer så 

dommerkomiteen kan gennemgå forslagene før fremlæggelse. Max. plancheomfang 3 plancher 

på max.1,2 x 1,2 m  

 

Deltagerteamene medbringer selv planchematerialet og evt. modeller til præsentationen.  

 

Plancher skal være opklæbet på stift pap og forsynet med ophængningsplan. 

Konkurrenceforslaget må ikke være rullet, foldet eller opklæbet på hårde plader. 
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Der må kun indleveres ét forslag fra hvert af de indbudte deltagerhold. 

 

Forslaget udføres i en teknik, der muliggør en klar opfattelse af forslaget. 

 

Forslagsmaterialet skal ikke være anonymt, men det henstilles, at firmanavne, logoer etc. 

optræder diskret og kun på bagsiden af plancher og beskrivelseshæfter. 

 

 

8.7 Indlevering 

 

Det samlede forslagsmateriale skal senest xxxxxxxxxx være indleveret til: XXX 

-mærket: 'Konkurrenceforslag – Kræftens Bekæmpelse – ny kræftrådgivning i XXXX. 

 

Uanset om et forslag indleveres via postvæsen eller et kurerfirma, skal der som anbefalet 

forsendelse og umiddelbart efter indleveringen fremsendes en kopi af indleveringskvitteringen til 

konkurrencens sekretær. 

  

Al emballage skal tydeligt være mærket: ” 'Konkurrenceforslag – Kræftens Bekæmpelse – ny 

kræftrådgivning i XXXX. 

 

 

8.8 Dommerkomité /procedure 

 

Konkurrenceforslag og tilbud vil blive bedømt af en dommerkomité, bestående af: 

   

Leif Vestergaard Pedersen  Kræftens Bekæmpelse 

Anne Nissen  Kræftens Bekæmpelse 

Hans Peter Svendler Realdania 

Marianne Kofoed Realdania 

Lars Thiis  Cubo Arkitekter 

Udpeget fagdommer xxxxxxxxxxx 

Regionschef  xxxxxxxxxxx 

Rådgivningsleder xxxxxxxxxxx 

Hospitalsrepræsentant xxxxxxxxxxx 

 

Rådgivere for dommerkomiteen:  

 

Henrik Kruse  Kræftens Bekæmpelse 

Frank Jensen  Søren Jensen, rådgivende ingeniørfirma 

Claus Hoffmann  Søren Jensen, rådgivende ingeniørfirma  
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Dommerkomiteen har ret til yderligere at indkalde særligt sagkyndige som rådgivere, såfremt der i 

dommerkomiteen er enighed herom. 

 

Deltagerne vil blive indkaldt til et præsentationsmøde, hvor de skal gennemgå deres forslag og 

redegøre for visioner og ideer. Medlemmerne af dommerkomiteen og rådgiverne samt en række 

brugere og interessenter vil være til stede. 

 

 

8.9 Bedømmelseskriterier                                              

 

Tilbudssummen er max. XXXX kr. ekskl. moms. Der gøres opmærksom på, at en overskridelse af 

beløbsrammen vil medføre at tilbuddet anses for ikke konditionsmæssigt og vil ikke blive bedømt. 

Valg af projekt som det økonomisk mest fordelagtige sker på grundlag af en helhedsvurdering 

med følgende parametre: 

 

Optimal opfyldelse af nærværende konkurrenceprogram samt ”Modelprogram for 

terapihaver for kræftramte”: 

 Projekternes egnethed til opfyldelse af funktions- og brugerkrav. 

 Optimal opfyldelse af ovennævnte programmer samt nylig indhentet viden på området  

 

 

Den arkitektoniske udformning: 

 Den arkitektoniske idés evne til at afspejle ovennævnte integration af programkrav og 

ønsker samt deraf følgende arkitektoniske udtryk set også i relation til sammenhængen 

med omgivelserne. 

 

Bedømmelse af kvaliteten af det bygningstekniske niveau som det er beskrevet i 

løsningsforslaget. 

 Det indgår med vægt i bedømmelsen at finde besvarelser, der respekterer den anførte 

økonomiske bevilling. Dommerkomiteen ser frem til besvarelser, der formår at balancere 

det ordinære med det ekstraordinære i respekt for den afsatte bevilling. 

 Kvaliteten (råhus, overflader, installationer, haveanlæg osv.) af det tilbudte, vil være en 

del af bedømmelsen. 

 

Beskrivelse af projektforløb og organisering. 

 Det indgår i bedømmelsen at totalentreprisegruppen har udarbejdet en velgennemtænkt 

beskrivelse af organisering og projektforløb.  

 

Der forbeholdes ret til at dommerkomiteens bemærkninger indarbejdes i projektet. 
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8.10 Præsentation 

 

Hver af de bydende teams får mulighed for at gennemgå deres forslag for dommerkommite og 

kommende brugere og interessenter. Der vil være afsat 45 min. til præsentationen. 

 

Hvert team medbringer deres plancher til mødet. 

 

Præsentationen foregår på XXXXXX. Nærmere tidsplan samt adresse for præsentationen i 

henhold til udbudsbrev. 

 

 

 

8.11 Vederlag 

 

Alle konkurrencehold, der afleverer et konditionsmæssigt forslag i overensstemmelse med 

konkurrencematerialet, modtager et vederlag på XXXX DKK.  

 

Ovenstående beløb er ekskl. moms og kommer til udbetaling umiddelbart efter 

konkurrenceresultatets offentliggørelse. 

 

Af konkurrencevederlaget er 75 % øremærket til arkitekten. 

 

 

8.12 Afsluttende praktiske foranstaltninger 

 

Videre bearbejdning af tilbuddet inden kontrakt: 

Bygherren forbeholder sig ret til, at få indarbejdet dommerbetænkningens bemærkninger eller 

dele af denne for den vindende totalentreprenør ind i det afleverede forslag i perioden fra 

præsentationen til indgåelse af kontrakt. Dette arbejde vil ikke blive honoreret dersom kontrakt 

opnås. 

 

Offentliggørelse af resultatet: 

Bedømmelsen forventes afsluttet i xxxxxxxx, og forslagene vil blive offentligt udstillet XXXXX. De 

konkurrerende vil skriftligt modtage meddelelse om offentliggørelse og udstilling af 

konkurrenceresultatet. 

 

Rettigheder: 
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Ejendomsretten til det indsendte tilbuds- og forslagsmateriale tilhører konkurrenceudskriveren. 

Ophavsretten til materialet forbliver dog altid hos forslagsstilleren. 

 

Det er Kræftens Bekæmpelses hensigt, at konkurrencens vinder skal forestå projektering og 

opførelse af byggeriet. Der henvises til udbudsmaterialets kontrakt.  

 

Kræftens Bekæmpelse og Realdania har ret til at publicere de indkomne forslag, f.eks. på 

hjemmesiderne, dagblade og andre elektroniske medier. Ved publiceringen vil forslagsstillernes 

identitet blive oplyst.  

 

Forsikring: 

Forslagene vil ikke blive forsikret, idet det forudsættes at tilbudsgiverne opbevarer originaler af 

det indleverede materiale. 

 

 

 

9. Oversigt over bilag 

 

9.1 Rumprogram 

9.2 Inventar og udstyr 

9.3 Aktiviteter i det nye rådgivningscenter 

9.4 Tilføjelser til ABT 

9.5 Lokalplan 

9.6 Situationsplan 

9.7 Geoteknisk rapport 

9.8 Billeddokumentation 

9.9 Totalentreprisekontrakt 
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9.1 Rumprogram 

Nedenstående arealskema er kun retningsgivende og skal tilpasses for hver rådgivning.  

Retningsgivende arealskema (rum-program): 

 

Rumtyper Antal 

rum 

Netto 

m2/rum 

Netto 

m2 i alt 

Antal 

personer/ rum 

Bemærkninger 

Ankomstzone      

Entre og vindfang 1 10 10 4-6  

Garderobe 1 5 5  Plads til overtøj for ca. 60 

personer 

      

Fælleszone      

Fællesrum/alrum 1 50 50 15-20  

Køkken/køkkenniche 1 15 15 6-8 I forbindelse med fællesrum 

Lounge 1 25 25 6-8  

Bibliotek/info 1 10 10 3-4  

Plads til børn og unge 1 12 12 4-6  

Grupperum   2 16 32 10-20 Sammenlægges med 

træningsrum + underopdeles.1 

rum kan indrettes specielt 

målrettet familier 

Samtalerum 2 8-12 20 3-8  

Træningsrum 1 50 50 12  

Omklædning, bad og 

toiletter  

2 15 30  Placeres ved træningsrum 

Velværerum 1 15 15 2-3  

Værksted  2 20 40 4-6  

Depotrum 4 15 60  Etableres i forbindelse med 

gruppe- og træningsrum og 

værksted 

      

Medarbejdere og 

frivillige 

     

Kontorer til medarb. 2 25 50 4-8  

Kopirum og depot 1 10 10 2  

Personalerum m. the-

køkken 

1 20 20 12-16  

Garderobe/omkl. samt 

bad og toilet 

1 20 20 12-16  

      

Øvrige rum      

Toiletter 3 3 9   

Teknikrum 1 20 20   

Rengøringsrum 2 3 6   

      

I alt   509   
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9.2 Inventar og udstyr  
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