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Dommerbetænkning 
 

Generelle kommentarer, fase 1 

Alle tre projekter var fine, vel gennembearbejdede forslag som i høj grad levede op til 

bygherrens forventninger. 3 forskellige forslag, som nok havde flere fælles træk, men de gav 

samlet set en god og bred besvarelse af den stillede opgave om at forme et Livsrum Herlev. 

 

Fælles for de 3 forslag var det begrænsende grundareal, som gav alle 3 projekter benspænd 

for at skabe både den optimale plandisponering og attraktive rekreative udearealer. De 3 

forslag besad store kvaliteter hver i sær, men det var vanskeligt at pege på en egentlig 

vinder, idet de negative aspekter desværre også gav bygherren problemer.  

 

Det var svært at se løsningsmuligheder på de væsentlige mangler der fandtes i de enkelte 

forslag og derfor ønskede bygherren en bearbejdning af alle 3 forslag hvorved det enkelte 

team måtte prøve at råde bod på disse mangler ved en revision i henhold til de 

nedenstående kommentarer omkring de enkelte forslag. 

 

Generelle kommentarer, fase 2  

Det er med stor tilfredshed, at dommerkomiteen kan konstatere, at alle 3 projekter er blevet 

særdeles bedre kvalificerede ved at blive udsat for en fase 2 i totalentreprisekonkurrencen. 

De påpegede negative aspekter i de 3 projekter er blevet seriøst og veldokumenteret 

bearbejdet, så alle projekterne har fået store nye kvaliteter. 

 

Alle 3 forslag består af forskellige bygningsvolumener der orienteres omkring indre gårdrum, 

men er sammensat på forskellig måde. Forslaget fra Base opdeler sympatisk det store 

volumen i små kubiske enheder, der trapper ned mod Ringvejen, og dermed åbner mod 

lyset, mod syd. Forslaget fra Daurehøj gør det modsatte – de højeste bygningsenheder mod 

ringvejen og lavere enheder mod nord. Forslaget fra Svaneeng er kun i 2 etager og derfor 

har det en mere sammenhængende bygningskrop hvori enhederne samles af en ydre 

ramme, en arkitektonisk skærm, der også afgrænser små haverum. Idet alle 3 forslag nu har 

adgang fra nord og organiserer sig omkring det primære indre gårdrum, har det været 

tydeligt at forslaget fra Svaneeng bedst formår, i 2 etager, at skabe den nødvendige både 

planmæssige og rumlige sammenhæng.  

 

Det er dommerkomiteens opfattelse, at forslaget fra Svaneeng har fået mest ud af 

bearbejdningen af 1. fases forslag, idet projektet nu fremstår som en helstøbt arkitektonisk 

komposition, der både i plan og facade dokumenterer en overbevisende tolkning af 

konkurrenceprogrammets krav og ønsker, men også i Livsrum Herlev skaber en helt særlig 

bygningskarakter og identitet, der tydeligvis adskiller sig fra hospitalets dominerende 

fremtræden. Hermed tilføres Herlev en spændende arkitektonisk nytænkning og 

dommerkomiteen udpeger forslaget fra Svaneeng som vinder af 

totalentreprisekonkurrencen. 



‘Omfavnet og Tryg’  

Svaneeng A/S / Cornelius Vöge / Aksel V. Jensen 

 

 
 

Konkurrenceforslag fase 1 

Indskrevet i en rød skærmende facade ligger Livsrum Herlev som en samling af 

bygningsvolumener der er sammenkoblet af et bølgende markant taglandskab. Huset er 

interessant sænket ned i en videreførelse af Hospitalets nye bakkelandskab og det røde hus 

refererer til de beskedne nabo boligbebyggelser, hvorved der dannes et tilhørsforhold til den 

mere menneskelige skala - i kontrast til Hospitalets store skala. 

 

‘Omfavnet og Tryg’ tituleres forslaget til Livsrum Herlev og det er karakteristisk for forslagets 

hovedgreb, at der er arbejdet meget med at skabe en nærmest optimal planløsning i 2 

funktionelle etager. Hovedindgangen er placeret i et fint ankomstrum, hvorfra man træder ind 

i det dobbelthøje Livsrum, formet som en stor fælleszone, der rumligt spænder ud på tværs 

med både lounge, køkken og adgang til 1. salens funktioner. Herfra kan man bevæge sig 

videre omkring den indre ‘hjertegård’ til velfungerede trænings- og omklædningsfaciliteter 

eller mod østfløjens servicefunktioner og det velplacerede værksted.  

 

Der er en stor fleksibilitet i planudformningen, f. eks. er kombinationen af grupperum og 

træningsrum interessant. Fra træningsrummet er der adgang til en skærmet motionshave, 

der danner overgang mod Ringvejen. På 1. salen er planudformningen ligeledes godt 

disponeret med funktionsområder omkring den indre have, der er forlænget ind i 

Livsrummets dobbelthøje rum. Dette sikrer en fin kommunikation og orientering imellem de 



to etagers mere offentlige rum. Der er også indpasset fine små beskyttede taghaver, men 1. 

salens balkon mod gårdrummet er dog delvist nordvendt og ikke særlig anvendelig. 

 

Forslagets store styrke er den velfungerende planudformning, men det virker som om at 

planens ‘indpakning’, den skærmende røde ramme, ikke har fundet sin endelige udformning. 

Facadeudtrykket er meget uroligt, og vindues proportioneringen og den øvre facades 

lamelstruktur, der fungerer som de ellers fine havers afskærmning, virker ikke gennemtænkt. 

Vekselvirkningen mellem de indre gyldne træfacader og den røde ydre ramme er god, men 

det er et spørgsmål, om den røde farve er for voldsom i den nuværende facadeudformning. 

Der er ligeledes betænkelighed ved den lave loftshøjde i træningsrummene og også en vis 

skepsis ved den dobbelthøje sydvendte glasfacades varmeophobning i interiøret. 

 

Konkurrenceforslag fase 2  

Projektgruppen havde taget kommentarerne fra første fase meget alvorligt og de reviderede 

tegninger skabte et godt bedømmelsesgrundlag for dommerkomiteen.  

 

Forslaget fra Svaneeng hævder sig særligt ved den funktionelle planløsning der 

koncentreres til kun 2 etager, og alligevel opfyldes næsten alle brugernes og personalets 

krav. Planen er komponeret omkring et indre, roligt gårdrum hvortil de fleste mest offentlige 

funktioner er orienteret og herfra modtager man god indbyrdes udsigt og et berigende 

dagslys. I kraft af et attraktivt dobbelthøjt ankomstrum er der udvidet god kontakt mellem de 

to etager, og ankomstrummet lancerer for den besøgende en umiddelbar lys og åben 

atmosfære. Rummet spænder ud, på tværs af bygningen med en markant trappe til første 

salen og lege- og opholdsrum under trappeløbene, og modsat en opholdslounge/køkken 

zone, begge zoner med lavere rumhøjde. Frivillige har fået en fin naturlig placering i en 

niche, tæt ved hovedindgangen og alligevel lidt skærmet. Mod øst ligger de fleste 

servicerum fornuftigt placeret med en hensigtsmæssig sekundær adgangsvej langs 

østskellet. 

 

Planudformningen af træningsafsnittet er glimrende udformet med omklædningsfaciliteter og 

ankomst skærmet for indkik, og med grupperummene som en attraktiv fleksibel zone, der 

også kan bruges til afslapning efter træning. Rumhøjden i træningsrummene er, i det 

reviderede forslag, nu acceptabel, og der er en fin sammenhæng mellem inde og ude, 

mellem træningsrum og motionshave. 

 

På 1.salen er der disponeret med en roligere atmosfære, så samtalerum og en lille 

zensansehave er placeret mod østskellet sammen med trappeløb der giver en mere diskret 

adgang til 1. salen. Kontorfaciliteter og personalerum er fint placeret med selvstændige 

attraktive og beskyttede taghaver, og stadig med god kontakt til stueetagen. 

 

Den samlede plan er indeholdt i en bogstaveligt skærmende facade. Facaden er, i det 

bearbejdede forslag, nu blevet et element, der beriger en svær bygbar grund, skaber husets 

markante identitet og formår at forme gode brugbare rekreative arealer indenfor 

bygningsrammen. Facadens opbygning med en vertikal struktur der forskydes horisontalt 

omkring etageadskillelsen, giver Livsrum Herlev et dynamisk udtryk, der inkluderer de 

forskellige uderum i facadekompositionen. Som en yderligere berigelse tilføres omgivelserne 

et fabulerende taglandskab, så også den femte facade, taget, tilfører store kvaliteter til 

stedet - også set fra Herlev Hospitals mange etager.  

 



Facaden er i konkurrencens afbilledet i røde nuancer, der kontrasterer de varme lyse 

træfarver indenfor bygningsrammen. Bygherren finder det dokumenteret, gennem fase 2's 

omfattende materialeopstalter og farveforsøg, at Livsrum Herlev kan fremstå i til eksempel 

grå nuancer. Det vil dog være i den nærmere dialog med Herlev kommune og 

rådgiverteamet at facadens endelige farve vil blive fastlagt. 

 

Samlet set kan dette forslag til kræftrådgivningen i Herlev karakteriseres ved at være et 

forbilledligt eksempel på en formet helende arkitektur, der er skabt med den menneskelige 

skala for øje, men stadig med en nøje sammenhæng imellem facadens afspejling af den 

funktionelle plans kvaliteter.  

 

Teknik 

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdet og vurderes at 

overholde de stillede krav. 

 

Der arbejdes med et installationsdæk mellem stue og 1. sal, således at begge etager kan 

forsynes herfra. Energirammen overholdes uden vedvarende energi og sedumtag bidrager til 

forsinkelse af regnvand. På nær en eventuel udfordring med den sydvendte glasfacade, 

vurderes det, at der kan opnås et godt indeklima i alle opholdsrum. 

 

Prisen er overholdt – 19,6 mio kr eksklusiv moms. 

 

Nettoarealet er 786 m2 i forhold til byggeprogrammets 806 m2. 

 

Den vedlagte procesbeskrivelse er meget overbevisende. 

 

 

 

 

  



Espalierhuset  

Base Erhverv as / Jaja / Ingeniør’ne / ArchiMed  

 

 
 

Konkurrenceforslag fase 1 

Espalierhuset er tænkt som en samling kubiske volumener, der trapper ned mod syd og 

dermed åbner for det attraktive sollys til huset hjerte, en grøn have i midten, der åbner sig 

mod de omgivende rum - som man ser det i japanske haver. Livsrum Herlev er blevet formet 

og nedskaleret i en klar og harmonisk bygningskomposition, der har fundet udtryk i 

veldisponerede afklarede facader. Facaden er en interessant espalierkonstruktion hvorpå 

slyngplanter vil vokse og erobre facaderne, der dermed vil årstiderne afspejle sig i 

udformningen. 

 

Den meget enkle plandisponering er karakteristisk ved begrænsede gangarealer og ofte 

overlappende rumfunktioner. Hovedindgangen fra nord er sympatisk udformet med gode 

overgangszoner til plandisponeringens fællesarealer og man modtages umiddelbart i husets 

hjerte omkring det store grønne gårdrum.  

 

Planen er dog også forslagets akilleshæl, idet der synes at være en meget begrænset rumlig 

kommunikation mellem de enkelte etager. Det meget vigtige kommunikationsled, 

trapperummet der binder husets etager sammen, er solitært placeret mod nord uden den 

rumlige udformning et så vigtigt rum kunne inspirere til. Den pladsbesparelse der ligger i 

plan forenklingen og de overlappede funktionsrum medfører desværre også, at der både på 

1. og 2. sal ligger brugsrum der også bliver gennemgangsrum, hvilket er uacceptabelt. 

Placeringen af omklædningsrum/træningsrum giver ligeledes en uheldig manglende 

fleksibilitet, idet adgangen til omklædningen, ved brug af det ene træningsrum, skal ske 

gennem en lang vandring gennem fællesrummene og forbi hovedindgangen. 



Træningsrummenes placering i egen konstruktion giver dog fine fordele med god rumhøjde 

og akustisk separation.  

 

Konkurrenceforslag fase 2  

Projektgruppen havde forberedt sig grundigt til spørgemødet for fase 2, hvilket resulterede i 

et meget vellykket møde. Der var foretaget en række om-skitseringer af plankonceptet, i 

forhold til de spørgsmål projektgruppen havde fået stillet skriftlig inden møder, hvilket 

bevirkede, at der nu fremkom en række velfungerende planer med gode indbyrdes 

relationer.  

Den i fase 1 uheldig placerede hovedtrappe var blevet flyttet frem i ankomstrummet og er 

derved blevet synliggjort, med gode rumlige forbindelser imellem de 2 etager, via det 

udskårne hul i etageadskillelsen.  

 

Det uheldig placerede omklædningsområde er blevet flyttet over på modsatte side af 

gårdhaven, og adgangsforholdene til de 2 sale er nu blevet løst på en enkel og 

overbevisende måde, således at de enkle rum omkring gårdhaven ikke mere er 

gennemgangsrum, som var tilfældet i fase 1.  

 

På 1. og 2. sal er der ligeledes blevet foretaget planændringer, så disse nu er blevet 

velfungerende, samt at alle rum tilnærmelsesvis er blevet arealjusteret, jfr. arealskemaet. 

Med de ændrede arealdisponeringer er projektet veldisponeret og fremstår nu, som et 

helstøbt bud på det ønskede Livsrum Herlev. 

Juryen har brugt megen tid på at diskutere det formålstjenlige i at have et byggeri i 3 etager, 

med den arealmæssige opdeling som forslagets disponering afstedkommer.  

Juryen er enige om at det kan fungere, omend at det daglige liv i huset nok vil fungere bedst, 

hvis byggeriet var udført og fordelt over 2 etager i stedet for, men med gode visuelle 

relationer, etagerne imellem. 

 

Facaderne fremstår enkle, i en smuk visuel og bygbar arkitektur. En enig jury er overbevist 

om at den enkle tilgang til disse facader, vil kunne give et smukt og markant byggeri. 

 

I fase 1 var der i tilbuddet beskrevet en række tilkøbsmuligheder. 

I 2. fase er tilkøbsmulighederne blevet udvidet, således er én tagterrasse trukket ud af 

tilbuddet, samt alle udvendige belægnings og landskabsarbejder, hvilket er noget 

overraskende for juryen. Især det forhold at de udvendige landskabsarbejder er trukket ud af 

tilbuddet, svækker forslaget, samlet set. 

 

Teknik 

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdet og vurderes at 

overholde de stillede krav. 

Den manglende behovsstyring af ventilationen (tilvalg) kan dog gøre det svært at sikre et 

godt indeklima samt øge energiforbruget. De tekniske installationer, herunder især 

indeklima- og belysningsstrategi, er fint beskrevet. 

 

Prisen er overholdt – 19,6 mio kr eksklusiv moms. En række elementer er dog, som nævnt 

ovenfor, tilvalg. 

 

Nettoarealet er 854 m2 i forhold til byggeprogrammets 806 m2. 

 



 

 
Konklusion 
Projektet fremstår enkelt og overbevisende løst, i en bygbar arkitektur, og juryen er 

overbevist om at forslaget kunne bearbejdes til at opfylde alle programønsker.  

Juryen mener at arealudlæg, disponeret over 3 etager, kan blive en udfordring, pga. de 

indbyrdes relationer i forhold til rumprogrammet.  

En samlet jury mener at forslaget skal fremhæves for sit enkle og overbevisende hovedgreb, 

med en enkel og klar aflæselig bygbar arkitektur. 

 

  



Huset mellem træerne 
Daurehøj Erhvervsbyg A/S / Leth & Gori / Hundsbæk & Henriksen / Folmer Studio 

 

 
 

Konkurrenceforslag fase 1  

‘Huset mellem træerne’ er et interessant udgangspunkt, idet forslaget lader de eksisterende 

træer definere, hvor der bygges. Der er tale om en samling af huse i forskellig størrelse, der 

trapper op i 3 etager mod ringvejen, og dermed danner de en akustisk buffer der skærmer 

mod støjen fra trafikken. Hermed nedskaleres huset til mindre enheder, en lille landsby, der 

danner en overskuelig menneskelig skala - i kontrast til Hospitalet. Livsrum Herlev opstår i 

de åbne fællesarealer omkring et indre gårdrum. Projektet er præget af nærvær og fin 

opmærksomhed i udformningen af de enkelte rum, hvor særligt behandlingen af dagslyset, 

med de karakteristiske ovenlys har gjort indtryk. Det separerede værksted og markante 

velværerum er eksempler på gode plandisponeringer. 

 

Forslagets væsentligste problem er plandisponeringen af selve Livsrummet omkring 

gårdrummet. Der er tale om en samling af fællesarealer, som hver især er af begrænset 

størrelse og de kædes sammen med et stort forbrug af ineffektive kvadratmetre som 

endvidere ofte er formet som ramper, og derfor svære at udnytte til ophold. 

Hovedindgangens placering mod vest er uheldig, idet den typiske ankomst er fra nord, og 

man fristes til at benytte vareindleveringen. Trapperummet, med den vertikale trafik i det 

sydligste hus, er rumligt interessant, men funktionelt meget problematisk som krumtap for 

den daglige trafik mellem 3 etager. Rummet skal samtidig rumme trafikken mellem 

træningsrummene og omklædningen, der befinder sig i et selvstændigt hus, uheldigt 

kombineret med samtalerum. 

 



Der er en betænkelighed ved forslagets ydre materialeholdning. Mødet med den ellers fint 

beskrevne men beskedne grønne ramme sker via præfabrikerede betonelementer og kun i 

de øvre niveauer ses en mere venlig træbeklædning - uden for menneskets rækkevidde. De 

lodrette lameller giver vinduespartierne en uheldig tremmevirkning og de, i det indre, ellers 

fint tænkte ovenlys bidrager ikke positivt til den ydre arkitektur.  

 
Konkurrenceforslag fase 2 
Projektgruppen havde forberedt sig godt og grundigt til spørgemødet for fase 2. 

De rejste spørgsmål fra juryen til fase 1 konkurrencen, var blevet indarbejdet delvist i 

planerne inden mødet, og de resterende ændringer er blevet godt bearbejdet i det endelig 

fase 2 forslag, hvilket styrker det samlede indtryk af forslaget. 

Forslaget fremstår styrket efter fase 2 bearbejdningen, især er aflæseligheden af facader 

blevet overbevisende, og styrker opfattelse af et varmt og intimt byggeri, og er derved blevet 

bragt i overensstemmelse med stemningen, og aflæseligheden i interiørrenderingerne, som 

virker overbevisende. De hævede ovenlys er ligeledes blevet bearbejdet og virker nu 

berigende på det samlede indtryk af forslagets facader, og giver god mening. 

Juryen er selv efter de bearbejdede planer ikke overbevist om, at ideen med at bygge 

rumdannelser op omkring gårdhaven som " livsrummet " er den rigtige løsning, idet man 

mangler " rummet" hvor flere personer kan være samlet til foredrag m.m., uden at 

træningsrummene tages i brug. 

Efter at planerne er blevet bearbejdet med gode visuelle åbninger etagerne imellem, er 

juryen stadigvæk tvivlende overfor om det at fordele rumprogramnets krav over 3 etager, 

giver de nødvendige og ønskede sammenhænge i forslaget. 

Ser man bort fra disse udfordringer i plankonceptet, er forslaget blevet styrket i fase 2, 

således at byggeriet, rent arkitektonisk fremstår enkelt og skulpturelt. 

 

Teknik 

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdet og vurderes at 

overholde de stillede krav. Især de tekniske installationer er grundigt beskrevet og vurderes 

at kunne give gode indeklimaforhold. 

 

Prisen er overholdt – 19,6 mio kr eksklusiv moms. I tilbuddet er inventar samt udvendige 

anlæg og befæstigelsesarbejder dog ikke inkluderet. Tidsplanen er forudsat forlænget, 

hvilket svækker tilbuddet. 

 

Nettoarealet er 864 m2 i forhold til byggeprogrammets 806 m2. 

 
Konklusion 
Desværre er der udover tilkøbsmulighederne blevet taget forbehold overfor tidsplanen, 

hvilket svækker forslaget i forhold til udbudskriterierne. Forslaget skal roses for en 

arkitektonisk smuk komposition, - og de bearbejdede facader i fase 2, styrker dette indtryk. 

 

 

 

 

 


