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1 Indledning 

Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) og Kollegiekontoret i Aarhus (KK) har i 

samarbejde besluttet at udbyde opførelsen af et nyt kollegium på Godsbane-

arealet i Aarhus. 

Projektet omfatter en samlet bebyggelse på ca. 14.400 m², herunder mellem 

300 - 400 boliger og primære fællesfaciliteter på ca. 500 m² samt sekundære 

fællesfaciliteter på ca. 1.000 m² 

AAB’s bebyggelse omfatter ca. 2/3 dele af boligerne bestående af 1- og 2-

værelses lejligheder, og KK’s bebyggelse omfatter ca. 1/3 del af boligerne be-

stående af værelse med eget bad og toilet og med fælles køkkener og opholds-

arealer for 8-12 beboere. Herudover skal der etableres primære og sekundære 

fællesarealer samt udearealer til ophold.  

Totalentrepriseopgaven omfatter design, projektering, udarbejdelse af lokalplan 

samt opførelse af Godsbanekollegiet. 

I forbindelse hermed har Bascon | COWI på vegne af AAB og KK, ved bekendt-

gørelse i EU-Tidende, opfordret interesserede totalentrepriseteams til at lade sig 

prækvalificere til at afgive bud på opgaven. 

Følgende totalentrepriseteams blev prækvalificeret til at afgive bud: 

Firmanavn I samarbejde med 

NCC Danmark A/S 

 

Årstiderne Arkitekter P/S 

D.A.I. A/S 

 

JFP A/S 

 

Pluskontoret Arkitekter A/S 

Kærsgaard & Andersen A/S 

Arkplan ApS 

 

JCN Bolig A/S 

 

Rambøll Danmark A/S 

Luplau & Poulsen Arkitekter ApS 

Vesthardt Arkitekter ApS 

ByMunch og Plusform Arkitekter ApS 

 

Per Aarsleff A/S Sahl Arkitekter A/S 

Niras A/S 

Transform ApS 

Hansson & Knudsen A/S 

Wicotec Kirkebjerg A/S 

 

Dansk Boligbyg A/S Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S 

Opland Landskabsarkitekter ApS 

Ingeniørfirma Søren Jensen A/S 
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2 Udbudsmateriale 

Udbudsmaterialet til projektet omfatter følgende:  

1. Udbudsbrev  

2. Konkurrencebetingelser 

3. Byggesagsbeskrivelse  

4. Byggeprogram  

5. Bilag til udbudsmaterialet 

6. Udbudstidsplan  

7. Tilbudsliste 

8. Paradigme for totalentreprisekontrakt 

9. Paradigme for sikkerhedsstillelse 
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3 Om udbudsforløbet  

Ved afleveringsfristens udløb den 27. oktober 2016 kl. 11.00 modtog bygherrer-

ne fem tilbud fra samtlige bydende. 

Samtlige tilbud fra de bydende blev vurderet og fundet konditionsmæssige. 

Den 2. november 2016 præsenterede samtlige bydende deres tilbudsprojekt for 

bedømmelsesudvalget. Hver bydende fik 45 minutter til præsentationen, der 

blev afholdt hos Arbejdernes Andels Boligforening, Langelandsgade 50, 8000 

Aarhus C.  

Projektet er udbudt med forhandling jf. udbudslovens §§ 61-66, hvor bygherrer-

ne har forbeholdt sig retten til at tildele kontrakten efter evaluering af de indle-

dende tilbud fra de bydende. 

På baggrund af vurderingen af projekterne besluttede bedømmelsesudvalget, at 

bygherrerne ønskede en forhandlingsproces med de bydende. Der blev udsendt 

meddelelse til de bydende om opstart af forhandlingsproces med tilhørende tids-

plan.  

1. bedømmelsesmøde blev afholdt den 14. november 2016, hvor bedømmelses-

udvalget og rådgiverne gennemgik tilbuddene detaljeret, og en foreløbig vurde-

ring af tilbuddene blev udarbejdet ud fra de fastlagte underkriterier. På bag-

grund af vurderingerne blev der udarbejdet dagsorden til den enkelte bydende 

med tilhørende emner til bearbejdning til 1. forhandlingsmøde. Dagsordenen 

blev udsendt til de bydende den 17. november 2016.   

Der blev gennemført 1. forhandlingsmøde med samtlige bydende den 24. no-

vember 2016. Efterfølgende fik alle bydende tilsendt et individuelt referat med 

opfordring til at indgive revideret tilbud den 13. december 2016. 

Ved afleveringsfristens udløb den 13. december 2016 kl. 11.00 modtog bygher-

rerne reviderede tilbud.  

Der blev afholdt 2. bedømmelsesmøde den 16. december 2016, hvor udvalget 

og rådgiverne gennemgik de indkomne, reviderede tilbud detaljeret, og en vur-

dering af tilbuddene blev udarbejdet ud fra de fastlagte underkriterier. 

På baggrund af vurderingen blev det besluttet, at følgende bydende ville blive 

inviteret til at deltage til 2. forhandlingsmøde:  

› NCC Danmark A/S 

› JFP A/S 

› Dansk Boligbyg A/S 

 

For hver af de tre tilbud og forslag blev der udarbejdet dagsorden med tilhøren-

de emner til bearbejdning til 2. forhandlingsmøde. 

Dagsordenen blev udsendt til ovennævnte den 21. december 2016.   
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JCN Bolig A/S og Per Aarsleff A/S fik meddelelse om, at de ikke var blandt de tre 

totalentreprenørteams, som blev inviteret til 2. forhandlingsrunde, og at den 

endelige bedømmelse vil tilgå dem efter afslutning af forhandlingsrunden.  

Der blev gennemført 2. forhandlingsmøde med de tre indbudte bydende hen-

holdsvis den 23. og 24. januar 2017. Efterfølgende modtog alle de tre bydende 

et individuelt referat med opfordring til at indgive et revideret tilbud senest den 

8. februar 2017. 

Ved afleveringsfristen den 8. februar 2017, kl. 11.00 havde bygherrerne modta-

get reviderede tilbud fra de tre bydende, som havde deltaget i 2. forhandlings-

runde. 

De indkomne tilbud er blevet evalueret på bedømmelsesmøderne den 10. febru-

ar 2017 og 20. februar 2017. Bedømmelsesudvalget var enige om indstilling af 

vinderen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder bedste forhold 

mellem pris og kvalitet, og bedømmelsesrapporten blev underskrevet. 
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4 Tilbuddenes indhold 

De modtagne tilbud opfylder alle de i konkurrencebetingelser fastlagte fornødne 

krav hertil.  

5 Kriterier for tildeling af opgaven 

Tildeling af kontrakt sker til det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund 

af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.  

Nedenstående 4 underkriterier blev lagt til grund for bedømmelsen.  

Vægtede underkriterier: 

› Pris  25 % 

› Funktionalitet og arkitektur  35 % 

› Tekniske løsninger 25 % 

› Organisation, bemanding og procesbeskrivelse 15 % 

5.1 Evalueringsmodel  

5.1.1 Pris  

Som evalueringsmodel for prisen anvendes en lineær pointmodel, hvor ramme-

beløbet gives laveste point (0 point) og prisen, der er 5 % billigere end ramme-

beløbet, gives højeste karakter (8 point). Der tildeles karakter ved retlinet inter-

polation mellem laveste og højeste pris.  

5.1.2 Kvalitet 

Tilbuddene bedømmes ved en absolut bedømmelse af underkriterierne af kvali-

tet (”Funktionalitet og arkitektur”, ”Tekniske løsninger” samt ”Organisation, be-

manding og procesbeskrivelse”) ved brug af nedennævnte pointskala, hvor der 

som maksimum gives 8 point for den bedst mulige opfyldelse af underkriteriet 

og 0 point for den dårligst mulige, men konditionsmæssige, opfyldelse af under-

kriteriet.  

Kriterierne ovenfor er værdisat efter følgende 8 pointskala: 

Opfyldelse af kriteriet  Point 

Bedst mulige opfyldelse af kriteriet 8 

Glimrende/fortrinlig opfyldelse af kriteriet 7 

God/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 6 

Over middel i opfyldelse af kriteriet 5 

Middel/tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 4 

Under middel i opfyldelse af kriteriet 3 

Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 2 

Ringe opfyldelse af kriteriet 1 

Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud) 0 

Alle hele karakterer i karakterskalaen kan finde anvendelse. 
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5.1.3 Underkriteriet ”Pris” 

Prisen evalueres ud fra den samlede tilbudssum (tilbudslisten). 

5.1.4 Underkriteriet ”Funktionalitet og arkitektur”  

Ved vurderingen af underkriteriet ”Funktionalitet og arkitektur” vil bygherrerne 

lægge særlig vægt på de funktionelle og byggetekniske løsninger samt byg-

ningsanlæggets formgivning og æstetik, med fokus på: 

› Det arkitektoniske hovedgreb, bygningsanlæggets æstetiske kvaliteter, 

sammenhæng til konteksten og disponering af udearealer.  

› Bygningsanlæggets udformning og funktionalitet i og imellem boligarealer 

og primære og sekundære fællesarealer.  

› Opfyldelse af bygherrernes visioner for byggeriet. 

5.1.5 Underkriteriet ”Tekniske løsninger”  

Ved vurderingen af underkriteriet ”Tekniske løsninger” vil bygherrerne lægge 

særlig vægt på konstruktionsløsninger, installationsløsninger, løsninger til over-

holdelse af energiklasse, samt tilbudte materialer, produkter eller fabrikater. 

Bedømmelsen tager afsæt i funktionalitet, driftssikkerhed og driftsøkonomi. 

5.1.6 Underkriteriet ”Organisation, bemanding og 
procesbeskrivelse” 

Ved vurderingen af underkriteriet ”Organisation, bemanding og procesbeskrivel-

se” vil bygherrerne lægge særlig vægt på: 

› Hvorledes den tilbudte projektorganisations- og bemandingsplan afspejler 

den valgte kombination af erfaring og kompetencer samt robusthed for 

kunne løfte den samlede opgave.  

› Tidsplan for gennemførelse af lokalplan, projektering og opførelse af bygge-

ri. 

› Samtlige CV’er, der på overbevisende måde redegør for den valgte kombi-

nation af erfaring og kompetencer, for at projektorganisationen kan mestre 

den pågældende opgave, og bibringe denne med arkitektonisk og teknisk 

kvalitet i opgaveløsningen. 

› Procesbeskrivelsen, der anskueliggør hvordan den indledende proces med 

bygherrerne tilrettelægges hensigtsmæssigt, samt hvordan den bydende vil 

sikre god dialog med bygherrerne i projekterings- og udførelsesfasen, her-

under sikre fremdrift for udarbejdelse af lokalplan samt overholdelse af 

tidsplan for godkendt lokalplan.   

6 Evaluering af tilbud 

Evalueringen af tilbuddene er foretaget af bedømmelsesudvalget i samarbejde 

med bygherrerådgiverne. 

I de følgende afsnit gives en gennemgang af de enkelte tilbud og af hvert enkelt 

underkriterium. 
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6.1 NCC Danmark A/S  

Med rådgiverne Årstiderne Arkitekter A/S og D.A.I A/S. 

6.1.1 Pris  

Samlet tilbudssum ekskl. moms  kr. 199.550.000,00 

Der er ikke angivet nogen forbehold.  

Den tilbudte samlede tilbudssum medfører en karakter på 3,5.  
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6.1.2 Funktionalitet og arkitektur 

Det arkitektoniske hovedgreb, bygningsanlæggets æstetiske 

kvaliteter, sammenhæng til konteksten og disponering af 
udearealer 

Det arkitektoniske hovedgreb 

 

Bygningen tager udgangspunkt i karreen, som fragmenteres med en hierarkisk 

inddeling af 5 selvstændige enheder. Disse er bundet sammen via glasgange 

med tårnet som øverst i hierarkiet. Tårnbygningen bliver fikspunkt mod nord 

vendt mod byen, Å-husene samt fremtidens bygade. Hver bygning står for sig 

selv i eget materialevalg. Arkitektoniske og materialevalgte elementer går igen i 

de forskellige bygningsenheder, der således er individuelle men samtidig taler et 

fælles sprog.  

Kollegieboligerne er placeret i tårnet mod krydset, mens ungdomsboligerne lig-

ger i de øvrige 4 bygninger. Fællesområdet for hele bebyggelsen ligger i stue-

etagen, under tårnet og den tilstødende ungdomsboligbygning, umiddelbart syd 

for tårnet. 

Den primære adgang til bebyggelsen er placeret ved tårnet, hvor den via fælles-

området leder både til kollegieboligerne, til en af ungdomsboligbygningerne 

samt til udgang i gårdrummet. Derudover er der fire passager fra gadeside til 

gårdrummet. Adgangene til ungdomsboligbygningerne i øvrigt sker ikke direkte 

fra gaden men fra passagerne imellem bygningerne. 
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Projektet tilpasser sig solforholdene og er højest mod nord og lavest mod syd. 

Projektet vurderes overordnet at have hovedgreb, der spiller på skala, volumen 

og forskellighed og samtidigt fremtræder som en harmonisk helhed, der samlet 

vurderes til at være glimrende. 

Sammenhæng til konteksten 

 

Projektet forholder sig til Godsbanearealernes lidt rå karakter og fremtræder 

bymæssigt. Både arkitektur og struktur virker imødekommende og inviterende 

for den omkringliggende by. Projektet stimulerer livet fra den øvrige by og hin-

drer døde og lukkede facadeforløb uden at lukke sig om sig selv. Projektet ligger 

i tråd med visionerne for arkitekturen på godsbanearealerne, hvor der arbejdes 

med åbne og imødekommende strukturer for "den sammensatte by".  

 

Projektet tilpasser sig i højden til den omkringliggende by-skala, hvor det giver 

meget god mening med placering af en høj hjørnebygning - i et tårn - der mar-

kerer bygningen ud mod hjørnet. Her giver den et flot modspil til kontekstens 

andre høje (og kommende) bygninger. 
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Det varierede materialevalg skal vidne om den bymæssige kontekst, som byg-

ningen står i, og om individet, der er sin egen og står for sig selv - dog forbun-

det til hverandre.

 

Der er adgang til bygningernes opgange fra passagerne imellem gade og gård-

rummet, hvilket betyder, at der i selve facaderne kan savnes den urbanitet, op-

gangene her giver. Facaderne fremstår således en smule afvisende rent visuelt, 

hvilket dog opblødes af de forholdsvis korte facader. 

 

Samlet set vurderes projektet at have en særdeles glimrende sammenhæng til 

konteksten. 
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Bygningsanlæggets æstetiske kvaliteter 

                                          

Der er foretaget en tolkning og bearbejdning af stedet og dets materialer, der 

giver projektet sin særlige æstetiske kvalitet. Gennem en forarbejdning af ste-

dets og bydelens kultur, miljø og materialer har projektet formået at skabe en 

ny, moderne og æstetisk tolkning i en meget interessant sammensætning. I 

tegnings- og visualiseringsmaterialet lover projektet rigtig godt. Men når man 

læser ind i materialebeskrivelsen har projektet valgt en noget billig facadetegl-

sten, som vurderes til at komme til at fremstå mindre tilfredsstillende og med 

manglende liv og kvalitet. Beton har svære kår for at patinere flot, da materialet 

er meget modtageligt overfor både fugt og CO2. Set i lyset af placeringen i midt-

byen, der ofte medfører, at beton over tid misfarves, vil det forventeligt med 

tiden komme til at fremstå med et ringere udtryk. Tårnbygningen i aluminium vil 

blive mere mat med tiden, men dog stå flot og være et karakteristik landmark 

for stedet og byggeriet. 

Samlet set vurderes projektets æstetiske kvalitet at være tilfredsstillende. 
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Disponering af udearealer 

 

Projektet disponerer primært med udearealer i parterreplan – selve gårdrum-

met. Den store trappe fører op til en terrasse. Terrassen har kik ud til gade ved 

hovedindgangen og til gårdrummet. Den store trappe er et designelement i sig 

selv og udgør både funktion, forbindingsled og mødested.  

Et stilfærdigt gårdrum hvor der er disponeret med få enkle, men gode virkemid-

ler: trappen, terrassen, læzoner og beplantninger. Udearealerne er både æste-

tisk og funktionelle og troværdige i forhold til brugbarhed.  

Der savnes en udnyttelse af den 5. facade – tagene – der udgør en ellers oplagt 

mulighed for et projekt med så mange flade tage og så mange studerende, og 

hvor der kan være behov for mere udeareal end gårdrummet byder på. 

Samlet set vurderes disponeringen af udearealerne at være godt disponeret om 

end måske lidt for begrænsede, men dog i en tilfredsstillende grad.  
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Bygningsanlæggets udformning og funktionalitet i og imellem 
boligarealer og primære og sekundære fællesarealer 

Udformning af og funktionalitet i AAB’s boliger 

   

 

1-rumsbolig A: Der er arbejdet med mere definerede zoneinddeling af funktioner 

med et samlet depot/entré/ badeværelse delt fra opholdsrum, hvilket er et rig-
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tigt greb. Til gengæld er det ikke lykkedes at indarbejde nok køkkenbordplads, 

og der arbejdes med placering af et køleskab i hjørnet delt fra resten af køkke-

net. Der vil være behov for en omdisponering af køkkenindretningen, herunder 

mere køkkenbordplads, hvilket ville gå for hårdt ud over resten af boligen og 

efterlade selve opholdsrummet som ”et køkkenrum med en seng”  

 

1-rumsbolig B: Der er ikke nogen klart defineret entré/ankomst. Der er dog ind-

arbejdet et skab ved hoveddøren med mulighed for at afvikle overtøj og fodtøj 

m.v. umiddelbart, når man træder ind i boligen, men køkkenet fungerer alligevel 

som ankomst. Depotskabet i opholdsrummet har mindre anvendelige proportio-

ner i forhold til opbevaring - kun 30 cm dybt til gengæld langt og optager for 

meget af den sparsomme vægplads i det lille rum.  

 

”2-rumsbolig C” er løst tilfredsstillende, dog er der for lidt køkkenbordplads.  

 

”2-rumsbolig D”: Det vurderes, at spiseområdet er for pauvert og mørkt. 
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I de skæve boligtyper ”2-rumsbolig D” er der hverken spiseområde eller de-

potrum, hvilket er løst meget uhensigtsmæssigt.  

 

De skrå ”2-rumsbolig C” er løst tilfredsstillende, dog med for lidt depotplads til 

to. 

AAB’s boliger er generelt løst mindre tilfredsstillende. 

Det vurderes, at der mangler grundighed og funktionel kvalitet i boligerne, hvil-

ket vil blive til daglig gene for beboerne. Optimering på boligerne vil kræve store 

ændringer, der ikke vurderes til at kunne holdes inden for den overordnede 

bygnings-/boliggeometri.  

Samlet set vurderes boligerne til at være løst under middel.  
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Funktionalitet imellem AAB’s boliger 

 

Projektet har med sin hovedstruktur fem enheder, hvoraf de fire er bundet 

sammen via glasgange. Tårnet er til Kollegiekontorets beboere og står solitært. 

Gangarealerne i AAB’s bygninger er således født korte og afgrænsede, og det 

lykkes for projektet at skabe lys for enden af hver gang, hvilket gør gangarea-

lerne venlige. De udvendige teknikkasser giver nichedannelser i gangarealerne 

og rumdannelse for nabo/genbo. 

De glasinddækkede – men uopvarmede - gangbroer med siddebænke virker 

primært som overgange, men kan også ses som uformelle mødemuligheder så 

snart solen kommer frem og på de lunere tider af året. Gangbroerne er gode 

brobyggere i ordets forstand mellem de forskellige enheder og kan give anled-

ning til besøg og ”kommen hinanden ved” på en uhøjtidelig måde. 
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Det vurderes, at funktionaliteten i forhold til både lysforhold og brugbarhed i 

gangarealer fra 1. sal og op virker troværdigt og alt i alt tilfredsstillende.  

Udformning af og funktionalitet i Kollegiekontorets boliger 

Kollegieboligen har god disponibel plads til overtøj i entreen. Værelserne er lette 

at indrette, men der savnes franske altaner, som efterspurgt i byggeprogram-

met. Boligerne vurderes til at være løst mindre tilfredsstillende.  

 

Funktionalitet imellem Kollegiekontorets boliger 

Der er logiske, simple og velproportionerede arealer til adgang og fælleskøkken. 

Fællesarealer og -funktioner har god logik med sammenhæng og tilgængelighed.  

14 beboere er fælles om et køkken på kun 49 m2, hvilket giver en høj udnyttel-

sesgrad og dermed lav husleje, men det er ikke i overensstemmelse med byg-

herres krav på 8-12 beboere pr. fælleskøkken, ligesom køkkenet i sig selv vur-

deres til at være for lille til 14 beboere. 

Samtidig vurderes det, at kun én elevator er i underkanten til betjening af de 10 

etager – særligt i spidsbelastningerne og i forbindelse med flytninger, elevator-

service m.v. Tillige ses brandforholdene ikke at være løst. 

Alt i alt vurderes Kollegiekontorets boliger og fællesarealer at være løst tilfreds-

stillende. 
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Primære fællesarealer 

I fællesrummene i den nordlige fløj vender de ”aktive rum ” ind mod gårdrum-

met, hvilket virker inviterende for beboerne i hele kollegiet. Rummene har for-

nuftige proportioner. Deres placeringer i forhold til hinanden er gode og sam-

menhængende.  

Bygningerne i stueetagen står selvstændigt uden at hænge sammen, hvorfor 

man enten skal ud i gårdrummet eller op på 1. sal via trappeopgang og dernæst 

gennem øvrige gangarealer og forbindelses glasgange for at komme til det store 

fællesområde mod nord. I dårligt vejr er beboerne i de tre af bygningerne hæg-

tet af og bliver til tre solitære satellitter uden sammenhæng med hinanden.  
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Tørrerummet er placeret i et selvstændigt aflukkeligt rum for begge afdelinger, 

og det er muligt at betjene begge servicerum fra terræn. Servicerummene har 

dermed begge udgang til det fri samt indvendige fællesområder som ønsket. 

Baren er optimalt placeret, således den er aflåselig og med mulig skranke til op-

holdsrum. 
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Ejendomsfunktionærkontoret er indrettet med både skrivebordsplads samt sepa-

rat spiseplads. Endvidere er en funktionel skranke til beboerbetjening uden ind-

kig i kontoret placeret hensigtsmæssig.   

Alt i alt vurderes de primære fællesarealer at være løst over middel. 

Sekundære fællesarealer 

Tramperne til cykelkældrene vurderes løst på en fornuftig og brugbar måde, og 

slisken til cyklen er tilfredsstillende bred.  

                               

Selve cykelparkeringen er disponeret fint under 3 bygninger, hvortil der er god 

adgang for beboerne både via tramperne og med elevatorer. Dog er løsningen 

med cykelstativer i 2 etager mindre tilfredsstillende, og vurderes af pladshensyn 

i kælderen ikke umiddelbart at kunne ændres. 

Funktionsrummene i kælderen er etableret på en tilfredsstillende måde med god 

nærhed til hinanden. Samlet set vurderes sekundære fællesarealer at være løst 

tilfredsstillende/under middel.  

Opfyldelse af bygherrernes visioner om byggeriet 

Fællesmødet mellem beboergrupperne sker naturligt omkring hovedindgang og 

dertil knyttede fællesfaciliteter. Bebyggelsen understøtter forsøget på øget sam-

kvem mellem danske og internationale studerende via fællesarealernes placering 

og sammenhæng. Bebyggelsens rationelle indretning og prioritering af fælles-

arealer understøtter rationel driftsøkonomi. 

Til gengæld lever projektet ikke på tilfredsstillende vis op til visionen om attrak-

tive boliger, idet boligkvaliteterne i såvel AAB’s ungdomsboliger som Kollegie-

kontorets boliger/fælleskøkken ikke til fulde lever op til den forventede kvalitet. 
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Overordnet vurderes opfyldelsen af bygherrens vision at være tilfredsstillende.  

Sammenfatning af underkriteriet funktionalitet og arkitektur 

Projektet har både stærke og svage sider, og til trods for indiskutable kvaliteter i 

forhold til hovedgreb og tilpasning til konteksten trækker især den ringe bolig-

kvalitet den samlede bedømmelse af projektet ned. 

Projektets funktionalitet og arkitektur vurderes som helhed at være lidt over 

middel og tildeles derfor karakteren 5. 
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6.1.3 Tekniske løsninger  

Nedennævnte bedømmelse tager afsæt i funktionalitet, driftssikkerhed og drifts-

økonomi. 

Projektets statiske princip er enkelt med mange tunge/lette vægge. Projektet 

vurderes til at være bygbart, og der er konstruktiv sammenhæng mellem etager 

og kældre. Hovedgreb for de enkelte bygninger er et betonelementbyggeri med 

forskellige facadeudtryk i tegl, beton og aluminium. Forbindelse og adgang mel-

lem bygninger etableres med uopvarmet transparente gangbroer med facader. 

Fællesarealer er centralt i et plan med søjle-/bjælkesystem med glasfacader 

mod fællesarealer. Den kortfattede beskrivelse af konstruktioner suppleret med 

skitseløsning i kælder tilbyder enkeltkonstruktion i terrændæk og kælderyder-

væg. Kælderydervægge udføres enten i pladsstøbt beton eller som elementvæg-

ge beskyttet med fugtisolering. Øvrige konstruktioner i kælderdæk eller terræn-

dæk er pladsstøbt understøttet af pælefundering. Indretning af kælder til teknik 

og cykelparkering er løst fint i forhold til ovenliggende etager, det vurderes at 

omfang af krybekælder kan reduceres.  

Det vurderes overordnet, at beregning af ekstrafundering afspejler projektets 

omfang og kompleksitet. Retningslinjer, anført i udbud i geoteknisk rapport, er 

fulgt. Grundvandssænkning udføres ved simpel lænsning. 

Der er tænkt meget over indeklimaet i boligerne, hvor luftmængden reguleres 

på baggrund af en fugtføler, af hensyn til minimering af udtørringsgener samt 

reducering af energiforbruget. De tekniske løsninger for det aktuelle projekt er 

velbeskrevet og ligger sig tæt op af de udbudte tekniske krav. Løsningen på de 

tekniske installationer vurderes til at opfylde kravene i udbuddet og vurderes til 

at kunne sikre et velfungerende og driftssikkert hus. 

Der er udarbejdet en detaljeret energirammeberegning. Beregningen viser sam-

tidig, at to af bygningskroppene på nuværende tidspunkt opfylder kravene til 

energiramme for bygningsklasse 2020. Overholdelse af energirammen er opnået 

uden brug af solceller. Der er på nuværende tidspunkt allerede udført simulerin-

ger, der viser, at hårdest belastede rum overholder kravene til termisk indekli-

ma. På samme måde viser energiberegningen, at beregningen af det tilbudte 

projekt overholder kravene til termisk indeklima. 

Der er tilbudt et byggeri opført i beton og tegl samt pladebeklædning af alumini-

um. Der er enkelte aluminiumsrammer omkring vinduer på facaden samt sid-

denicher indvendigt i forbindelse med disse. Bygninger med tegl omfatter tillige 

fyldningsfelter udført i højkants forbandt. Fælleshus med grønt tag suppleres 

med betonfliser på tagterrassen. De tilbudte materialer, produkter og fabrikater 

er vurderet til at være tilfredsstillende i forhold til udbudsmaterialets krav.  

Samlet set vurderer bygherrerne, at der er en over middel opfyldelse af under-

kriteriet for tekniske løsninger, og tilbuddet tildeles karakteren 5. 
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6.1.4 Organisation, bemanding og procesbeskrivelse  

Der er vist et organisationsdiagram for projekterings- og anlægsfasen med en 

bemanding, der med en bred vifte af kompetencer afspejler en robusthed, der 

vurderes til at kunne løfte den samlede opgave på meget tilfredsstillende vis.  

Der er tilbudt en tidsplan, hvor ibrugtagning er planlagt til januar 2021 jævnfør 

udbudstidsplanen. 

De tilbudte CV’er på nøglemedarbejdere beskriver kompetencer og erfaringer 

indenfor almen boligbyggeri, som vurderes til at kunne bibringe opgaven både 

arkitektonisk og teknisk kvalitet på over middel vis. Ingeniørkompetencerne 

dækkes af flere fagansvarlige, hvilket dels sikrer specialviden samt bredden i 

kompetencer og erfaringer. 

Der er tilbudt en detaljeret beskrivelse af hele processen fra projektering til ud-

førelse, herunder lokalplansudarbejdelse. Der er beskrevet en opstartsworkshop, 

hvor der skal sikres et fælles fokus og godt samarbejde omkring projektet. End-

videre er der en beskrivelse af en meget tilfredsstillende mødestruktur og  

-sekvens. Der er en velbeskrevet commissioning plan, der vurderes til at være 

fyldestgørende. Endelig er der en beskrivelse af tæt dialog og kommunikation 

med bygherrerne igennem hele projekterings- og udførelsesforløbet.  

Samlet set vurderer bygherrerne, at der er en meget tilfredsstillende opfyldelse 

af underkriteriet for den tilbudte organisation, bemanding og procesbeskrivelse, 

og tilbuddet tildeles karakteren 6. 
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6.2 JFP A/S  

Med rådgiverne Pluskontoret Arkitekter A/S, Kærsgaard & Andersen A/S og Ark-

plan ApS. 

6.2.1 Pris 

Samlet tilbudssum ekskl. moms  kr. 198.900.000,00 

Der er ikke angivet nogen forbehold.  

Den tilbudte samlede tilbudssum medfører en karakter på 4,0.  

 

 

  



 

 

     

 28  GODSBANEKOLLEGIET 

 Bedømmelsesrapport 2017-02-20 

6.2.2 Funktionalitet og arkitektur 

Det arkitektoniske hovedgreb, bygningsanlæggets æstetiske 

kvaliteter, sammenhæng til konteksten og disponering af 
udearealer 

 
Det arkitektoniske hovedgreb 

        

Hovedgrebet tager udgangspunkt i karréerne som splittes, brydes, drejes og 

deler strukturen op i mindre enheder og giver plads til passager, gangbroer og 

opgange. Der arbejdes med forskellige skala og højder, med den højeste og 

største skala ved selve Søren Frichs Vej krydset mod nord og en neddrosling 

mod syd.  

Bygningsanlægget opdeles i flere, nogenlunde lige prioriterede bygningsvolume-

ner. Med gennemgående og gennemlyste opgange samt gallerier mellem nogle 

af bygningerne skabes både sammenhæng og adskillelse af de enkelte byg-

ningskroppe. Der er udeophold på en række tagterrasser, og på små altaner for 

mindre grupper, samt i gårdrummet for alle.  



 

 

     

GODSBANEKOLLEGIET  29  

Bedømmelsesrapport 2017-02-20  

Bygningens hovedindgang kan tilgås to steder fra Hiort P. Lorenzens Gade, men 

den primære orientering til hovedindgangen er fra godsbanearealerne i den øst-

lige del. Det er også her bygningen er vinklet en smule, så der dannes en invita-

tion med en åbning ind imod hovedindgangen.  

Det valgte hovedgreb orienterer selve 

bygningen meget indad mod gård-

rummet, mens den ”vender ryggen” til 

krydset ved Søren Frichs Vej. 

AAB’s boliger ligger mod bebyggelsen 

mod nord og nordvest, delvist ovenpå 

fællesarealerne. Kollegiekontorets bo-

liger ligger i bebyggelsens syd-/vest- 

lige hjørne.  

Den fragmenterede karré er bundet 

sammen af tegl i den rødlige nuance 

af skalaen, der binder strukturen 

sammen til en harmonisk enhed. 

Projektet vurderes til at have et ho-

vedgreb, den fragmenterede karre, 

der virker rigtigt på stedet, men ikke i 

forhold til disponeringen af placering 

af de primære fællesarealer. 

Hovedgrebet har valgt at lægge de primære fællesarealer (gul) under AAB’s bo-

liger (blå). Kollegieboligernes beboere skal ud af deres bygning for at komme til 

de primære fællesarealer, hvilket vurderes til at være en barriere og ikke opti-

malt, da det netop er Kollegieboligernes beboere, der vurderes til at have det 

største behov for nemt at komme til de store, brede fælleskabsarealer.  

Hovedgrebet indebærer en forholdsvis anonym, ensartet bebyggelse, som sigter 

på at indgå i og tilpasse sig omgivelserne uden stor variation. Projektet formår 

ikke at lave et egentligt ”gennembrud” ved Søren Frichs Vej krydset ved ska-

lamæssigt at rejse sig og spille op til Å-husene og de i fremtiden store volume-

ner, der er planlagt mod dette kryds.  

Hovedgrebet vurderes til at være løst i mindre tilfredsstillende grad.  

Sammenhæng til konteksten 

Projektets hovedstruktur arbejder med åbne passager, opgange, gangbroer og 

altaner mod gaden, der gør bygningen levende åben, inviterende og bymæssig. 

Nogle steder i stueetagen er vinduerne store og har karakter af butik, selvom 

funktionerne inde bagved ikke henvender sig direkte til byens borgere, giver det 

dog liv til gaden og er venligt i forhold til de forbipasserende. Hovedindgangen 

kan tilgås fra gaden og fra gårdrummet, hvilket ikke giver en entydighed med 

hensyn til hovedindgang, men til gengæld giver en fleksibilitet og en åbenhed. 

Alle bygninger har opgange direkte til gaderne, hvilket er et fint, urbant træk. 
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Hvad angår bygningen ud mod Søren Frichs Vej er der arbejdet med at markere 

hjørnet med bl.a. lodrette markeringer med dobbelthøje vinduespartier og alta-

ner. En fin men ikke tilstrækkelig bearbejdning/markering af hjørnet. Lyskassen 

på taget af hjørnebygningen bliver et postulat med risiko for at genere naboer 

med ufrivillig og skiftende lys. Hjørnebygningen vurderes til at fremstå som ”lil-

lebror med lyshat”, mere end et egentlig gedigent arkitektonisk modspil til om-

rådets nuværende og kommende volumener og skala.  
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Projektet vurderes til at have en rigtig fin kontakt til - og er inviterende i forhold 

til -  den omkringliggende by. Teglet er stedets materiale og går igen i de histo-

riske bygninger på godbanearealerne, hvorfor bygningen fremstår i fin tråd med 

omgivelserne.

For så vidt angår projektets skala i forhold til krydset ved Søren Frichs Vej, for-

mår projektet ikke at få den sammenhæng til den nuværende omkringliggende- 

og fremtidige planlagte kontekst, og derfor vurderes projektet kun i nogen grad 

at leve op til konteksten på stedet, men vurderes dog samlet set til at være løst 

tilfredsstillende.  
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Bygningsanlæggets æstetiske kvaliteter 

        

Projektet gør sig umage med nuancer i kvalitetstegl og bruger fem forskellige 

røde nuancer som sammenbindende element til en mere nuanceret bearbejdning 

af vinduespartier, karme, dybder, sprossering og blændpartier samt opgange. 

Gårdrummets beplantning og inventar giver på en enkel og veldefineret måde 

bebyggelsen et fint samspil.  

Bygningen fremstår roligt og med en fin materialitet, hvor der er sikkerhed for 

en god patinering og vurderes til at have lav drift og vedligeholdelse. 

Projektet vurderes til at have en pæn fremtoning, men forbliver middelmådigt. 

Det formår ikke rigtigt at komme ud over scenekanten i sin æstetiske fremto-

ning. Den samlede æstetik vurderes til at være løst i tilfredsstillende grad.  
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Disponering af udearealer 

 

Projektet disponerer med udearealer i gårdrum, mellem bygningerne i form af 

åbne ”gallerier”, tagterrasser samt altaner i hjørnebygningen. Det er lykkedes at 

skabe et fint, sammenhængende og brugbart gårdrum med samlende aktiviteter 

uden at det bliver påtrængende og for meget.  

 

De åbne gallerier er tænkt at kunne sammenbinde bygninger, men hvor de for-

binder Kollegiekontorets og AAB’s bygninger kan de kun tilgås af beboerne som 

altaner og ikke ”broer”, hvilket vurderes til at reducere anvendelsen. De åbne 

gallerier imellem AAB’s bygninger kan derimod anvendes som ”broer”, og vurde-

res til at blive brugt til ophold, når vejret er godt. 
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Altanerne i AAB’s bygning ligger i sammenhæng med fællesopholdsrum, og vil 

formentlig kun i nogen grad blive udnyttet, da fællesopholdsrummet i gangarea-

lerne ikke lægger op til ”tvungen” samvær.  

Der er dog stor sandsynlighed for at anlagte tagterrasser vil gøre gavn, da det 

er hot og oppe i tiden blandt unge at fremvise sin tagterrasse. Desværre fore-

kommer tagterrasserne for små og ikke specielt attraktive. 

 

 

Projektet vurderes til at have løst udearealerne tilfredsstillende og med god tro-

værdighed, men dog ikke med særlige kvaliteter. 
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Bygningsanlæggets udformning og funktionalitet i og imellem 
boligerne samt primære og sekundære fællesarealer 

Udformning af og funktionalitet i AAB’s boliger 

     

 

I et-rumsboligerne arbejdes der med en meget tydelig zoneinddeling, således 

man får en klar fordeling af henholdsvis entré/badeværelse, køkken, ophold. 

Dette giver en overskuelighed og orden, der er til stor nytte i en lille lejlighed. 

Der er mulighed for at lukke af mellem køkken og opholdsrum, hvilket er yderst 

fordelagtigt. I opholdsrummet er der skydedør ind til et godt og rummeligt de-

pot.  

         

2-rumsboligerne har en mindre klart defineret entre, men klare og definerede 

opholdszoner. Alt i alt en meget fin og funktionel og brugbar bolig. 
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2-rumsboligerne har en mindre klar defineret entre, men klare og definerede 

opholdszoner. Alt i alt en meget funktionel og brugbar bolig. 

 

                 

2-rumsboligerne har en mindre klar defineret entre, men klare og definerede 

opholdszoner. Alt i alt en meget funktionel og brugbar bolig. 

            



 

 

     

GODSBANEKOLLEGIET  37  

Bedømmelsesrapport 2017-02-20  

2-rumsboligerne har en mindre klar defineret entre, men klare og definerede 

opholdszoner. Alt i alt en meget funktionel og brugbar bolig. 

                           

 

I øverste etage i hjørnebygningen har alle ét-værelses boligerne dobbelthøjde 

med hems, hvilket er en glimrende kvalitet.       

Samlet ses roses der for nogle meget gennemarbejdede boliger med stor funkti-

onalitet. Man har i projektet øje for at selv bittesmå tiltag kan have stor betyd-

ning for levekvaliteter og funktioner i boligen. Som gennemgående principper 

har man dels valgt at lægge installationsskaktene ud på ydersiden af gangarea-

let, dels en udadgående entredør, hvilket begge dele giver nogle ekstra m2 til 

selve boligen. Døren er ikke til gene på gangen, men er tilpasset forholdene. 

Ydermere arbejder man med en klar zoneinddeling af funktioner, således at der 

er mulighed for adskillelse i en ellers lille bolig. Princippet med garderobe/depot 

virker meget funktionelt og brugbart.  

De gennemgående boligprincipper vurderes til at have stor kvalitet og være me-

get formålstjenlige, og projektet udmærker sig på sine boliger, der samlet set 

vurderes til at være løst på meget tilfredsstillende vis.  

Funktionalitet imellem AAB’s boliger 

Projektets geometri har muliggjort korte, lyse og opløste gangarealer med plads 

til mødesteder og fællesskab. De udvendige installationskasser danner rum i 

gangene for nabo og genbo og indbyder indirekte til det helt nære fællesskab. 

Gallerierne danner bro mellem de forskellige afsnit og kan blive gode naturlige 

mødesteder – særligt i godt vejr. 
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Fællesarealerne mellem boligerne vurderes til at have en høj grad af kvalitet og 

brugervenlighed. Der hersker dog tvivl om graden af brug i opholdsarealerne 

mellem AAB´s boliger, da der er erfaringer med at unge, der har en ungdoms-

lejlighed, ikke er tilbøjelige til at bruge gangarealer som mødested, på trods af 

at der opmuntres hertil. 

Samlet vurderes AAB’s boliger og fællesarealer at have høj kvalitet i meget til-

fredsstillende grad.  

Udformning af og funktionalitet i Kollegiekontorets boliger 

Kollegiekontorets boliger er veldisponerede og entréen er fint indrettet med god 

plads til overtøj og diverse. Det store vinduesparti inkl. blændparti mod gulv kan 

dog gøre indretningen kompliceret. 

          

Funktionalitet imellem Kollegiekontorets boliger 

Boligerne er samlet i naturlige grupper omkring veldimensionerede og gennem-

belyste fælleskøkkener med opholdsareal. Adgangsforhold via en fælles trappe-

opgang forekommer rationel og naturlig.  
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Det trækker ned på den samlede vurdering, at en del af boligerne (i alt 16 af de 

120) har direkte adgang fra fælleskøkkenet, hvilket er løst meget uhensigts-

mæssigt. 

 

Samlet set vurderes kollegiekontorets boliger og fællesarealer til at være mindre 

hensigtsmæssige og under middel. 

Primære fællesarealer 

De primære fællesarealer vender, sammen med hovedindgangen, ind mod gård-

rummet. Hovedindgangen kan dog tilgås både fra gårdrummet og fra gaden, 

men orienteringen er primært mod gårdrummet. På vej fra gårdrummet mod 

hovedindgangen får man hurtigt et overblik over, hvad der sker i fællesrumme-

ne, der ligger fordelt med retning ud mod gårdrummet, og man kan inddrage 

gårdrummet på dage med passende vejr.  

De primære fællesfunktioner vurderes til at være både kvalitative og sammen-

hængende. Placering ind mod gården er naturlig og livsskabende for beboerne i 

kollegiet. Projektet har valgt at placere de primære funktioner i AAB´s bygnin-

ger, hvilket vurderes til ikke at være helt så optimalt i forhold til Kollegiekonto-

rets beboere, der i noget højere grad er brugere af disse faciliteter. 
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De primære fællesfaciliteter vurderes overordnet i deres funktion at leve op til 

bygherrernes krav, mens placeringen i bygningskomplekset ikke er optimal, og 

vurderes samlet set til at være løst under middel.  

Sekundære fællesarealer 

Cykelparkering i kælderen ligger ikke decentralt, men er placeret i 2 afsnit, så-

ledes at en stor del af beboerne har forholdsvis lang afstand fra bolig til cykel-

parkering. 

Adgangsforholdene til cykelkældrene er gode, med mulighed for at cykle direkte 

ned i kælderen via en bred rampe fra gårdrummet til hver af kælderafsnittene. 
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De sekundære fællesarealer vurderes til at være løst på tilfredsstillende vis. 

Opfyldelse af bygherrernes visioner om byggeriet 

Projektet har arbejdet med nogle gode og meget funktionelle boligløsninger, der 

på alle måde lever op til bygherres vision om attraktive boliger for AAB’s boliger, 

hvorimod KK’s boliger er løst mindre hensigtsmæssigt og under middel. 

Der er arbejdet meget med fællesskaber i forskellig skala, fra det lille i gangare-

alerne, gallerierne, altaner og tagterrasser, og til det store fællesskab i gård-

rummet og i de indendørs primær fællesarealer. Graden af funktionalitet af de 

forskellige fællesskaber varierer noget. Gangarealerne og altanerne hos AAB 

vurderes i mindre grad at blive anvendt til fælles mødested. 

Placeringen af de primære fællesarealer understøtter ikke bygherrens vision om 

at skabe fællesskaber på tværs af de studerende. De internationale studerende 

er en gruppe, som har et stort behov for at blive integreret i fællesskaberne, 

som primært er beliggende under AAB’s boliger. 

Samlet set vurderes projektet dog at give en tilfredsstillende opfyldelse af byg-

herrernes visioner. 
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Sammenfatning af underkriteriet funktionalitet og arkitektur 

Projektet har indiskutable kvaliteter særligt i forhold til 1-rums ungdomsboliger-

ne og store kvaliteter i forhold funktionalitet i fællesrum. Hovedgrebet, hvor be-

byggelsen ”vender ryggen til” krydset ved Søren Frichs Vej, med fællesarealerne 

placeret fysisk sammen med ungdomsboligerne i stedet for kollegieboligerne 

vurderes forholdsvis svagt, ligesom sammenhængen til konteksten og de æsteti-

ske kvaliteter er mindre overbevisende. 

 

Projektets funktionalitet og arkitektur vurderes som helhed at være middel og 

tildeles karakteren 4. 
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6.2.3 Tekniske løsninger  

Nedennævnte evaluering tager afsæt i funktionalitet, driftssikkerhed og drifts-

økonomi. 

Projektets statiske princip sammenholdt med etageplaner er enkelt med mange 

tunge vægge, hvilket vurderes til at gøre bygningen robust. Overordnet vurde-

res projektet til at være bygbart, hvor der er sammenhæng mellem etager og 

kældre. Indretningen af kælder til teknikrum og cykelparkering kræver en nær-

mere bearbejdning i forhold til tunge vægge fra øvrige etager. Den skitserede 

løsning og beskrivelse af kælder tilbyder enkeltkonstruktion i terrændæk og 

kælderydervæg. Kælderydervæg udføres som elementvægge med membran 

over samlinger. Øvrige konstruktioner i kælder er pladsstøbte understøttet af 

pælefundering. Forbindelse mellem bygninger er vellykket med åbne terrasser 

og gallerier i højstyrkebeton og stål. Tagterrasser er et aktiv, som skaber værdi 

til projektet. Dog vil der være en udfordring med adgangsforhold og tilgængelig-

hed i forhold til placering af konstruktioner.  

Det vurderes overordnet, at beregning af ekstrafundering afspejler projektets 

omfang og kompleksitet. Retningslinjer anført i udbud i geoteknisk rapport er 

fulgt. Grundvandssænkning udføres ved simpel lænsning. 

De tekniske installationer for det aktuelle projekt er udarbejdet med fokus på 

enkelhed og servicevenlighed. Antallet af ventilationsanlæg er søgt minimeret 

med et system med trykzoner, som ses som en fin og veltænkt løsning. 

Af hensyn til indeklima og minimering af energiforbrug sikres det korrekte luft-

skifte i boligerne med selvvirkende fugtstyret ventil. 

De tekniske løsninger for det tilbudte projekt er velbeskrevet og ligger sig tæt 

op af de udbudte tekniske krav. Løsningen på de tekniske installationer vurderes 

til at opfylde kravene i udbuddet og vurderes til at kunne sikre et velfungerende 

og driftssikkert hus. 

Der er udarbejdet en detaljeret energirammeberegning, der er et godt udgangs-

punkt for den videre bearbejdning. Beregningen vurderes til at give en god sik-

kerhed for, at det tilbudte byggeri opfylder de udbudte krav til energiforbrug. 

Beregningen viser samtidig, at det tilbudte byggeri opfylder krav til energifor-

brug for bygningsklasse 2020 samt kravene til termisk indeklima. 

Der er tilbudt et byggeri opført i varierede tegltyper. Der er enkelte alu-rammer 

omkring vinduer med indvendige opholdsnicher, og med franske altaner i samt-

lige boliger samt fællesrum. Der leveres flere udvendige eksteriører til gård-

rummet med flere tiltag, der tager hensyn til udsmykning, som indarbejdes med 

blandt andet akustik regulering. Endvidere leveres facadedøre ved fællesarea-

lerne som aluminiums-døre, hvilket vurderes positivt driftsmæssigt. De tilbudte 

materialer, produkter og fabrikater er vurderet til at være tilfredsstillende i for-

hold til udbudsmaterialets krav.  

Samlet set vurderer bygherrerne, at der er en over middel opfyldelse af under-

kriteriet for tekniske løsninger og tildeles karakteren 5. 
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6.2.4 Organisation, bemanding og procesbeskrivelse  

Der er vist et organisationsdiagram for projekterings- og anlægsfasen med en 

bemanding, der med bred vifte af kompetencer afspejler en robusthed til at 

kunne løfte den samlede opgave på tilfredsstillende vis. Commissioning fremgår 

dog ikke af organisationsdiagram. 

Der er tilbudt en tidsplan, hvor ibrugtagning er planlagt til juli 2020, som er op-

timeret i forhold til bygherrernes udbudstidsplan med ca. 6 måneder.  

De tilbudte CV’er på nøglemedarbejdere beskriver erfaringer og kompetencer, 

som vurderes til at kunne bibringe opgaven både arkitektonisk og teknisk kvali-

tet på over middel vis. 

Der er tilbudt en detaljeret beskrivelse af hele processen fra projektering til ud-

førelse, herunder lokalplansudarbejdelse. Der tilbydes et kick-off møde, hvor der 

skabes en fælles forståelse for projektet og den enkeltes rolle i projektet klar-

lægges. Der foreligger en velbeskrevet commissioning plan, der vurderes til at 

være fyldestgørende. Endelig er der en uddybende beskrivelse af dialogen med 

bygherrerne igennem hele forløbet.  

Samlet set vurderer bygherrerne, at der er en over middel opfyldelse af under-

kriteriet for den tilbudte organisation, bemanding og procesbeskrivelse, og tilde-

les karakteren 5. 
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6.3 JCN Bolig A/S  

Med rådgiverne Rambøll Danmark A/S, Luplau & Poulsen Arkitekter ApS, 

Vesthardt Arkitekter ApS, ByMunch og Plusform Arkitekter ApS 

6.3.1 Pris 

Samlet tilbudssum ekskl. moms  kr. 204.000.000,00 

Der er ikke angivet nogen forbehold.  

Den tilbudte samlede tilbudssum medfører en karakter på 0.  
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6.3.2 Funktionalitet og arkitektur 

Det arkitektoniske hovedgreb, bygningsanlæggets æstetiske 

kvaliteter, sammenhæng til konteksten og disponering af 
udearealer 

Det arkitektoniske hovedgreb 

    

Hovedgrebet tager udgangspunkt i to længer med hhv. KK og AAB, der er for-

bundet i midten af en bygning med primære fællesfunktioner. Der er lige adgang 

fra de to længer til fællesbygning, og placeringen af denne danner to fælles 

udearealer - to gårdrum. Hovedgrebet har en meget stram orientering mod 

nord/syd og hovedindgang er orienteret i det nordlige fællesareal via en an-

komstplads. Man skal gennem fællesbygningen for at tilgå det sydlige gårdrum. 

Hovedgrebets skala brydes ved fællesbygningen i midten, men de to længer har 

en ens højde og varierer ikke i skala på nogen måde, og markerer således heller 

ikke hjørnet mod Frichs vej. Hjørnet ved Søren Frichs Vej er ikke bearbejdet i 

strukturen og er blevet til et hjørne som de andre hjørner i strukturen. Man har 

ikke forholdt sig skalamæssigt til den omkringliggende kontekst, hvor Å-husenes 

10-11 etager ligger overfor, og hvor de omkringliggende bygninger planlægges i 

samme skala. 

 

Hovedgrebets stramme orientering mod nord/syd med de to ens længer, der er 

forbundet med en fællesbygning, uden særlig variation i skala eller markering af 

hjørnet, vurderes til at være alt for rigid, stringent og formalistisk for bydelen og 

funktionen.  Det vurderes, at man kunne have fået meget mere ud af at analy-

sere bygningsstrukturerne og skala i omgivelserne og fået dette samlet i et ho-

vedgreb, der kunne spille op i langt højere grad end resultatet her er nået frem 

til. Hovedgrebet vurderes at være løst i under middel tilfredsstillende grad. 
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Sammenhæng til konteksten   

 

Projektets hovedstruktur er meget retningsbestemt og ligger i en stram 

nord/sydlig gående retning, hvor strukturen, som de eneste steder, er rigtig 

åben mod konteksten, dog uden passager på siden i de to længer. Dette er en 

barriere og sikrer ikke et naturligt flow rundt i strukturen.  Der arbejdes med 

trappeopgange i længerne, som sikrer en vis trafik og liv ud og ind af bygninger 

på siderne.  Bygningerne mangler variation i skala og formår ikke at spille op til 

de nuværende og kommende volumener på stedet. I "Principper for helheds-

plan" og i "Volumenstudier" herunder byggeprogrammet lægges der op til, at 

man lader den omkringliggende skala være retningsgiver for skala i de nye byg-

gerier på Godsbanearealet. 

 

 

 

Projektet arbejder med trappeopgange, som er et helt klassisk bymæssigt greb 

og rigtigt i forhold til konteksten. 
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Dog vurderes det, at strukturen som helhed er alt for retningsbestemt i forhold 

til hele konteksten, og åbner sig udelukkende mod nord/syd, og der savnes pas-

sager flere steder fra. Skalamæssigt spiller det ikke op til den eksisterende kon-

tekst og den planlagte skala på stedet, hvorfor forbindelsen til konteksten alt i 

alt vurderes som være løst på mindre tilfredsstillende vis. 
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Bygningsanlæggets æstetiske kvaliteter 

 

 

Projektet arbejder med betonelementer i rillede og glatte overflader, der sam-

men med ståltrapezplader og vinduespartierne danner kompositioner i facaden.   

Projektet har skabt en meget flot æstetik og udtryksfuld komposition i facaden, 

med beton som dominerende materiale i forskellig strukturer. Materialet beton 

er desværre særligt følsom overfor for de negative påvirkninger fra vejrlig og 

byens forurening. Det vurderes derfor ikke at være betryggende med hensyn til 

patinering, hvilket vurderes til at kunne få store konsekvenser for et projekt 

med et så konsekvent valg af beton. Projektets hovedgreb med ensartet skala 

og arkitektur kunne have samlet de fine nuancerede facadekompositioner, i en 

harmonisk helhed, men det vurderes ikke at være lykkedes. Det vurderes, at 

den raffinerede æstetik, der gøres tilløb til i facaderne, ikke lykkedes at gen-

nemføre i hovedgrebet.  

Projektets æstetiske kvaliteter vurderes at være lykkedes meget tilfredsstillen-

de, hvis man ser isoleret på facaderne og deres kompositioner. Desværre lykke-

des det ikke for projektet at arbejde videre med disse interessante takter i ho-

vedgrebet, hvorfor det samlet vurderes til at være løst på tilfredsstillende vis. 
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Disponering af udearealer 

        

 

Projektet arbejder med uderum i parterre, som gårdrum og på tagene som tag-

terrasser. Tagterrasserne strækker sig på hele forløbet ovenpå hver af de to 

længer.  

 

 

 

I gårdrummene arbejder man med ind-

retning og funktioner, der inviterer til op-

hold og mødested på forskellig vis. Ho-

vedindgangen i det nordlige gårdrum med 

forskellige funktioner og sportsplads i det 

sydlige.  Der er læzoner og siddepladser i 

begge gårdrum. 

Gårdrummene er delt i to og har ingen-

ting med hinanden at gøre. Man skal gen-

nem bygningens fællesareal for at komme 

fra det ene gårdrum til det andet, og det-

te vurderes til at være en barriere. Dem 

der bor i den nordlige del af kollegiet er 

visuelt afskåret fra gårdrummet mod syd, 

og de aktiviteter der foregår der (og vise 

versa) hvilket ikke er optimalt.  

 

 

Gårdrummene er i begge ender åbne og uden afgrænsning, hvilket reducerer 

følelsen af enhed og sammenhørighed i kollegiet. Tagterrasserne mangler ele-

mentære funktioner som læzoner og overdækninger med hensyn til vejrlig for at 

være brugbare. Tagterrasserne vurderes til at være ensartede, langstrakte og 

ubearbejdede.  
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Intentionerne omkring at få skabt nogle funktionelle udearealerne har uden tvivl 

været gode, men de vurderes til ikke at være gennemtænkt og bearbejdet i til-

strækkelig grad. En mere samlet disponering af gårdarealer havde været godt 

for projektet. Samlet set vurderes udearealerne at være løst mindre tilfredsstil-

lende. 

Bygningsanlæggets udformning og funktionalitet i og imellem 
boligarealer og primære og sekundære fællesarealer 

Udformning af og funktionalitet i AAB’s boliger 

  

 

 

 

 

 

 

 

1-rums boligerne: Har en udefineret entré, hvor der ikke er arbejdet med natur-

lige afsætningsfunktioner til overtøj og udesko. Køkkenet er for småt med alt for 

mangelfuld bordplads. Der er i boligen ikke definerede klare rum- og zoneindde-

linger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-rumsbolig: En udefineret entré, hvor der ikke er arbejdet med naturlige af-

sætningsfunktioner til overtøj og udesko. Køkkenet er for småt med alt for man-

gelfuld bordplads. Der er i køkken/alrummet ikke definerede klare rum- og zone-

inddeling. Soveværelset er indrettet på en måde, der gør funktionerne ubrugeli-

ge – alt for lidt gangareal mellem depot og seng og mellem bord og seng, det er 

ikke engang muligt at åbne depotskabet. Det vurderes til at være løst meget 

uhensigtsmæssigt. 
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2-rumsbolig (irregulær type): Samme entré- og rum problematik, som i oven-

nævnte boligtyper. Soveværelset er proportioneret, så der ikke er plads til en 

dobbeltseng. Det vurderes til at være løst meget uhensigtsmæssigt. 

 

Samtlige AAB’s boligtyper er ikke bearbejdet i tilstrækkelig grad. De er præget 

af ubearbejdede løsninger. Teknikrummet ses uhensigtsmæssig placeret midt i 

boligen. Samlet set vurderes boligerne til mindre tilfredsstillende opfyldelse af 

delkriteriet. 

Funktionalitet imellem AAB’s boliger 

 

Gangarealerne er underlagt projektets stramme geometri, med de lange stæn-

ger, og giver sig som lange lige ubrudte korridorer. Trappeopgangene tilfører 
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arealerne lys. Midt i gangen er der som eneste variation en større zone med ele-

vator og trapper, men opleves ikke som en variation, men nærmere som den 

fornødne placering i forhold til værelserne. 

Gangarealerne vurderes som funktionelle, men opleves som voldsomme i deres 

længde, som man ubrudt kan overskue fra den ene til den anden ende. Gang-

arealerne vurderes til at være løst i mindre tilfredsstillende grad. 

Udformning af og funktionalitet i Kollegiekontorets boliger 

 

Boligerne har en god geometri, som giver god mulighed for indretning. Teg-

ningsmaterialet er mangelfuldt, og det er svært at vurdere indretningsforslage-

ne, hvorvidt de er gode, særligt ved seng/bord, hvor det ser ud som om, at der 

ikke er plads til møblerne. Vinduet er indadgående, hvilket er hensigtsmæssigt i 

forhold til vinduespudsning. Vinduesarealet er af begrænset størrelse, hvilket 

giver risiko for en noget mørk bolig. Dette giver en vinduesbredde på kun 1 m, 

hvor den ellers gode løsning med en siddeniche ikke bliver særlig brugbar. Boli-

gerne vurderes til at være løst i mindre tilfredsstillende grad. 

Funktionalitet imellem Kollegiekontorets boliger 

 

 

Der vurderes at være en fin og tilgængelig funktionalitet i boligarealerne mellem 

Kollegiekontorets boliger. De vurderes til at være brugbare med en rationel be-

liggenhed. 
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Det dobbelthøje fælleskøkken er meget fint og funktionelt disponeret. Fælles-

arealerne mellem boligerne vurderes til at være løst i meget tilfredsstillende 

grad. 

Primære fællesarealer 

 

 

De primære fællesarealer er placeres i parterre mellem de to længer og kan til-

gås ligeværdig fra både AAB’s og Kollegiekontorets beboere. Fællesbygningen er 

den eneste af de tre bygninger, der har anden skala og har i den ene ende mod 

nord, hovedindgang og vaskeri og mod syd er fælles opholdsrum som også kan 

inddrage uderummet.  
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Det vurderes, at der er en meget, enkel, rationel og overskuelig inddeling i ind-

retningen af de primære fællesarealer, der ser ud til at fungere ganske udmær-

ket. Med det valgte hovedgreb virker det rigtigt og demokratisk at placere fæl-

lesbygningen mellem de to længer. De primære fællesarealer vurderes til at væ-

re løst i tilfredsstillende grad. 

 



 

 

     

 56  GODSBANEKOLLEGIET 

 Bedømmelsesrapport 2017-02-20 

Sekundære fællesarealer 

      

 

 

Det er meget fint med placering af cykelparkering jævnt fordelt i forhold til an-

komst og opgange, og giver en enkel og tilgængelig mulighed for parkering af 

sin cykel tæt på sin bolig. Men ankomsten sker gennem flere smalle døre og 

gange, hvilket kan blive til daglig irritation, samt give skader på døre og vægge.  

 

I kælderen, hvor hovedparten af cykelparkeringen foregår, er det svært at 

komme ned. Det foregår via trapper, som vil være for besværlige for de fleste, 

hvorfor cykler i stedet vil blive smidt i terræn, når stativerne i trappeopgangen 

er fyldte. Der er ikke nok cykelstativer i kælder i forhold til byggeprogrammets 

krav. 

   

De sekundære fællesarealer vurderes til at være løst i under middel tilfredsstil-

lende grad. 
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Opfyldelse af bygherrernes visioner for byggeriet  

Boligerne i AAB lever på ikke op til visionens krav om attraktive boliger. Funkti-

onerne er ikke brugbare, og de virker ikke gennemarbejdede. Boligerne i KK’s 

boliger er til gengæld udmærkede og funktionelle. 

 

De primære fællesarealer ligger mellem de to bygninger og kan tilgås og bruges 

ligeværdigt af alle. De er funktionelle og rationelle og lever således op til visio-

nens del om understøttende fællesskaber.  

 

Det er ikke bygherrens opfattelse, at to gårdrum, som projektet arbejder med, 

er optimale. Der er for mange barrierer mellem gårdrummene, og der ses ikke 

let og naturlig adgang mellem disse to gårdrum.  

Det fremmer ikke følelsen af enhed og fællesskab om ét samlet rum. Idéen med 

tagterrasser er god, men er i projektet ikke bearbejdet i tilstrækkelig grad til, at 

det kan være brugbart. Bygherrernes visioner vurderes til at være løst i under 

middel tilfredsstillende grad. 

Sammenfatning af underkriteriet funktionalitet og arkitektur 

Det vurderes, at projektet i sit hovedgreb, med de to meget rationelle længer og 

med fællesarealerne placeret centralt således at de opdeler gårdrummet, ikke 

imødekommer bygherrernes visioner og forventninger til bebyggelsen.  

Dette sammenholdt med en boligkvalitet klart under middel gør, at projektet 

som helhed vurderes at have opfyldt underkriteriet funktionalitet og arkitektur 

på under middel tilfredsstillende vis og tildeles karakteren 3. 
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6.3.3 Tekniske løsninger  

Nedennævnte evaluering tager afsæt i funktionalitet, driftssikkerhed og drifts-

økonomi. 

Projektets statiske princip er selvstændige bygninger og udført som element-

byggeri. Fællesarealer er åbent og transparent opbygget delvist i et søjle-

/bjælkesystem med sedumtag. Mellembygning tilbydes som en let bygning med 

facadekassetter i træ, der bryder med de øvrige konstruktioner af beton. Projek-

tet vurderes til at være bygbart, hvor der er konstruktiv sammenhæng mellem 

etager og kældre. Der tilbydes fuld kælder under hovedbygninger, hvilket vurde-

res til at kunne reduceres mht. teknikarealer og cykelparkering. Konstruktioner 

under terræn er beskrevet som selvbærende terrændæk i pladsstøbt beton un-

derstøttet af fundamentsbjælker og pæle. Øvrige konstruktioner er ikke nærme-

re beskrevet.  

Det vurderes overordnet, at beregning af ekstrafundering er kalkuleret højt i 

forhold til projektets omfang og kompleksitet. Retningslinjer anført i udbud i 

geoteknisk rapport findes ikke fulgt. Metode for grundvandssænkning er ikke 

beskrevet. 

Beskrivelsen af de tekniske installationer er kortfattet. Løsningen på de tekniske 

installationer ligger sig op ad de udbudte krav. Den ventilationstekniske løs-

ningsmodel viser et simpelt system med fugtregulering i boligerne for minime-

ring af luftskifte og energiforbrug. Om sommeren tilvejebringes det gode termi-

ske indeklima udvendig solafskærmning og naturlig ventilation gennem facader-

ne.  

Der er udarbejdet en detaljeret energirammeberegning, der er et godt udgangs-

punkt for den videre bearbejdning. Beregningen giver en god sikkerhed for at 

det tilbudte byggeri opfylder de udbudte krav til energiforbrug.  

Den udarbejdede energirammeberegning viser, at byggeriet overholder de ud-

budte krav, herunder krav til termisk indeklima. 

Der er tilbudt et byggeri opført i beton og trækassetter med stålsinusplader, og 

vinduer og døre udført i træ/alu. Byggeri i beton vurderes til at være robust, dog 

vurderes betonfacader at kunne være udsatte og sårbare i forhold til drift og 

vedligeholdelse. Trægulve i lejligheder leveres i lamelparket i eg. De tilbudte 

materialer, produkter og fabrikater er generelt vurderet til at være mindre ud-

dybende beskrevet. 

Samlet set vurderer bygherrerne, at der er en middel tilfredsstillende opfyldelse 

af underkriteriet for tekniske løsninger, og tildeles karakteren 4. 
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6.3.4 Organisation, bemanding og procesbeskrivelse  

Der er vist et organisationsdiagram for projekterings- og anlægsfasen med be-

manding, der med en bred vifte af kompetencer afspejler bredden til at kunne 

løfte den samlede opgave på tilfredsstillende vis. Commissioning fremgår dog 

ikke af organisationsdiagrammet. 

Der er tilbudt en tidsplan, hvor ibrugtagning er planlagt til januar 2021, som 

svarer til udbudstidsplanen.  Der er ikke angivet tidspunkt for godkendt disposi-

tionsforslag. 

De tilbudte CV’er på nøglemedarbejdere beskriver erfaringer og kompetencer, 

som vurderes til at kunne bibringe opgaven både arkitektonisk og teknisk kvali-

tet på middel/tilfredsstillende vis. 

Der er tilbudt en detaljeret beskrivelse af hele processen fra projektering til ud-

førelse, herunder lokalplansudarbejdelse. Der er tilbudt en velbeskrevet com-

missioning plan, der vurderes til at være fyldestgørende.   

Samlet set vurderer bygherrerne, at der er en middel/tilfredsstillende opfyldelse 

af underkriteriet for den tilbudte organisation, bemanding og procesbeskrivelse, 

og tildeles karakteren 4.  
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6.4 Per Aarsleff A/S  

Med rådgiverne Sahl Arkitekter A/S, Niras A/S, Transform ApS, Hansson & 

Knudsen A/S og Wicotec Kirkebjerg A/S 

6.4.1 Pris  

Samlet tilbudssum ekskl. moms  kr. 201.119.100,00 

Der er ikke angivet nogen forbehold.  

Den tilbudte samlede tilbudssum medfører en karakter på 2,3.   
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6.4.2 Funktionalitet og arkitektur  

Det arkitektoniske hovedgreb, bygningsanlæggets æstetiske 

kvaliteter, sammenhæng til konteksten og disponering af 
udearealer 

Det arkitektoniske hovedgreb 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Hovedgrebet er en hybrid mellem karre og punkthuse, som danner et klart defi-

neret gårdrum med passager. De forskellige enheder varierer i skala og giver 

plads til tagterrasser forskellige steder i strukturen. Bygningens hovedindgang 

er orienteret mellem to enheder mod nord.  

Kollegiekontorets boliger ligger i den nordøstlige enhed og AAB´s boliger i re-

sten, fællesarealerne er placeret i stueetagen delt i to på hver side af hovedind-

gangen.   

 

Projektet vurderes til at have et hovedgreb, der virker rigtigt på stedet og det 

forholder sig skalamæssigt til de omkringliggende volumener og solforholdene 

fra syd, hvorfor bebyggelsen er højest mod nord/øst og går ned i skala mod syd. 

Bygningen har et bastant volumen og er kraftigt i sit udtryk. Alligevel kommer 

det ikke helt op på højde med de omkringliggende højder ved Frichs vej hvor Å-

husene og den i fremtidige bebyggelse planlægges i noget større bygningshøj-

der. En arkitektonisk overvejelse af krydset ved Frichs vej, kunne have løftet 

projektet. Hovedgrebet vurderes til at være løst i tilfredsstillende grad.  
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Sammenhæng til konteksten  

 

Projektet arbejder med porte rundt om bygningen og taghaver, der er placeret i 

forskellige niveauer, hvilket løsner op på en struktur, der kunne være til fare for 

at lukke for meget af for sine omgivelser.  Projektet arbejder ikke med trappe-

opgange til gaden, hvilket ellers er et stærkt klassisk bymæssigt greb, som sik-

rer trafik og liv på en meget direkte og naturlig måde i bygningens facader og 

kantzoner.  

Det vurderes, at der er fare for, at hjørnebygningen med sin komposition, vin-

duespartier og materialitet, signalerer bankfilial i højere grad end kollegieboliger 

for unge på de uhøjtidelige godsbanearealer. 
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Der er niveauforskelle i portpassagerne (lavest på fortorvet), i to af portene ind-

går trapper, således bliver flere af portene visuelle barrierer, og ikke så tilgæn-

gelige adgange ud og ind af strukturen. I stueetagen mod nord, hvor flere af 

fællesfunktionerne er placeret, får bygningen bedre kontakt til sine omgivelser.  

 

 

 

 

 

 

Bygningen forbliver underspillet i højden og kommer ikke op og bliver et rigtigt 

modspil til Å-husene (og de fremtidige bygningshøjder) på hjørnet ved Søren 

Frichs Vej. Projektet opnår med sin tyngde og materialitet og portindgange alli-

gevel en forholdsvis god sammenhæng med konteksten og stedets materialer.  

 

Projektet vurderes samlet set til at have en fornuftig og tilfredsstillende sam-

menhæng til kontekst. 
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Bygningsanlæggets æstetiske kvaliteter 

 

 

Projektet arbejder med tegl i to farver med en sortbrun tegl ud mod gaderne 

med gul tegl som blændpartier ved vinduerne. Gule tegl i gårdrummet med 

sortbrune tegl som blændpartier ved vinduerne. Spring i skala, passager og søj-

legange er med til at løsne op for en noget tung struktur. Velplacerede taghaver 

indgår naturligt og gårdrummet er veldefineret.  

 

Materialet tegl er et sikkert valg i forhold til patinering, som vil få bygningen til 

at patinere smukt over tid. Valget af en lys tegl i gårdrummet indvendig giver 

god mening i forhold til at gøre gårdrummet lysere og mere venligt. Den mørke 

tegl udvendig mod byen er mere robust overfor byens snavs og forurening. Der 

vurderes en næsten kedelig forudsigelighed i facadens bearbejdning med sikre 

lige rækker uden noget raffinement, man våger sig ikke ud i mere komplekse 

kompositioner. 

 

Uden at projektet bliver rigtigt interessant arbejder det med en enkel og gedigen 

æstetik, der får bygningen til at fremstå solid og rolig. Materialet spiller godt 

sammen med bygningens tunge ”fæstningsagtige” struktur og danner en yderst 

harmonisk og troværdig helhed. 

Den samlede æstetik vurderes til at være løst i tilfredsstillende grad.  
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Disponering af udearealer 

 

 

Projektet arbejder med udearealer i gårdrum og med tagterrasser. Det store 

gårdrum er veldisponeret og harmonisk og skaber rum for at samtlige studeren-

de kan samles i og være fælles om. Tagterrasserne er særdeles velintegrerede i 

bygningens samlede struktur, som skaber naturligt læ og ophold for taghaverne. 

 

           

 

Udearealerne er lette at tilgå fra forskellige steder i bebyggelsen som naturlige 

velproportionerede uderum, hvor der også kan ske møde mellem AAB’s og Kol-

legiekontorets beboere. Gårdrummet vurderes til at kunne være disponeret med 

nogle få elementer som oplæg for aktivitet, uden at gå på kompromis med en-

kelheden. Projektet vurderes til at have løst udearealerne på tilfredsstillende vis. 
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Bygningsanlæggets udformning og funktionalitet i og imellem 
boligarealer og primære og sekundære fællesarealer 

Udformning af og funktionalitet i AAB’s boliger 

 

 

 

 

 

 

 

I boligen arbejdes med meget tydelig zoneinddeling, så man får klart definerede 

rum, entré/bad, køkken/spise og ophold. Dette giver orden og overskuelig, der 

er til stor nytte i en lille lejlighed. Der er mulighed for at lukke af mellem køkken 

og ophold, hvilket er fordelagtigt og funktionelt. Det lille køkken har en fast in-

tegreret spiseplads, som er en rigtig fin funktion, men da det vurderes, at der 

ikke er tilstrækkelig bordplads omkring komfur og vask, vil det være nødvendigt 

med en omdisponering. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

I den skæve 2-rumsbolig arbejdes der med de samme principper, og problem-

stillinger som i førnævnte. Kvaliteten af soveværelset er tvivlsom på grund af 

geometrien. Det vurderes, at boligen ikke er bearbejdet i tilstrækkelig grad. 

 

                

 

Ovennævnte type 2-rums bolig har samme principper og problemstillinger som 

tidligere nævnt. Det lykkes med denne type at lave to regulære og funktionelle 

rum. 
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Alle AAB´s boliger arbejder med et raffineret princip, der giver en funktionel tre- 

deling af en lille bolig. Det lille køkkenafsnit med integreret spiseplads er en løs-

ning, der har høj kvalitet. Desværre går det på kompromis med bordplads mel-

lem komfur og vask, så det ikke tilstrækkeligt bliver et fuldt funktionsvenligt og 

brugbart køkken. Det vurderes at være nødvendigt med en omdisponering, som 

muligvis ville kunne gøres uden at ødelægge de gode funktionelle principper 

med den fine enkelhed. 

 

Boligerne vurderes til at være et godt forslag til en ny og interessant måde at 

løse små boligtyper, og som projektet løser i meget tilfredsstillende grad. 
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Funktionalitet imellem AAB’s boliger 

Teknikrummene i gangene danner en række nicher fortrinsvis ved indgangene til 

boligerne, disse nicher giver et vist liv.  

Der er arbejdet fint med at skabe lysindfald enten i sektioner, hvor gangene lig-

ge ud til facaden, eller ved at der er lysindfald for enderne af gangene. Dette 

opvejer til dels de meget lange ”hotelgange”, der særligt dominerer de nederste 

etager.  

I de øvre etager, hvor bygningskroppene står som punkthuse, er gangene i sa-

gens natur kortere, hvilket gør dem mere venlige.

   

Samlet set vurderes AAB’s boliger og fællesarealer at være løst på tilfredsstillen-

de vis. 
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Udformning af og funktionalitet i Kollegiekontorets boliger 

 

 

 

 

 

 

Kollegiekontorets boliger har en god geometri, som giver gode muligheder for 

indretning. Der er en fin adgangszone med depotrum/skabsplads. Der er et 

godt, stort vinduesparti, som sikrer en lys og venlig bolig. 

 

Funktionalitet imellem Kollegiekontorets boliger 

Installationskernerne på gangarealerne skaber rum for de nære fællesskaber, 

der ligger dør-om-dør. På grund af bygningens struktur er gangarealerne ikke alt 

for lange og med mulighed for uformelle ophold udvalgte steder. Lysindfaldet er 

begrænset særligt i de nedre etager. Der er gjort plads til visuel og funktionel 

variation. 

Funktionaliteten mellem boligarealerne vurderes til at være gode brugbare med 

enkle greb, der danner rum variation og dagslys. 

Fælleskøkkenerne er udført ”sammenlagte” og større end bygherrernes krav på 

8-12 beboere pr. fælleskøkken, men der er mulighed for opdeling. Indretning og 

funktionalitet vurderes at være ganske fornuftige. 
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Samlet set vurderes Kollegiekontorets boliger og fællesarealer at være løst på 
tilfredsstillende vis.  
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Primære fællesarealer 

 

 

De primære fællesarealer er placeret ved siden af hovedindgangen mod nord og 

er delt i to dele, og vender både ud mod gaden og mod gårdrummet. TV-stuen 

vender ind mod gårdrummet og kan inddrage udearealer, men selve fællesop-

holdsrummet med køkken og bar vender ud i porten, hvilket ikke er optimalt i 

forhold til samhørigheden med resten af kollegiet. Fællesopholdsrummet kunne i 

langt højere grad benytte sig af at inddrage det store ubrugte gårdrum. Fra ind-

gangsporten er det nemt at se om ”der sker noget”. 

 

Der er uhensigtsmæssigt, at projektet har valgt at dele fællesarealerne i to dele, 

som sår tvivl om hvor den primære hovedindgang er. De to indgange består af 

smalle korridorer, som besværliggør overskueligheden og fornemmelsen af, 

hvad der sker i fælles opholdsarealerne og i resten af fællesområdet. Man be-

væger sig i smalle og lukkede fordelingsgange og mister kontakten til helheden. 

 

De primære fællesarealer vurderes ikke at inspirere og opfordre til fællesskab og 

mødested, idet projektet arbejder med lukkede korridorer og tillukket struktur, 

der dermed mister overskuelighed og naturlig flow. Samlet set vurderes de pri-

mære fællesarealer at være løst mindre tilfredsstillende. 
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Sekundære fællesarealer 

Der er etableret en overdækket og funktionel cykelrampe både mod nordvest og 

sydøst. Dermed kan man fra gadeplan komme af med sin cykel hurtigt og be-

kvemt i nærheden af sin bolig. Det er muligt at tilgå en af de fire kælderelevato-

rer, så man kommer tørskoen til sin bolig. Cykelparkeringen er endvidere jævnt 

fordelt i kælderniveau. 

 

 
 

Der er dog ikke afsat megen plads til cykelpleje, som efterspørges i byggepro-

grammet. Værksted med tilstødende depotrum er placeret hensigtsmæssigt med 

god adgang for ejendomsfunktionærerne. 

Samlet set vurderes de sekundære fællesarealer at være løst tilfredsstillende. 

Opfyldelse af bygherrernes visioner for byggeriet 

Placeringen af fællesarealerne er god i forhold til orienteringen af gade og ho-

vedindgang, men flere af rummene er indbyrdes placeret uhensigtsmæssigt. 

Placering af tørrerum og servicerum til vaskeri vurderes ikke at give noget 

spændende og inspirerende til gadebilledet. Adgangen til servicerum til vaskeri-

erne er ikke, som ønsket, placeret med nem og direkte adgang til terræn. 

Kontoret til ejendomsfunktionær er ikke indrettet optimalt med direkte adgang 

til omklædning, toilet og bad. 

Opdelingen af fællesarealerne med en overdækket hovedindgang amputerer 

arealerne til 2 klynger, som ikke virker fordrende for det uformelle møde. 

Gangene til fællesarealerne er udført med meget få vinduer, og vægge mod 

rummene er ikke, som ønsket, udført transparente, således der indbydes til fæl-

lesskab i lyse, interessante og imødekommende omgivelser, hvor de i stedet 

kommer til at fremstå noget mørke, uinspirerede og ekskluderende.  
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En stor del af fællesarealerne benyttes kun til postkasseanlæg og disponible 

rum, hvilket ikke er optimalt. 

Generelt er opfyldelsen af bygherrernes visioner løst på under middel tilfredsstil-

lende vis. 

Sammenfatning af underkriteriet funktionalitet og arkitektur 

Projektets hovedgreb og arkitektoniske fremtræden virker meget bastant og til 

trods for at det på fornuftig vis passer til konteksten, er det dog et projekt, som 

ikke er ”skræddersyet” til placeringen på Godsbanen, men også kunne indpasses 

mange andre steder.  

De udmærkede boligkvaliteter og kvaliteter i udearealerne trækker projektet op, 

men til gengæld vurderes de primære fællesarealer ikke at fungere, hvilket 

trækker projektet ned. 

Samlet set vurderes projektet at have løst underkriteriet funktionalitet og arki-

tektur på tilfredsstillende vis og tildeles karakteren 4. 
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6.4.3 Tekniske løsninger  

Nedennævnte evaluering tager afsæt i funktionalitet, driftssikkerhed og drifts-

økonomi. 

Der foreligger en kortfattet beskrivelse af det statiske princip, som er enkelt 

med mange tunge vægge, hvilket vurderes til at gøre bygninger robust. Projek-

tet vurderes til at være bygbart, og der er konstruktiv sammenhæng mellem 

etager og kældre. Bebyggelsen er sammenbygget over adgangsveje til gårdrum 

med boliger og gangarealer, hvor der her er tilbudt taghaver. Adgang og tilgæn-

gelighed til taghaver skal indtænkes i forhold til konstruktioner. Indretning af 

teknikrum og cykelparkering er jævnt fordelt i kældre, dog er der ikke angivet 

søjler under bærende bjælker. Pladsforhold til cykelparkering i ganglinje synes 

begrænset af bærende vægge. Kældervægge og terrændæk udføres pladsstøbt, 

enten vandtætnet med membran eller med beton tilsat krystalliseringsmiddel, 

hvilket er en løsning som bør revurderes.  Omfangsdræn er højtbeliggende, hvil-

ket betyder at konstruktioner under dræn kan være vandbelastet.  

Det vurderes overordnet, at beregning af ekstrafundering afspejler projektets 

omfang og kompleksitet, dog vurderes grundvandssænkning til at være kalkule-

ret højt. Retningslinjer anført i udbudsmaterialets geotekniske rapporter er fulgt.   

Indeklimaet sikres via det installerede ventilationsanlæg samt med gode mulig-

heder for udluftning. For støjbelastede ruder er der indarbejdet et såkaldt rus-

servindue, der sikrer, at der kan udluftes samtidig med at støjen reduceres. De 

tekniske løsninger for projektet er velbeskrevet og ligger tæt op af de udbudte 

tekniske krav. Løsningen på de tekniske installationer vurderes til at opfylde 

kravene i udbuddet og vurderes til at kunne sikre et velfungerende og driftssik-

kert hus. 

Der er udarbejdet en detaljeret energirammeberegning, der er et godt udgangs-

punkt for den videre bearbejdning. Beregningen vurderes til at give en god sik-

kerhed for, at det tilbudte byggeri opfylder de udbudte krav til energiforbrug. 

Energirammen er opnået ved optimering og efterfølgende tilførsel af aktive til-

tag. Beregningen viser tillige, at det tilbudte projekt overholder kravene til ter-

misk indeklima.  

Der er tilbudt et byggeri opført i varierende tegltyper, og vinduer og døre udført 

i træ/alu. Trægulve i lejligheder leveres i lamelparket. De tilbudte materialer, 

produkter og fabrikater er generelt vurderet til at være mindre uddybende be-

skrevet. 

Samlet set vurderer bygherrerne, at der er en over middel opfyldelse af under-
kriteriet for tekniske løsninger, og tildeles karakteren 5. 
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6.4.4 Organisation, bemanding og procesbeskrivelse  

Der er vist et organisationsdiagram for projekterings- og anlægsfasen med be-

manding, der med en vifte af kompetencer afspejler bredden til at kunne løfte 

den samlede opgave på tilfredsstillende vis.  

Der er tilbudt en tidsplan, hvor ibrugtagning er planlagt til januar 2021 jævnfør 

udbudstidsplanen. 

De tilbudte CV’er på nøglemedarbejdere beskriver erfaringer og kompetencer, 

som vurderes, at kunne bibringe opgaven både arkitektonisk og teknisk kvalitet 

på over middel vis.  

Der er tilbudt en detaljeret beskrivelse af hele processen fra projektering til ud-

førelse, dog er lokalplansudarbejdelsen alene beskrevet med en tidsplan.  

Der er beskrevet løbende afholdelse af workshops og evaluering af processen på 

forskellige niveauer. Der er beskrevet en commissioning plan på overordnet ni-

veau, der vurderes til at omfatte det nødvendige.  

Samlet set vurderer bygherrerne, at der er en middel/tilfredsstillende opfyldelse 

af underkriteriet for den tilbudte organisation, bemanding og procesbeskrivelse, 

og tildeles karakteren 4. 
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6.5 Dansk Boligbyg A/S 

Med rådgiverne Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Opland Landskabsarkitekter 

ApS og Ingeniørfirma Søren Jensen A/S 

6.5.1 Pris 

Samlet tilbudssum ekskl. moms  kr. 201.259.379,00 

Der er ikke angivet nogen forbehold.  

Den tilbudte samlede tilbudssum medfører en karakter på 2,1.  
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6.5.2 Funktionalitet og arkitektur 

Det arkitektoniske hovedgreb, bygningsanlæggets æstetiske 

kvaliteter, sammenhæng til konteksten og disponering af 
udearealer 

Det arkitektoniske hovedgreb  

 

 

Projektet tager udgangspunkt i karrestrukturen med klart defineret gårdrum, og 

med afsæt i den nære kontekst, udsigt og solforhold bearbejdes denne. Mod 

nord, mod Å-husene og den kommende bygade, rejser bygningen sig og kulmi-

nerer i et tårn og bliver markør og fikspunkt for resten af strukturen med en 

klart defineret hovedindgang. Strukturen varierer både i skala, går fra 11 til 3 

tager, samt i facaderne hele vejen rundt men holdes sammen af ét materiale-

valg, teglsten. Teglsten kendes fra miljøet og byggetraditionen på godsbanen, 

hvor bla. den gamle karakteristiske hovedbygning og flere af de bevaringsvær-

dige små-bygninger netop er gjort af teglsten. 

Hovedgrebet definerer den klare inddeling af beboergrupper og funktioner, og 

hvor tårnet tildeles Kollegiekontoret, karréen AAB og fællesfunktioner i bunden i 

sammenhæng med hovedindgangen i tårnets stueetage. 
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Projektet vurderes til at have et glimrende hovedgreb, der tager afsæt i stedet 

og i dén grad viser mod til at turde tage udfordringen op, og formår at gøre en 

dyd ud af at udnytte de forskellige skalatrin.  

Hovedgrebet har en stor skulpturel værdi og bliver et rigtigt flot modspil til ste-

det og de volumener området tilsigtes nu og i fremtiden. 

Sammenhæng til konteksten  

 

Med udgangspunkt i karréen arbejdes der med skala, passager og opgange i 

forhold til den omkringliggende kontekst. Projektet tilpasser sig på fortrinlig vis 

de nuværende og kommende store volumener ud mod Frichs Vej med tårnbyg-

ningen og en nedskalering mod syd og sydøst mod Godsbane byen, og hermed 
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også tilpasser sig solforholdene. 

 

Alle hjørner i stueetagen er aktiveret med udadvendte funktioner, markeret med 

store glaspartier, samt åbne passager og opgange i glas, hvilket gør projektet 

bymæssigt og inviterende. Der stilles spørgsmålstegn ved funktionen – ikke 

mindst gavnen - af søjlerne i de sydlige hjørner, der skjuler de udadvendte funk-

tioner, der er placeret i disse hjørner. De kunne i stedet placeres helt ud i hjør-

nerne, blive eksponeret og skabe lys og tryghed for den omkringliggende by. 

 

 

Bygningens facader gør udvalgte steder plads til en videre bearbejdning af kant-

zoner. 

 

På trods af karréstrukturen, lykkedes det i projektet at etablere en bygning, der 

ikke lukker sig om sig selv, men forholder sig til den kontekst den er placeret i. 
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Områdets forskellige skala er indeholdt i strukturen og projektet bruger vigtige 

bymæssige elementer som publikumsvenlige stueetager, passager og opgange. 

Der er derfor ingen lukkede og kedsommelige facadeforløb, men en meget fin 

variation, der med få enkle indgreb kan blive helt optimale. 

 

               

 

Projektet vurderes til at have en fortrinlig grad af dynamik og bymæssighed in-

tegreret i struktur, i skala, i materialevalg såvel som de funktioner, der vender 

ud mod byen. Passagerne og uderummene i forskellige niveauer i bygningen 

virker inviterende på den omkringliggende by. Bygningens sammenhæng til kon-

teksten vurderes til at være opfyldt på glimrende vis. 

Bygningsanlæggets æstetiske kvaliteter 

 

Der er mange ting på spil i projektet, der arbejder med skalaen i den nære kon-

tekst og med tegl, som er én af godsbanens tydelige materialer. Disse elementer 

bearbejdes ind i en ny tolkning over temaet variation. Projektet arbejder med 

varierede højder, varierede facader bundet sammen af teglsten, der primært 

varierer i den mørke ende af farveskalaen og binder komplekset sammen. Der 

arbejdes med komposition på avanceret niveau, de nuancerede facader med 

indfatninger i forskellige størrelser på udvalgte vinduer, giver bygningen et sær-

ligt spil, en dybde og et udtryk, der aldrig bliver ensformigt eller kedeligt.  De 

forskellige uderum er indarbejdet som en del af den samlede helhed - endnu et 

element der som resten af projektet udmærker sig ved, at funktion og arkitektur 

arbejder sammen. 

Projektet har valgt en blødstrøgen kvalitets tegl, der lover en smuk patinering. 
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På trods af de mange variationer, fremstår projektet roligt med en interessant 

blanding af et konservativt og et alligevel meget moderne udtryk. De varierede 

teglsten holdt i mørke nuancer, giver projektet et harmonisk sammenhængende 

og stabilt udtryk. Projektet virker gennemtænkt og fremstår som en æstetisk 

sammenhængende enhed med vished for at ville ældes med ynde.  

Disponering af udearealer 

 

Projektet disponerer med udearealer på fem planer: i gårdrummet, 1. sal oven-

på fællesbygningen (studiestræde), i tårnbygningen, på tagene som tagterrasser 

og orangerier, samt træningsfaciliteter i udearealet i forbindelse med fitness. 

Gårdrummets design henter inspiration fra godsbanens jernbanesveller og læg-

ger op til aktivitet og mødested for unge.  

    

Tårnbygningen har integrerede altaner hele vejen op som en del af fælleskøkke-

nerne på hver etage.    
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Der er anlagt tagterrasser med orangerier på en stor del af tagene og overdæk-

ket udetræning i forbindelse med fitness. 

 

 

Tagterrassen på studiestrædet har udsigt til gaden mod nord-øst og til 

gårdrummet.  

 

På hver deres måde tilbyder uderummene forskellige muligheder for udeliv. De 

kan noget forskelligt, fra lille intim skala for det nære miljø, til større sammen-

hænge hvor man mødes på tværs. 

Tagterrasserne er med deres orangerier meget brugbare i forhold til vejrlig og 

særligt forbeholdt beboerne, mens gårdrummet med passagerne ud til byen og 

tagterrassen ovenpå studiestrædet også kan tilgås og benyttes af områdets be-

boere og brugere. Altanerne i tårnet lægger op til daglig brug og fungerer med 

deres placering som en forlængelse af køkken/fællesrum i Kollegiekontorets bo-

liger.   

Projektet formår at udnytte, hvad udnyttes kan, med hensyn til uderum. De er 

brugbare funktionelle, har mange størrelser og niveauer med stor troværdighed i 

forhold til udnyttelsen. De fremstår som fine og meget brugbare integrerede 

elementer i det samlede projekt.  

Projektet disponering med udearealer er løst på særdeles glimrende vis. 
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Bygningsanlæggets udformning og funktionalitet i og imellem 
boligerne samt primære og sekundære fællesarealer 

Udformning og funktionalitet i AAB’s boliger 

Der er i boligarealerne arbejdet med veldefinerede entre zoner og opholdszoner, 

hvilket er et fortrinligt greb. Der er udmærket bordplads i køkkenerne, og op-

holdsrummene er meget velproportionerede. Der er gode opbevaringsmulighe-

der i skabe og depotrum og samtlige boliger har fransk altan. 

                      

                      

 

Samlet set vurderes boligerne at være løst på meget tilfredsstillende vis. 

Funktionalitet imellem AAB’s boliger 

Gangarealerne mellem boligerne er rationelle med en overskuelig længde og 

dagslys for enden af hver gang. I det nordøstlige afsnit er gangarealerne mere 

åbne, suppleret med ankomst lounge/mødested. Funktionaliteten imellem boli-

gerne er løst i meget tilfredsstillende grad. 
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Funktionaliteten i AAB’s boliger og fællesarealer vurderes samlet set at være løst 

meget tilfredsstillende. 

Udformning og funktionalitet i Kollegiekontorets boliger 

Boligerne fungerer fint og er veldisponerede med god garderobeplads og franske 

altaner i hver bolig. Der er god adgang til teknikrum fra gangarealerne. Det er 

meget fint at afgrænse markering mellem adgang og ophold med valg af diffe-

rentieret gulvbelægning.  
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Funktionalitet imellem Kollegiekontorets boliger 

Det store fællesrum på 50 m2 og den tilhørende altan mod sydvest på 12 m2 til 

kun 11 beboere gør opholdene attraktive og funktionelle.  Det er en glimrende 

løsning, at der er etableret 2 elevatorer centralt i tårnet, således at ventetid mi-

nimeres.  

 

Funktionaliteten i Kollegiekontorets boliger og fællesarealer vurderes til at være 

løst i en særdeles glimrende grad. 
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Primære fællesarealer 

 

De primære fællesarealer er placeret i stueetagen ved hovedindgangen i projek-

tets nordligste afsnit. Når man ankommer via hovedindgangen er der direkte kik 

til fællesopholdsrum, tv stue og forbindelse gården. Man kan på nem og over-

skuelig måde orientere sig og få indblik i, hvor der er ”liv”. Opholdsrummene er 

vendt ud mod plateauet i gården, så der er mulighed for at inddrage uderum-

met. Fitnessrummet i det nordøstlige hjørne, inddrager for-pladsen til overdæk-

ket uderumstræning og orienterer sig således mod byen og bidrager med livska-

bende aktivitet. 

Det er en styrke, at man bevæger sig i ”halve plan”, hvilket giver studiestrædet 

dynamik, og giver rummene forskelligartethed. 

Varmemesterkontoret er placeret ideelt ift. nyankomne, og de ansatte har et 

godt overblik herfra med store glaspartier.  
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Servicerummet er let tilgængeligt fra gadeplan i forhold til leverancer, og der er 

samtidig adgang fra vaskeriet. 

Baren i fællesrummet er aflåseligt ligesom det lille depot, som er placeret i nær-

heden heraf. Endvidere er der etableret bardisk, og selve placeringen af fælles-

rummet i hjertet af studiestrædet og ophold er ideel.  

De primære fællesarealer er løst på fortrinlig vis og med et troværdigt tag på 

flow, orientering og nudging mht. til fællesskab.  

Sekundære fællesarealer  

Generelt er de sekundere fællesarealer disponeret efter bygherrernes krav og 

ønsker. Genbrugsrummets placering gør det muligt at få afhentet affald m.m. 

ubesværet. 

Fordelingen af cykelparkering er optimal, da de er jævnt fordelt i karreen. Der er 

udarbejdet seks tramper, så der er nem adgang til cykelparkering.  

 

Det vurderes, at de sekundære fællesarealer er løst på glimrende vis. 

Opfyldelse af bygherrernes visioner for byggeriet 

Projektet arbejder med gode og funktionelle boliger, som leverer en kvalitet af 

tilfredsstillende grad. 
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Visionen om at skabe et byggeri, hvor fællesskabet er i højsæde lykkes for dette 

projekt, som der arbejdes med ude og inde i mange forskellige niveauer og stør-

relser. Studiestrædet og placeringen af fælles aktiviteter både ude og inde un-

derstøtter fællesskabet og det tilfældige møde. 

Fælleskøkkenerne for kollegieboligerne i tårnet giver mange muligheder inklusiv 

ophold udenfor på altaner. Endvidere skabes der liv og fællesskab af mindre ka-

rakter på de mange taghaver. 

Det markante tårn skaber en god kontekst til den omkringlæggende bebyggelse 

og giver kollegiet den kant og robusthed bygherrerne efterspørger samtidig 

med, at materialerne holdes i godsbanens nuværende stil. 

Sammenfatning af underkriteriet funktionalitet og arkitektur 

Projektet har åbenlyse kvaliteter på alle parametre: fra hovedgreb og tilpasning 

til konteksten, æstetik, disponering af udearealer, opfyldelse af bygherrens visi-

oner til funktion i boliger og fællesarealer. 

Ungdomsboligerne når dog ikke topniveau for køkkenfunktionen, ligesom faca-

derne fremstår med måske lidt for mange variationer i spil om end stadig meget 

fine. Der er særlig stor kvalitet i orangerier på tagene og i fællesområdet under 

kollegieboligerne samt altanerne ved fælleskøkkener. 

Samlet set vurderer bygherrerne, at der er en glimrende opfyldelse af underkri-

teriet funktionalitet og arkitektur, og tildeler projektet karakteren 7.  
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6.5.3 Tekniske løsninger  

Nedennævnte evaluering tager afsæt i funktionalitet, driftssikkerhed og drifts-

økonomi. 

Der foreligger en kortfattet beskrivelse af det statiske princip, som er enkelt 

med mange tunge vægge, hvilket vurderes at gøre bygningen robust. Der er 

konstruktiv sammenhæng mellem etager og kældre. Der er etableret søjler i 

facade, hvor stueetagen er tilbagetrukket. Det skal sikres at høje søjler mod be-

færdet veje sikres evt. mod påkørsel eller ved design af robusthed. Der er til-

budt tagterrasser og orangeri, hvor konstruktioner er tilpasset med ramper for 

tilgængelighed. Overordnet vurderes projektet at være bygbart. Konstruktioner i 

kælder er tilbudt med en sikker løsning med kælderydervægge som dobbelt 

konstruktion med støbt ”formur” under terræn og bagmur i betonelement. Ter-

rændæk i kælder udføres vandtæt som en dobbeltkonstruktion i pladsstøbt be-

ton understøttet af fundamentsbjælker og pæle. Konstruktioner i kælder vurde-

res til at være løst på meget tilfredsstillende vis. 

Det vurderes overordnet, at beregning af ekstrafundering afspejler projektets 

omfang og kompleksitet på fin vis. Retningslinjer anført i udbud i geoteknisk 

rapport er fulgt. Grundvandssænkning udføres ved simpel lænsning.  

Indeklimaet sikres via det installerede ventilationsanlæg, der i boligerne er fugt-

styret af hensyn til optimering af luftskiftet og minimering af energiforbrug. Om 

sommeren tilvejebringes det gode termiske indeklima vha. udvendig solaf-

skærmning og naturlig ventilation gennem facaderne.  

De tekniske løsninger for projektet er velbeskrevet. Løsningen på de tekniske 

installationer vurderes til at opfylde de tekniske krav i udbuddet og vurderes til 

at kunne sikre et velfungerende og driftssikkert hus. 

Der er udarbejdet en detaljeret energirammeberegning, der udgør et godt ud-

gangspunkt for den videre bearbejdning. Beregningen vurderes til at give en god 

sikkerhed for, at det tilbudte byggeri opfylder de udbudte krav til energiforbrug.  

Der er tilbudt et byggeri opført i tre forskellige tegltyper med fiberbetonplader 

omkring alle vinduer mod gårdrummet. Der etableres franske altaner i samtlige 

boligerne med glasværn, og der leveres fuldlimet højkantsparket i boligerne. Der 

leveres flere udvendige eksteriører til gårdrummet, og tagterrasser udføres med 

keramiske fliser samt driftsvenlige komposit brædder. De tilbudte materialer, 

produkter og fabrikater er vurderet til at være over middel i forhold til udbuds-

materialets krav.  

Samlet set vurderer bygherrerne, at der er en god/meget tilfredsstillende opfyl-

delse af underkriteriet for tekniske løsninger, og tildeles karakteren 6. 
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6.5.4 Organisation, bemanding og procesbeskrivelse  

Der er vist et organisationsdiagram med bemanding samt angivelse af rolle og 

ansvarsområde, der med en bred vifte af kompetencer afspejler robusthed i or-

ganisationen til at kunne løfte den samlede opgave på meget tilfredsstillende 

vis. Den enkelte nøglemedarbejders ansvarsområde er detaljeret beskrevet.   

Der er tilbudt en tidsplan, hvor ibrugtagning er planlagt til januar 2021 jævnfør 

udbudstidsplanen. 

De tilbudte CV’er på nøglemedarbejdere beskriver erfaringer og kompetencer 

indenfor almen boligbyggeri, som vurderes til at kunne bibringe opgaven både 

arkitektonisk og teknisk kvalitet på fin vis.  

Der er tilbudt en fin beskrivelse af hele processen fra projektering til udførelse, 

herunder lokalplansudarbejdelse, hvor beslutningsplanen sikrer fremdrift og 

overholdelse af delmål.  Projekterings- og udførelsesfaserne er velbeskrevet 

herunder fokusområder, samarbejde, opstart, tidsstyring, byggeproces og afle-

vering. Der er beskrevet en commissioning plan, der vurderes til at være fyl-

destgørende.  

 

Samlet set vurderer bygherrerne, at der er en over middel opfyldelse af under-

kriteriet for den tilbudte organisation, bemanding og procesbeskrivelse, og tilde-

les karakteren 5. 
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7 Karakterer 

Nedenfor er alle karakterer for underkriterierne angivet med tilhørende vægt-

ning i forhold til det enkelte underkriterie. 

 

 

  

Kriterie Vægt

Samlet tilbudssum ekskl. moms 199.550.000 198.900.000 204.000.000 201.119.100 201.259.379

Pris 

25% 3,5 0,9 4,0 1,0 0,0 0,0 2,3 0,6 2,1 0,5

Funktionalitet og arkitektur 

35% 5,0 1,8 4,0 1,4 3,0 1,1 4,0 1,4 7,0 2,5

Tekniske løsninger

25% 5,0 1,3 5,0 1,3 4,0 1,0 5,0 1,3 6,0 1,5

Organisation, bemanding og procesbeskrivelse

15% 6,0 0,9 5,0 0,8 4,0 0,6 4,0 0,6 5,0 0,8

100% Samlet karakter 19,5 4,8 18,0 4,4 11,0 2,7 15,3 3,8 20,1 5,2

JCN Bolig A/S Per Aarsleff A/S
Dansk Boligbyg 

A/S
JFP A/SNCC A/S
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8 Indstilling 

Ud fra en samlet vurdering af pris, funktionalitet og arkitektur, tekniske løsnin-

ger og organisation, bemanding og procesbeskrivelse og med den angivne 

vægtning indstiller en enig arbejdsgruppe til bedømmelsesudvalget, at totalen-

treprisegruppen Dansk Boligbyg A/S er fremkommet med det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud og forslag. 

8.1 Bedømmelsesudvalgets afgørelse 

Bedømmelsesudvalget har på møde den 20. februar 2017 truffet beslutning om 

at tiltræde arbejdsgruppens indstilling. 

8.2 Bedømmelsesudvalgets medlemmer 

Bedømmelsesudvalget (BU) består af følgende medlemmer: 

› Dan Christensen, formand, Arbejdernes Andels Boligforening 

› Bendt E. Nielsen, næstformand, Arbejdernes Andels Boligforening 

› Peter Kragballe, sekretær, Arbejdernes Andels Boligforening 

› Anders Rønnebro, direktør, Arbejdernes Andels Boligforening 

› René Skau Björnsson, formand, Kollegiekontoret i Aarhus 

› Nathalie Bundgaard, medlem af byggeudvalg, Kollegiekontoret i Aarhus 

› Søren Ahlers, medlem af byggeudvalg, Kollegiekontoret i Aarhus 

› Per Juulsen, direktør, Kollegiekontoret i Aarhus 

 

Følgende arbejdsgruppe (ARB) er en del af bedømmelsesudvalget:  

› Morten Strunge, projektchef, AAB 

› Marion Søndergaard, arkitekt, AAB 

› Carina Hedevang, projektleder, AAB 

› Erhardt Christensen, projektleder, AAB 

› Kim S. Møller, driftschef, KK 

› Karin Bank Lindberg, boliginspektør, KK 

 

med følgende rådgivere/sekretær for bedømmelsesudvalget: 

› Maiken Sortberg, bygherrerådgiver, Bascon | COWI 

› Asger Nybo Larsen, ingeniør, Bascon | COWI 

› Flemming Wigh Madsen, ingeniør, Bascon | COWI  

› Finn Schmidt, bygningskonstruktør BTH, Bascon | COWI 

› Per Ræbild Kjemtrup, ingeniør, miljø, COWI 

  



 

 

     

GODSBANEKOLLEGIET  93  

Bedømmelsesrapport 2017-02-20  

8.3 Bedømmelsesudvalgets tiltrædelse af notatet 

 

 

Aarhus, 20. februar 2017  

 

 

 

 

 

-------------------------------------- --------------------------------------

Dan Christensen, formand René Skau Björnsson, formand   

Arbejdernes Andels Boligforening Kollegiekontoret i Aarhus 

 

 

 

-------------------------------------- -------------------------------------- 

Bendt E. Nielsen, næstformand Nathalie Bundgaard, 

Arbejdernes Andels Boligforening medlem af byggeudvalg 

 Kollegiekontoret i Aarhus 

 

 

 

-------------------------------------- -------------------------------------- 

Peter Kragballe, sekretær Søren Ahlers, 

Arbejdernes Andels Boligforening medlem af byggeudvalg   

 Kollegiekontoret i Aarhus 

 

 

 

-------------------------------------- -------------------------------------- 

Anders Rønnebro, direktør Per Juulsen, direktør 

Arbejdernes Andels Boligforening Kollegiekontoret i Aarhus 

 
 

 


