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1. STATUS PÅ GENHUSNING AF FUNKTIONER I ROCKEFELLER
KOMPLEKSET OG NORDFLØJ FASE II
SAGSFREMSTILLING
Den politiske følgegruppe fik på møde den 9. marts 2017 orientering om forslag til opførelse af en ny
tilbygning til Nordfløjen, hvor funktioner i Rockefeller komplekset skal genhuses. Dette på baggrund af at
Rockefeller komplekset skal rives ned for at gøre plads til BørneRiget. Regionsrådet godkendte dette på
møde den 18. april 2017. Den politiske følgegruppe har efterspurgt en status for dette projekt.
Center for Ejendomme (CEJ) har sammen med rådgiver haft en proces, hvor brugernes ønsker er
identificeret. Udbudsmateriale udsendes juli 2017 og indeholder funktionskrav, rumprogrammer mm. til
brug ved prækvalifikation og senere indgåelse af aftale med totalentreprenør midt på efteråret. CEJ
forventer, at tidsplan og økonomien overholdes så funktionerne i Rockefeller-komplekset kan fraflytte,
før nedrivning skal indledes i foråret 2019.
På mødet giver vicedirektør Søren Henrik Helsted en status for opførelse af Nordfløjen fase II.
KONKLUSION
Vicedirektør Søren Henrik Helsted orienterede om status for opførelse af Nordfløjen fase II. Herunder
om tidsplan og økonomi for projektet.
Det vil være hensigtsmæssigt at tilføje 2 etager på tilbygningen med råhusarealer til senere udbygning,
hvis det er økonomisk muligt.
Ifølge tidsplanen er der Prækvalifikation af 5 tilbudsgivere primo september 2017, og med forventet
kontrakt om totalentreprise i november 2017. Opførelsen af Nordfløjen fase II skal påbegyndes i marts
2018 med henblik på ibrugtagelse i
foråret 2019.
Præsentationen gav anledning til en drøftelse om økonomi og reserveniveau for opførelsen af
Nordfløjen fase II.
Søren Henrik Helsted oplyste, at det var CEJ's vurdering, at projektet har en robust økonomi med
tilstrækkelige reserver.
JOURNALNUMMER
16035878
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2. INDSTILLING AF KONKURRENCEVINDER FOR BØRNERIGET
SAGSFREMSTILLING
Projektorganisationen bag BørneRiget igangsatte i august 2016 en projektkonkurrence med efterfølgende
udbud med forhandling - fase 1 og 2. Den nedsatte bedømmelseskomite har bestået af den politiske
følgegruppe, to repræsentanter fra Ole Kirks Fond samt fire fagdommere.
I alt seks prækvalificerede bød ind i fase 1 og Regionsrådet godkendte den 7. marts 2017 tre ligeværdige
vindere af arkitektkonkurrencens fase 1. De tre vindere gik videre til fase 2, udbud med forhandling.
De tre vindere af fase 1 var:






Konsortiet Schmidt Hammer Lassen Architects K/S og MOE A/S med TREDJE NATUR, CREO
ARKITEKTER, Keingart og Smith Innovation som underrådgivere
Building Design Partnership Limited, som totalrådgiver med Gottlieb Paludan Architects og Art In
Site Ltd. som underrådgivere
3XN A/S som totalrådgiver med Arkitema Architects, NIRAS og Kristine Jensens Tegnestue som
underrådgivere

Projektorganisationen har i fase 2 holdt forhandlingsmøder med de tre vindere af fase 1 og har evalueret
de indkomne forslag på grundlag af tildelingskriteriet ”Det bedste forhold mellem pris og kvalitet” efter
nedenstående kriterier:





Vurdering af det samlede projekts arkitektoniske og tekniske besvarelse (55%)
Proces- og projektbeskrivelse, organisation og bemanding, herunder CV’er på nøglepersoner
(30%)
Honorar og tilbudt honorarprocent (15%)

Evalueringen er gennemført efter en fastlagt evalueringsmodel. Evalueringsrapport (fortroligt dokument)
forventes klar primo august 2017.
På mødet vil arkitekt Naja Lynge Rasmussen gennemgå de tre forslag samt evalueringsrapporten.
Regionsrådet får den 22. august 2017 fremlagt sag om endelige udpegning af konkurrencevinder jf. den
udarbejdede evalueringsrapport.
Vinderen af projektkonkurrencen planlægges offentliggjort den 23. august 2017 ved en reception på
Rigshospitalet, hvor de tre forslag bliver gennemgået og vinderen afsløres. Deltagerne i konkurrencens
fase 2 modtager oplysning om vinderen lige inden offentliggørelsen. Vindernavnet er derfor fortroligt og
må ikke videregives til udenforstående inden offentliggørelsen den 23. august 2017.
Under forudsætning af Regionsrådets godkendelse af indstilling og efter stand-still periodens udløb
forventer projektorganisationen at indgå kontrakt om totalrådgivning den 1. september 2017.
Efter indgåelse af kontrakt overgår byggeriet til programfasen. Administrationen forventer at forelægge
dispositionsforslag for regionsrådet primo 2018. Herefter gennemføres projekteringsfasen og
udførelsesfasen og byggeriet forventes ibrugtaget primo 2024.
KONKLUSION
Arkitekt Naja lynge Rasmussen præsenterede forslagene for følgegruppen.
Alle interessenter, herunder også fonden er enige om at det er det bedste projekt, der er valgt som vinder.
Der er generelt stor interesse for projektet, og projektorganisationen har fokus på at have en professionel
tilgang til at modtage gæster i nybyggeriet.
De 3 forslag indeholder alle en overskridelse af arealer, og i den kommende fase vil der derfor blive
arbejdet men en tilpasning af projektet, så projektet kan realiseres inden for det økonomiske råderum og
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den bebyggelsesprocent, som Københavns Kommune har tilkendegivet støtte for i lokalplanrammen.
Opstartsmøde med vinderen er den 1. september 2017, hvor areal, processkrivelsen og økonomi skal
drøftes.
Evalueringsnotat blev udleveret jf. bilag 1.
JOURNALNUMMER
16035878

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1Evalueringsnotat
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3. STATUS FOR ARBEJDET MED ØKONOMISK GRUNDLAG FOR
BØRNERIGET VIA FONDE
SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstaden og Ole Kirks Fond blev med godkendelse af samarbejdsaftalen den 14. juni 2016
enige om i samarbejde at realisere BørneRiget. Projektet har et budget i alt på 2,6 mia. hvoraf Ole Kirks
fond bidrager med 0,6 mia. og Regionsrådet har bevilliget 1,4 mia. De resterende 0,6 mia. skal findes fra
fonde mv.
På baggrund af ovenstående er BørneRiget beskrevet som en helhedsplan i et forløb med to etaper. I
etape I opføres et unikt hospital til børn, unge og fødende på 58.000 m², hvoraf de 8000 m² til
operationsgang og børnekirurgiske ambulatorier bygges som et lukket råhus. Etape II – som indeholder
indretning af operationsgang og kirurgiske ambulatorier – realiseres i takt med, at projektorganisationen
rejser yderligere midler via fundraising/donationer.
Fundraising indsatsen har høj prioritet i styregruppen og projektorganisationen. I løbet af fundraising
perioden bliver alle væsentlige spørgsmål, der relaterer sig til fundraising og projektets realisering drøftet i
Styregruppen med henblik på, at Ole Kirks Fond og Region Hovedstaden via denne kontinuerlige dialog
kan fastholde målsætningerne for BørneRiget.
Fundraising indsatsen er organisatorisk placeret i projektorganisationen bag BørneRiget på Rigshospitalet
og med support fra de administrative stabe på Rigshospitalet.
Fondene vil enten kunne donere til projektet generelt eller donere til specifikke dele af bygningen.
Specifikke donationer kan fx gå på apparatur, forskningsarealer, operationsstuer eller lignende.
Derudover arbejder projektorganisationen med at indhente sponsorater til eksempelvis at igangsætte
forsknings- og udviklingsinitiativer, fx omhandlende leg, læring og sygdom.
På mødet vil projektchef Bent Ottesen give en status for arbejdet med fundraising og herunder orientere
om fonde som projektorganisationen aktuelt er i dialog med.
Den politiske følgegruppe bliver fremover orienteret om status for at indhente fondsmidler på møderne
under status for økonomi. Derudover får Regionsrådet forelagt sager om specifikke fondsdonationer til
godkendelse.
KONKLUSION
Projektdirektør Bent Ottesen orienterede om status for arbejdet med fondsfinansiering, herunder at flere
andre fonde har tilkendegivet at de ønsker at støtte projektet. Fondene vil generelt ikke finansiere
mursten, men vil eksempelvis gerne støtte forskningsaktiviteter. Der arbejdes videre med det fulde
projekt.
Elsass fonden donerer 23,5 mio. til et center for Cerebral Parese som bliver en del af BørneRiget.
Den styrkelse af budgettet, som er fremkommet fra momsfritagelsen, anvendes til råhus til
operationsgang og kirurgiske ambulatorier.
DR vil sende et indslag om BørneRiget den 27. august, som en længere udsendelse i DR's 21 Søndag.
Følgegruppen tog orientering om projektets status for arbejdet med fondsfinansiering til efterretning.
JOURNALNUMMER
16035878
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4. STATUS FOR ARBEJDET MED INNOVATION OG
ORGANISATIONSUDVIKLING
SAGSFREMSTILLING
BørneRiget består af et hovedprojekt – selve byggeriet - samt en række udviklingsprojekter, som
medvirker til at realisere de visioner, der er beskrevet i ”Aftale om realisering af nyt hospital til børn, unge
og fødende på Rigshospitalet” fra juni 2016. Aftalen bekræfter de enestående muligheder, der er for at
bygge og drive et innovativt hospital med familiecentreret behandling og pleje, som er designet til de
behov, som indlagte børn, unge og fødende og deres familier har – fordi familie, teknologi og effektivitet
er kædet sammen i en integreret løsning.
For at være klar med nye arbejdsgange, patientforløb, ledelsesformer mv. til indflytningen i BørneRiget
giver det mening allerede nu at igangsætte en række udviklingsprojekter, som har fokus på at udvikle
arbejdsgange, kulturer og holdninger.
Den politiske følgegruppe fik på møde den 6. januar 2017 en første status for udviklingsprojekter, som er
igangsat for at indfri visionerne bag BørneRiget. Projektleder Anne-Mette Bang Termansen vil på mødet
give en status for projekterne. Følgende udviklingsprojekter er i gang:










Fremtidens fødemiljø
Fleksible operationsstuer
Integreret leg
Fremtidens børneintensive funktion
Black box til kirurgi og obstetrik
Sund bygning
Logistik koncept
Pit-stop udredning og behandling
Gevinstrealisering i BørneRiget

I bilag 2 findes desuden en uddybet status for hvert af udviklingsprojekterne.
KONKLUSION
Projektleder Anne-Mette Termansen gennemgik projektets plan for innovation og organisationsudvikling.
Projektdirektør Bent Ottesen orienterede om Blackbox, herunder potentialet i at udnytte intra-operative
data til at dygtiggøre operationsteam og forøge patientsikkerhed, jf. bilag 3.
Følgegruppen tog orientering om projektets status for arbejdet med innovation og
organisationsudvikling til efterretning.
JOURNALNUMMER
16035878

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 2 udviklingsprojekter
2. Bilag 3 Politisk følgegruppe BørneRiget møde 3
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5. NÆSTE MØDE I POLITISK FØLGEGRUPPE
SAGSFREMSTILLING
Der er planlagt møde i politisk følgegruppe den 24. november 2017 kl. 10-12. Dagsorden for mødet
bliver blandt andet status for byggeprojektet samt afrapportering af igangsatte udviklingsprojekter.
KONKLUSION
Næste møde i politisk følgegruppe er den 24. november 2017 kl. 10-12.
JOURNALNUMMER
16035878
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EVALUERINGSNOTAT

1

Indledning

Hvor komplet kan et hospital føles? Kunne man forestille sig et sted, der ved sin
blotte bygningskrop indgyder håb og tillid? Det var væsentlige spørgsmål, da
ambitionerne og målene for BørneRiget blev skabt. Vi er stolte over, at projektet
nu er nået dertil, hvor vi med vinderprojektet er nærmere en konkretisering, der
betyder, at BørneRiget ikke længere blot er en idé, men med vinderprojektet
også har fået et fysisk og konkret udtryk.
I løbet af konkurrencen er seks forslag først reduceret til tre. De tre forslag har
forandret sig undervejs, og de tre teams har lyttet og arbejdet konstruktivt med
at forbedre deres projekter. Vinderprojektet besvarer vores ønsker og krav til
fremtidens BørneRiget. Når byggeriet står færdigt, vil BørneRiget være et sted,
der indgyder håb og tillid.
Vinderprojektet og udviklingen af byggeriet vil også få stor betydning for den
organisatoriske udvikling, der skal til, for at ambitionen om at blive verdens
bedste børnehospital kan lykkes. Patienter og personale vil meget konkret kunne
forholde sig til, hvor og hvordan behandling og forløb vil kunne planlægges og
gennemføres i fremtiden. Nye metoder, forskning og udvikling af kliniske
praksisser vil blive fysisk forankret i bygningen. Organisationsudviklingen er
ligeså vigtig for ambitionen om at lykkes, som selve byggeriet.
BørneRiget skal være i verdensklasse, hvor man ved – og kan mærke – at man
er på et hospital, hvor behandling, forskning, udvikling og uddannelse er
ligeværdige fokusområder. Det skal komme til udtryk i et byggeri, der sætter
nye standarder for samspil mellem arkitektur, organisation og drift. Patienter og
personale skal opleve, at de har de bedste betingelser for at skabe logiske
patientforløb og tryghed i omgivelser, der er effektive i forhold til teknologi og
logistik.
Vi kan nu bygge et hospital, der integrerer leg hele vejen igennem
behandlingsforløbet. Vi ser frem til at byde jer velkommen på et hospital, der i
alle aspekter tager udgangspunkt i barnet, den unge, familien og de fødende.

PER CHRISTIANSEN
Hospitalsdirektør

EVALUERINGSNOTAT

2

3

Projektkonkurrence

Region Hovedstaden, Rigshospitalet/BørneRiget (herefter BørneRiget), har i
henhold til bekendtgørelse nr. 2016/S 116-205948 gennemført en
projektkonkurrence vedrørende opførelse af BørneRiget, der blev afsluttet med
udpegning af nedenstående tre vindere:

›

Konsortiet SHL og MOE (SHL og MOE) med følgende underrådgivere:
Creo Arkitekter, Tredje Natur, Keingart og Smith Innovation

›

Building Design Partnership Limited (BDP) med følgende underrådgivere:
Gottlieb Paludan Architects, Rovlung og Brøndsted Arkitekter, Søren Jensen
Rådgivende ingeniørfirma samt Art in Site Ltd

›

3XN A/S (3XN) med følgende underrådgivere:
Arkitema, Niras, Kirstine Jensens Tegnestue og RosanBosch.

BørneRiget har efterfølgende gennemført et udbud med forhandling uden
forudgående offentliggørelse med de tre vindere, jf. udbudslovens § 82, med
henblik på at tildele en kontrakt omhandlende totalrådgivning i forbindelse med
opførelsen af BørneRiget.
BørneRiget har ved tilbudsfristens udløb den 21. juni 2017 kl. 9:00 modtaget
tilbud fra alle tre tilbudsgivere.
Der redegøres i det følgende for evalueringen af de indkomne tilbud med henblik
på at identificere, hvilken tilbudsgiver der har afgivet det økonomisk mest
fordelagtige tilbud, og dermed hvem kontrakten tildeles.

3

Resultat

Nedenfor ses det samlede resultat af evalueringen af de indkomne tilbud. Tal
angivet uden parentes er point for kriteriet, mens tallet angivet i parentes er det
vægtede point for kriteriet.
Underkriterier

SHL og MOE

BDP

3XN

Vurdering af det samlede projekts
arkitektoniske og tekniske besvarelse

5
(2,75)

6
(3,30)

7
(3,85)

Proces- og projektbeskrivelse,
organisation og bemanding, herunder
CV'er på nøglepersoner

5
(1,30)

6
(1,80)

6
(1,80)

Honorar og tilbudt honorarprocent

1,29
(0,19)

0,96
(0,14)

1,22
(0,18)

4,44

5,24

5,83

Samlet, vægtet point

Som det fremgår af ovenstående skema, opnår tilbuddet fra 3XN det højeste
antal point. På denne baggrund er det vurderet, at 3XN har afgivet det
økonomisk mest fordelagtige tilbud.

4
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Formalia

4.1.1 Konditionsmæssighed
Der er i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5 adgang for ordregiver til under
overholdelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed anmode
tilbudsgiveren om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet ved at
indsende relevante oplysninger eller dokumentation inden for en passende frist,
hvis de oplysninger eller dokumenter, som tilbudsgiveren har indsendt i
forbindelse med afgivelse af tilbud er ufuldstændige eller fejlbehæftede, eller når
der mangler specifikke dokumenter. Anmodningen må ikke føre til, at
tilbudsgiver kan fremsætte et nyt tilbud.

4.1.2 Opfyldelse af krav
Af udbudsmaterialet fremgår det, at tilbud skulle indeholde følgende:

›

Etageplaner, mål 1:500.

›

Etageplaner for udvalgte områder, mål 1:200
Konkurrenceforslag skulle indeholde detaljerede etageplansudsnit, der viser
de funktionelle sammenhænge for følgende områder:

›

Børn & Unge Senge (2.42) og Børn & Unge Senge, ophold (2.43)

›

Præ-Post (2.22) og Operation (2.23)

›

Voksenambulatorium (1.11)

›

TXID-senge (Udsnit af 2.54)

›

Diagnostisk afsnit (2.31 og 2.32)

›

Børne og Ungeambulatorium A (2.11)

›

Sengestue (2.42) med særligt fokus på, hvordan sengestuen understøtter
hverdagslivet for familien, mål 1:50.

›

Snit og facader, mål 1:200
Tegningsmaterialet skulle formidle den arkitektoniske hovedidé, herunder
valg af materialer. Forslaget skulle vise alle typer facader, så
tegningsmaterialet samlet viste karakteren af det udarbejdede projekts
facader. Tegningsmaterialet skulle redegøre for hovedprincipper for
bærende konstruktioner, tekniske føringsveje og installationer.

›

Helheds- og situationsplan, mål 1:500.
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›

Opdaterede beskrivelser, tegninger og renderinger i A3-mappe disponeret
som anvist.

›

Arealskema med angivelse af netto- og bruttoarealer fordelt på funktioner.

›

Detaljeret anlægsøkonomi i form af udfyldt kalkulationsskabelon for fuldt og
reduceret projekt.

›

Detaljering af hovedtidsplan.

›

Beskrivelse af organisation og CV'er med opgave og rollefordeling.

›

Beskrivelse af proces for validering af byggeprogram.

›

Beskrivelse af proces for dispositions- og projektforslagsfase.

›

Beskrivelse af proces fra indgåelse af totalrådgiveraftale til idriftsættelse.

›

Honorartilbud i form af underskrevet totalrådgiverkontrakt med tilbudt
honorarprocent og timepriser.

›

Udfyldt ESPD (European Single Procurement Document).

4.1.3 Vurdering af konditionsmæssighed
De indkomne tilbud er blevet gennemgået og alle tre tilbud er vurderet at være
konditionsmæssige, og det er tilsvarende vurderet, at ingen af tilbuddene
indeholdt forbehold som medførte ukondtionsmæssighed.
Som led i gennemgangen af tilbuddene er arealerne endvidere blevet opmålt.
Opmålingen er foretaget på baggrund af IFC-modeller, hvor disse har været
tilgængelige. Hvor IFC modeller ikke har været tilgængelige er opmålingen sket
på baggrund af de af tilbudsgiverne fremsendte planer. Opmålingerne viste, at
alle 3 tilbud opfyldte udbudsmaterialets forudsætninger.
Der henvises i øvrigt til nærværende notats punkt 4.1.4 af rettelse af fejl og
mangler i tilbuddene.

4.1.4 Rettelse af fejl og mangler i tilbud
3XN
Den digitale A3-mappe, der var uploadet af 3XN inden for tilbudsfristen, var
ulæselig efter download. Det fremgik af RIB (Byggeweb), at A3-mappen var
uploadet, men ved download kunne indholdet af A3-mappen ikke læses.
Det kunne ud fra Byggeweb konstateres, at 3XN digitalt via Byggeweb havde
afleveret A3-mappen, men at det af ukendte, tekniske årsager ikke var muligt at
hente indholdet af A3-mappen ned i et læsbart format. Det blev vurderet, at det
med henvisning til udbudslovens § 159, stk. 5 var muligt at anmode 3XN om at
fremsende A3-mappen via mail/fildelingstjeneste, idet dette ikke ville give 3XN
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mulighed for at fremsætte et nyt tilbud, idet det på baggrund af indholdet af
Byggeweb blev antaget at A3-mappen var udarbejdet og læsbarheden alene
beroede på en teknisk fejl. På den baggrund blev det besluttet at anmode 3XN
om at fremsende A3-mappen via en fildelingstjeneste samme dag.
Filen indeholdende A3-mappen blev modtaget den 21. juni 2017 kort tid efter
den telefoniske henvendelse til 3XN, og den modtagne A3-mappe var (digitalt)
dateret forud for afleveringsfristen den 21. juni 2017.

SHL og MOE
Det fremgik af udbudsbetingelsernes punkt 8.2, at tilbudsgiverne skulle
fremsende ESPD i forbindelse med afgivelse af tilbud. Ved gennemgang af
tilbuddet fra SHL og MOE blev det konstateret, at SHL og MOE har afleveret
egne ESPD-skemaer, men at tilbuddet ikke indeholdt ESPD fra de til konsortiet
knyttede underrådgivere.
Det blev vurderet, at de manglende ESPD´er kunne indhentes med hjemmel i
udbudslovens §159, stk. 5. Den 28.juni 2017 rettede ordregiver derfor
henvendelse til SHL og Moe den 28. juni 2017 med henblik på at få tilsendt de
manglende ESPD-skemaer fra underrådgiverne. Grundet sommerferieperioden
blev der sat en frist til 4. august til fremsendelse af ESPD-skemaer. SHL og Moe
har inden den fastsatte frist fremsendt ESPD for de pågældende underrådgivere.
De fremsendte ESPD´er for underrådgiverne er gennemgået og at ESPD´erne
indeholdt de nødvendige oplysninger vedr. underrådgiverne.

4.1.5 Unormalt lave tilbud
Ingen af de modtagne tilbud er vurderet til at være unormalt lave tilbud.

5

Evalueringsmetode

Som angivet i udbudsbetingelsernes punkt 11 vil evaluering af de indkomne
tilbud ske i henhold til det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra
tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" med følgende
underkriterier og vægtning heraf:

›

Vurdering af det samlede projekts arkitektoniske og tekniske besvarelse
(55%)

›

Proces- og projektbeskrivelse, organisation og bemanding, herunder CV’er
på nøglepersoner (30%)

›

Honorar og tilbudt honorarprocent (15%).

Der er afgivet ét point pr. underkriterium. Hvert tilbuds samlede pointscore
opgøres som summen af point fra omregningen af hvert af de tre underkriterier
(vægtet). Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, som har den højeste samlede
pointscore.
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Pointskala

Ved evalueringen af tilbuddene er der anvendt en pointmodel, hvor tilbuddene
bedømmes på en skala fra 0-8 point.
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

Utilstrækkelig opfyldelse af kriteriet

1

Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud)

0

5.1.1 Projektets arkitektoniske og tekniske besvarelse
I henhold til udbudsbetingelsernes punkt 11 er der ved evalueringen af dette
underkriterium lagt vægt på følgende:

›

Forslagets evne til at skabe et samlet børnehospital, som fremstår
arkitektonisk, attraktivt og inviterende i forhold til omgivelserne.

›

Sammenhæng mellem det arkitektoniske udtryk, oplevelsen af byggeriet,
dets funktion – både overordnet set i forhold til hovedgreb og i delafsnit –
og de enkelte rumligheder. Der er lagt vægt på den samlede kvalitet og
oplevelsen både i helheden, mellemskalaen og detaljen.

›

Forslagets evne til at understøtte et velfungerende børnehospitals
dagligdag, muligheden for en effektiv planlægning og gennemførelse af de
kliniske arbejdsprocesser.

›

Forslaget evne til at skabe et attraktivt, velfungerende børnehospital, der
understøtter de fem designprincipper og samtidig vil være funktionelt,
fleksibelt og bygbart, herunder at børnehospitalet fremstår som
velfungerende for stedets patienter, gæster og besøgende.

›

Forslagets evne til at imødekomme de ønskede nærheder og funktionskrav,
der er opstillet i programmet, og som er medvirkende til at understøtte et
velfungerende patient- og arbejdsmiljø og drift af personalet.

Ovenstående kriterier vægter ligeligt. Ved evaluering af den tekniske besvarelse
er der lagt vægt på nedenstående delkriterier:

›

Projektets byggetekniske/udførelsestekniske bygbarhed og at der er skabt
et byggeri og anlæg, hvor driften og adgang til efterfølgende
vedligeholdelse er tænkt ind

8

EVALUERINGSNOTAT

›

At projektet vil kunne udføres, så de tekniske installationer er tænkt
sammen med det fysiske greb, og der er tænkt robuste løsninger ind med
langtidsholdbare materialer, som er nemme at rengøre og vedligeholde

›

En god sammenhæng mellem de valgte, tekniske løsninger, arkitektur,
vision og funktion.

5.1.2 Proces- og projektbeskrivelse, organisation og CV'er
Ved evaluering af dette underkriterium er der lagt vægt på nedenstående
kriterier, som vægtes ligeligt.
Proces- og projektbeskrivelse:

›

At proces- og projektbeskrivelse på overbevisende måde beskriver
processen fra indgåelse af totalrådgiverkontrakt til idriftsættelse, og at
denne forholder sig kritisk og realistisk til processens enkeltdele og
dokumenterer rådgivers evne til at sikre engagement gennem besvarelse af
casen

›

Hvorledes proces- og projektbeskrivelsen dokumenterer rådgivers evne til
at sikre gennemførelsen af projektet, herunder at byggeriets realisering
under de givne omstændigheder, placering og bygbarhed er adresseret

›

At beskrivelsen dokumenterer, at rådgiver på en realistisk og relevant vis
har forholdt sig til validering af byggeprogram og dispositionsforslag.

Organisation og bemanding:

›

At den tilbudte organisation er målrettet den konkrete opgave, samt at
organisationen er robust

›

At der er en enkel og entydig kommunikation med bygherrens organisation,
samt at organisationen giver adgang til kontinuerlige og kvalitativt faglige
kompetencer internt i det projektspecifikke team.

Tilbudte nøglemedarbejdere:

›

At de tilbudte nøglemedarbejdere har relevant erfaring i forhold til den
konkrete opgave, herunder erfaring med projektets teknisk tunge områder
og projektets kompleksitet.

5.1.3 Honorar
Ved evalueringen af underkriteriet "honorar og tilbudt honorarprocent" er
nedenstående metode anvendt:
Ved vurdering af delkriteriet "Honorar og tilbudt honorarprocent" indgik to dele;
1

Den tilbudte honorarprocent (omfattende samtlige ydelser, herunder
byggeledelse) på opgaven samt
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Det tilbudte fradrag i den tilbudte honorarprocent, såfremt tilbudsgiver ikke
skal udføre byggeledelse.

Fradraget angivet i procent af den tilbudte samlede honorarprocent (det vil altså
sige, at ved en tilbudt samlet honorarprocent på f.eks. 9,5% vil et tilbudt
fradrag på 10% medføre, at såfremt tilbudsgiver ikke skal udføre byggeledelse
vil den samlede honorarprocent, som tilbudsgiver da er berettiget til, udgøre
(9,5% - 9,5%)x0,1 = 8,55%).
Delkriteriet ”Honorar og tilbudt honorarprocent” er tildelt point efter en
evalueringsmodel med to led; dels et led vedrørende den samlede tilbudte
honorarprocent og dels et led vedrørende den tilbudte fradragsprocent
vedrørende byggeledelse. Ved den samlede pointberegning vedrørende
delkriteriet ” Honorar og tilbudt honorarprocent” (altså inden vægtning på hhv.
55% og 30% i forhold til delkriterierne " Vurdering af det samlede projekts
arkitektoniske og tekniske besvarelse" og " Proces- og projektbeskrivelse,
organisation og bemanding, herunder CV’er på nøglepersoner ") foretages en
"intern" vægtning mellem de tildelte point for den samlede honorarprocent og
fradraget vedrørende byggeledelse.
Således vægtede point vedrørende den samlede honorarprocent 14/15 og point
angående fradrag vedrørende byggeledelse vægtede 1/15.
Den tilbudte fradragsprocent
Evaluering af den tilbudte fradragsprocent i tilfælde af, at tilbudsgiver ikke skal
udføre byggeledelsen er sket som følger:
Den højeste tilbudte fradragsprocent er tildelt 8 point. Øvrige tilbudte
fradragsprocenter er tildelt point forholdsmæssigt i forhold til højeste
fradragsprocent efter formlen:
Tilbudt fradragsprocent x 8/højeste fradragsprocent.
Point er tildelt med 2 decimaler (også ved det efterfølgende beregnede vægtede
pointtal.

6

Evaluering af de indkomne tilbud

Nedenfor følger en gennemgang af evalueringen af de tre tilbud.

6.1

3XN

Den samlede evaluering af 3XN's tilbud er vist i tabellen.
3XN
Vurdering af det samlede projekts arkitektoniske
og tekniske besvarelse

Point

Vægtet point

7

3,85
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Proces- og projektbeskrivelse, organisation og
bemanding, herunder CV'er på nøglepersoner
Honorar og tilbudt honorarprocent

6

1,80

1,22

0,18

Samlet

5,83

6.1.1 Projektets arkitektoniske og tekniske besvarelse
For underkriteriet "Vurdering af det samlede projekts arkitektoniske og tekniske
besvarelse" vurderes tilbuddet samlet set på glimrende/fortrinlig vis at opfylde
kriterieret, svarende til pointet 7.
Tilbuddet er med det udviklede projekt meget tro mod den oprindelige hovedidé
og har således gennem hele forløbet fastholdt en fingerplan i mikroskala, hvilket
understreger hovedidéens holdbarhed. Geometrien i bygningen er dynamisk
bl.a. grundet bueslaget. Endestationerne i 'fingerspidserne' er i forslaget mere
opløst end i projektkonkurrencens første fase. Facadelængden på bygningen er
god og giver gode dagslysforhold. Geometrien betyder dog, at der er zoner, hvor
dagslysforholdene vil være udfordret. Hovedideen er et hjerte som det sociale
og funktionelle udgangspunkt i midten, og fra hjertet bevæger man sig ud til
behandlings- og sengeafsnittene, hvor der er aktiviteter/oplevelser hele vejen i
form af nicher og fælles rum i 'fingerspidserne'. Formen og fingerspidserne
åbner sig mod omgivelserne og gør bygningen attraktiv indadtil og udadtil og
vurderes i høj grad at kunne understøtte de fem designprincipper. Bygningen
har dynamik og åbenheder i udtrykket og former sig til en figur, der giver små
afstande. Bygningens arkitektur udtrykker en bygning, som har sin egen
karakter. Den er hverken Panum eller Rigshospitalet, men en bygning i sin egen
ret. Bygningen har et legende udtryk, som inviterer indenfor, og de seks
forskellige aktivitetshaver giver mulighed for leg mellem 'fingrene' uden om
bygningen med hvert sit tema.
Det tilbudte projekt viser en fin inddragelse af designprincipperne.
Ankomstområdet giver næsten indtryk af noget magisk, der driller øjet. Dog
virker farveholdning og funktionen stressende. Tolkningen af hjemligheden er et
stærkt greb og til tider næsten for stærkt.
Der er en stærk italesættelse af legen gennem definitionen af et lege-DNA, og
der vises mange gode eksempler på, hvordan legen kan integreres i bygningen.
Legens udtryk er dog ikke alle steder lige velafbalanceret i forhold til
mangfoldigheden af brugere af hospitalet og de ofte sårbare situationer,
familierne befinder sig i.
Hver af 'fingrene' har fået sit eget tema, hvilket kan give patienter og personale
en følelse af at høre hjemme, og som samtidig letter wayfinding, hvilket er
positivt. Der er etableret kig til vinterhaverne for enden af hver gang, hvilket
også vil give en fornemmelse af liv og leg. Rundt om bygningen er der
forskellige, rumlige tematikker. "Hr. Berg" har næsten fået sin egen finger, og
ligger adskilt fra resten af afsnittet, hvilket er et positivt element.
Det tilbudte projekt opfylder de ønskede nærheder. Broens placering på anden
sal med nærhed til diagnostik og OP er fin, ligesom nærheden til trappe,
elevatorer og modtagelse på OP er god. Der er en klar og logisk opbygning af
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bygningen indefra og en klar opdeling i front- og backstage. Det vil være nemt
at finde rundt på sengeafsnittene, hvilket bidrager til et godt arbejdsmiljø for
medarbejderne. Dog stiller opbygningen store krav til drift og vedligeholdelse.
Etagerne passer godt til funktionerne i byggeprogrammet, og de er skabt indefra
og ud. Hovedfunktioner og birum er godt fordelt på etagerne. Ligeledes er
funktionerne omkring ankomsten godt indtænkt i projektet. E. Det tilbudte
projekt har sit eget, meget markante udtryk. Set indefra er det genkendeligt
som et hospital, hvilket giver overskuelighed og klarhed, som også letter
wayfinding. Placeringerne af sengeafsnit er dog ikke helt på plads. Det gælder
særligt de rum, der er placeret ved sluserne i TXID-afsnittet, hvilket er et meget
begrænset antal.
Projektet viser, at der i projektbearbejdningen har været et stort fokus på
facaden og på uderummene. Det kommer til udtryk i en let bygningsstruktur.
Fokus på facade og uderum vurderes dog at være sket på bekostning af
funktionerne. Funktionerne er flyttet ud i facaden, hvilket giver mindre
fleksibilitet i forhold til at ændre på placeringen af funktionerne.
Birummene i funktionsafsnittene er godt placeret, mens kælderen skal
bearbejdes, idet det nuværende forslag ikke vil fungere optimalt. Det er ikke
hensigtsmæssigt, at flowet skal gennem hovedtransportområdet.
Lagerautomatikken i kælderområdet skal gennem ambulatorier for børn og
unge/voksne, hvilket ikke vurderes hensigtsmæssigt. Grundlæggende er
tilbuddet med det tilbudte projekt ikke videreudviklet set i forhold til håndtering
af logistik. Adgangen til forsyningsområdet vurderes at være
underdimensioneret.
De tekniske løsninger er standardløsninger, som er nemme at bygge op i forhold
til konstruktioner. På konkurrencetilbuddets præmisser vurderes de tekniske
løsninger at være lovende i forhold til den videre bearbejdning og bygbarheden.
Vinkler, der følger af hovedgreb og bygningsgeometri, vurderes at give
udfordringer. I forhold til installationerne er driften tænkt ind, hvilket vurderes
positivt. Konstruktionerne vurderes at være standardløsninger.
Det tilbudte projekt udmærker sig ved at have mange gode kvaliteter som f.eks.
en god dynamik i geometrien. Bygningen har en egen signifikans med en form,
der åbner sig mod omgivelserne og inviterer indenfor. Bygningen er legende i
udtrykket og giver gode muligheder for lege indenfor og udenfor. Indenfor vil
bygningen være let at finde rundt i, idet der er tydelige tilhørsforhold i forhold til
afsnit, hvilket bidrager til et godt arbejdsmiljø for personalet og gør wayfinding
lettere for patienter, pårørende og besøgende. Set indefra er der
genkendelighed i forhold til bygningens funktion som hospital. Det giver
overskuelighed og klarhed. For de tekniske løsninger gælder særligt, at de
tekniske installationer er gennemtænkte også i forhold til driften af den færdige
bygning.
Tilbuddet har med det tilbudte projekt megen fokus på facade og uderum. Det
betyder, at funktionerne ikke er bearbejdet i så høj grad. Grundet placeringen af
funktionerne ude i facaden er bygningen mindre fleksibel i forhold til evt.
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ændringer af placeringerne af funktionerne. Lagerautomatikken i kælderområdet
vurderes ikke at ville fungere optimalt.

6.1.2 Proces- og projektbeskrivelse, organisation og CV'er
Det er vurderingen, at tilbuddet for kriteriet "Proces- og projektbeskrivelse,
organisation og bemanding, herunder CV'er på nøglepersoner" samlet set er en
god/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet, svarende til pointet 6.
Proces- og projektbeskrivelsen udmærker sig ved grundighed og tager
udgangspunkt i udbudsmaterialet. Der er god fokus på enkeltdele i faserne,
herunder projektering og byggeledelse. Særligt byggeledelsen er overbevisende
behandlet i proces- og projektbeskrivelsen. Endvidere er brugerprocessen
velbeskrevet. Brugerprocessen er forankret hos bygherre med rådgiver som
bidrager i brugerprocessen. Proces- og projektbeskrivelsen er overbevisende
med en god forståelse for hele processen – både på det overordnede niveau og i
detaljen.
Den tilbudte organisation er relativt stor og forekommer tung i sin opbygning.
Der er tilsyneladende mange lag i organisationen, herunder rådgivers interne
styregruppe, som ligeledes indgår i organisationen. Funktionen og værdien af
den interne styregruppe er ikke tydeligt beskrevet i proces- og
projektbeskrivelsen.
Organisationen er målrettet den konkrete opgave, og organisationen fremstår
robust. Den tilbudte organisation indeholder stærke kompetencer på arkitekt- og
ingeniørsiden.
Fagligheden hos de tilbudte nøglemedarbejdere vurderes at være til stede, dog
savnes faglig tyngde hos den tilbudte projekteringsleder, der vurderes ikke at
have erfaring med projektering af hospitaler. Dette har trukket ned i
vurderingen.
Opsamlende bemærkes det, at tilbuddet rummer en overbevisende proces- og
projektbeskrivelse, som udmærker sig ved sin grundighed og forståelse for det
overordnede niveau og i detaljerne. Organisationen er målrettet den konkrete
opgave og er robust, ligesom den indeholder stærke kompetencer på arkitektog ingeniørsiden. Dog trækker det ned i vurderingen, at den tilbudte
projekteringsleder ikke har erfaring med projektering af hospitaler.

6.1.3 Honorar
3XN har tilbudt den næsthøjeste honorarprocent og det næsthøjeste fradrag.
Ved anvendelse af den oplyste evalueringsmodel, jf. udbudsbetingelsernes punkt
11.1, er evalueringen af 3XN's tilbudte honorar og tilbudte honorarprocent som
følger:

3XN

Honorarprocent

Fradrag

Point

Vægtet point

14,3

12,58

1,22

0,18
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BDP

Den samlede evaluering af BDP's tilbud er vist i tabellen.
BDP

Point

Vægtet point

Vurdering af det samlede projekts arkitektoniske
og tekniske besvarelse

6

3,30

Proces- og projektbeskrivelse, organisation og
bemanding, herunder CV'er på nøglepersoner

6

1,80

0,96

0,14

Honorar og tilbudt honorarprocent
Samlet

5,24

6.2.1 Projekts arkitektoniske og tekniske besvarelse
For underkriteriet "Vurdering af det samlede projekts arkitektoniske og tekniske
besvarelse" vurderes tilbuddet til at udmærke sig med en god/meget
tilfredsstillende besvarelse af kriteriet, svarende til pointet 6.
Tilbuddet bygger på hovedideen om det store træ, der skaber forskellige zoner,
som er tiltænkt børn og leg. Forslaget har undergået store ændringer fra
konkurrencefasen til tilbudsfasen. Bygningens overordnede figur er ændret, og
det tilbudte projekt har et mere autonomt, funktionelt diagram, hvor bygningens
funktioner bygges op indadtil. Forandringen af projektet har betydet, at træet
ikke længere træder så tydeligt frem arkitektonisk. Hovedideen er blevet
forvansket, og det tilbudte projekt giver indtryk af en maskinagtig bygning, der i
mindre grad er inviterende i forhold til omgivelserne.
Formen virker som en stabling af voluminer, hvilket gør bygningen arkitektonisk
mindre attraktiv. Facaden fungerer nogle steder godt skalamæssigt, men
facaden er andre steder meget lang og høj uden større arkitektonisk
bearbejdning.
Projektet har stor fokus på det funktionelle indhold, og den ændrede form
fungerer godt skalamæssigt. Det centrale atrium er mere genkendeligt for
kontorbyggeri end for hospitalsbyggeri, og det savnes, at leg er bedre integreret
i selve bygningen.
Ankomstsituationen er ikke optimalt løst, idet der er lang vej ind til receptionen,
og placeringen virker ikke gennemtænkt, idet der går en vej gennem
ankomstområdet. Der savnes en mere markant ankomst inde i bygningen, som
giver stedet karakter og inviterer til, at man tager trappen. Hovedgrebet er
mindre gennemskueligt, hvilket gør afkodning af bygningen mindre klar og gør
wayfinding vanskelig for patienter, pårørende og besøgende.
Taghaverne vurderes at fungere godt, og det er ligeledes vurderingen, at de vil
fungere godt på forskellige årstider og til forskellige aktiviteter. Dog savnes der
en større bearbejdning og inddragelse af udeområderne i forhold til leg.
Planløsningen er klassisk og vurderes, at kunne fungere fint i forhold til specialer
og funktioner. Funktioner og specialer er placeret fint ved siden af hinanden og
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ville kunne bidrage til en effektiv planlægning af arbejdsgange på hospitalet. Det
tilbudte projekt rummer stor genkendelighed i forhold til
funktionsplanlægningen. Dog modarbejder bygningens form og funktioner til en
vis grad hinanden, hvilket mindsker fleksibiliteten.
Tilbudsgiver har løst udfordringerne fra konkurrencefasen, hvor
børneambulatorium var placeret i kælderen, og forslaget havde meget store
gåafstande. Det tilbudte projekt rummer gode planløsninger, og konceptuelt
fungerer det godt med et center i midten og med funktionerne lagt ud fra
centret. Dog bliver afstanden fra centrum til yderste periferi visse steder
signifikant, f.eks. afstanden fra centeret til den yderst beliggende sengestue.
Udeområder er godt placeret og kan inddrages i genoptræningen.
Designprincipperne er indtænkt, og tilbuddet viser gode kvaliteter ved
sengeafsnittene, hvor der er en adgang til varierende opholdsrum. Tilbuddet
rummer mange fine detaljer, som f.eks. den svungne gangbro. Dog savnes der
et mere legende udtryk. Der er afsat et stort område ved ankomst og atrium,
som ligger lidt tilbagetrukket og giver lidt mere privatliv. Tilbuddet udmærker
sig ved, at "Hr. Berg" er placeret på toppen af hospitalet. Det giver en klar
anerkendelse af de unge patienter. Programmets krav til nærheder er fint
indarbejdet og fint løst. F.eks. er svangreambulatoriet godt placeret i
stueetagen, ligesom fødegang og NICU er placeret på samme etage.
I det tilbudte projekt er der anvendt standardløsninger, herunder pladsstøbte
dele. De foreslåede dæktyper er ikke typiske i byggerier i Danmark, hvilket
vurderes som et udtryk for tilbudsgivers evne til at tænke fleksibilitet og
bygbarhed ind i projektet. Det vurderes mindre hensigtsmæssigt, at teknik er
etableret som en tekniketage på 6. sal. Der mangler redegørelse for, hvordan
teknikken føres rundt i bygningen, herunder en redegørelse for de arealer,
teknikken vil kræve. Det vertikale lager og kælderplanen er ikke på plads.
Tilbuddet med det tilbudte projekt behandler i mindre grad, hvorledes driften af
bygningen finder sted. De tekniske løsninger vurderes at være mindre
bearbejdede.
Tilbuddet rummer mange gode kvaliteter, herunder taghaverne, placeringen af
funktioner og specialer, som tilbuddet har stort fokus på. Udeområderne og den
svungne gangbro er positive elementer med gode kvaliteter. Tilbuddet
udmærker sig også ved at have appel til de unge i form af placeringen af "Hr.
Berg" på toppen af hospitalet. De mange gode kvaliteter i tilbuddet opvejer dog
ikke, at den arkitektoniske hovedidé er blevet forvansket. Der savnes er et mere
legende udtryk i projektet, og der savnes en større bearbejdning af de tekniske
løsninger, herunder hvordan teknikken føres rundt i bygningen. Placeringen af
teknikken på 6. sal vurderes ikke at være gennemtænkt.

6.2.2 Proces- og projektbeskrivelse, organisation og CV'er
Det er vurderingen, at tilbuddet for kriteriet "Proces- og projektbeskrivelse,
organisation og bemanding, herunder CV'er på nøglepersoner" samlet set er en
god/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet svarende til pointet 6.
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Tilbuddet rummer en god beskrivelse af processen frem til projektforslag. Der
savnes dog stillingtagen til og beskrivelse af, hvorledes processen skal forløbe
fra projektforslaget og til idriftsættelse. Dette forhold har trukket ned i den
samlede vurdering af underkriteriet.
Tilbuddet rummer en glimrende gennemgang af risici og fremstår overbevisende
i forhold til risikohåndteringen i projektet.
Organisationen er velbeskrevet, og det er vurderingen, at der tilbydes meget
stærke, faglige kompetencer. Det er vurderet positivt, at der er kontinuerlig
adgang til kompetencerne gennem projektets gennemførelse. Det vurderes også
positivt, at de tilbudte, engelske medarbejdere er til stede på projektkontoret på
daglig basis. Proces- og projektbeskrivelsen redegør fint for, hvordan de
styrende kræfter vil styre projektet og inddrage bygherren.
De tilbudte nøglemedarbejdere vurderes at være meget stærke på hver deres
felt. Både i forhold til det faglige og i forhold til gennemførelse af store
projekter. Det er vurderet positivt, at de tilbudte medarbejdere både har
erfaring med gennemførelse af hospitalsprojekter og store projekter.
Proces- og projektbeskrivelsen fremstår overbevisende i forhold til
risikogennemgangen. Proces- og projektbeskrivelsen frem til
projektforslagsfasen er glimrende. Der tilbydes et stærkt felt af
nøglemedarbejdere, som i kraft af deres daglige tilstedeværelse giver en
kontinuerlig adgang til de tilbudte, faglige kompetencer. Det har trukket ned i
vurderingen, at proces- og projektbeskrivelsen ikke håndterer forløbet fra
projektforslagsfasen og frem til idriftsættelsen.

6.2.3 Honorar
BDP har tilbudt den højeste honorarprocent og den højeste fradragsprocent.
Ved anvendelse af den oplyste evalueringsmodel, jf. udbudsbetingelsernes punkt
11.1, er evalueringen af BDP's tilbudte honorar og tilbudte honorarprocent som
følger:
Honorarprocent

Fradrag

Point

Vægtet point

BDP

14,5

13,1

0,96

0,14

6.3

SHL og MOE

Den samlede evaluering af SHL og MOEs tilbud er vist i tabellen.
Point

Vægtet point

Vurdering af det samlede projekts arkitektoniske
og tekniske besvarelse

5

2,75

Proces- og projektbeskrivelse, organisation og
bemanding, herunder CV'er på nøglepersoner

6

1,50

1,29

0,19

Honorar og tilbudt honorarprocent
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Samlet

4,44

6.3.1 Projektets arkitektoniske og tekniske besvarelse
For underkriteriet "Vurdering af det samlede projekts arkitektoniske og tekniske
besvarelse" vurderes tilbuddet til at ligge over middel, svarende til pointet 5.
Tilbuddet med det tilbudte projekt har fået et mere krystallinsk, arkitektonisk
udtryk. Forslaget er blevet mere kantet både udadtil og indadtil. Bearbejdningen
af forslaget fra konkurrencefasen til tilbudsfasen har givet forslaget et mere
geometrisk udtryk. SHL og MOE har fastholdt de forskellige, funktionelle zoner.
På grund af geometrien og den i nogle tilfælde store bygningsbredde er det
vurderingen, at nogle af disse zoner ikke vil få meget dagslys. Det vurderes ikke
hensigtsmæssigt, at taghaven er placeret mod den tunge, trafikale infrastruktur.
Med det lidt strammere og mere geometriske udtryk har forslaget tabt lidt af
den skulpturelle effekt, som det havde i konkurrencefasen. Tilbuddet med det
tilbudte projekt har derved mistet lidt af sit arkitektoniske særkende.
Visualiseringerne viser ikke den relativt tunge rygrad på bygningen, og
efterlader et indtryk af, at forslaget 'gemmer' nogle uløste detaljer.
Bearbejdningen af forslaget i tilbudsfasen har bevæget forslaget i en mere
pragmatisk retning. Det har haft den konsekvens, at forslaget har mistet noget
af den arkitektoniske frihed, som det havde i konkurrencefasen.
I forhold til det visuelle udtryk er der risiko for, at bygningen ikke vil blive
oplevet som en bygning i sin egen ret. I forhold til den visuelle helhed forholder
det tilbudte projekt sig primært til Panum Instituttet med Mærsk Bygningen, og
derfor kan forslaget blive oplevet som en del af et større bygningsmiljø mere
end en bygning med sit eget udtryk.
Samlet set vurderes tilbuddet med det tilbudte projekt at have mistet noget af
sit arkitektoniske særkende i den bearbejdning, der er sket under tilbudsfasen.
Dette vurderes at være sket som en følge af det store arbejde, teamet har lagt i
at få funktioner og nærheder på plads. Dette trækker imidlertid ned i
evalueringen af underkriteriet.
Det indre atrium er en væsentlig del af det tilbudte forslags struktur, og rummet
opleves som funktionelt og stort. I den mindre skala er facadeprincipper
fastholdt og detaljeret yderligere. Det kommer til udtryk i form af en mere
simpel geometri og mere længde på facadeudtrykket. Inde-/udezoner fungerer
fint. Ankomsten fungerer godt, men vurderes at være gemt af vejen. Det
vurderes positivt, at tilbuddet med det tilbudte projekt bevarer mange af de
bevaringsværdige træer i området.
Det tilbudte projekt indeholder et opdelt stueplan, som betyder, at man kommer
ind til en kerne/et hjerte, uanset hvorfra man ankommer. Tilbuddet med det
tilbudte projekt har et konceptuelt tydeligt forløb i form af tematiseringen over
de fem regioner. Det er dog vurderingen, at dette ikke vil fungere til hverdag, da
det ikke vil være hensigtsmæssigt at patienter og personale vil skulle bevæge
sig op og ned i bygningen over ni etager. Særligt ikke hvis man er syg.
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De fem designprincipper er godt integreret på sengestuen i form af vindue mod
gangen og bænk på gangen. Lobbyen vurderes at være relativt lille og
komprimeret, hvilket ikke levner megen plads til mange lege-installationer og
større events. Indretningen vurderes at være "lidt børne-fikseret", hvilket ikke
er tiltalende for de unge patienter og deres forældre. "Hr. Berg" har kun fået få
kvadratmeter og er placeret sammen med familierummet. Det vil ikke være
optimalt for de unge patienter. Hvis man som ung patient skal have besøg af
nogle venner, mangler der mulighed for mere rolige og afskærmede
opholdsrum.
Hensigten med atrierne er fin, dog vil atrierne blive oplevet som meget store,
åbne og larmende og vil derfor ikke fungere efter hensigten. Særligt
spisesituationen kan være kompromitteret i så store rum. Atrier opleves som for
åbne og larmende. I ankomstsituationen kan atrier for nogle virke
skræmmende. Rummene for enden af 'fingrene' vurderes at være godt placeret.
Tilbuddet med det tilbudte projekt opfylder de nærheder, som er opstillet i
udbudsmaterialet. Hospitalets mest besøgte funktioner er placeret i stueetagen.
De faglige specialers beliggenhed er fint løst, dog er det vurderingen, at
fødegangen ikke vil kunne bringes til at fungere på en effektiv måde i praksis.
Der er anvist en række sædvanlige byggeprincipper, standarder og
gennemprøvede løsninger. Det vidner om tilbudsgivers fokus på bygbarhed. De
konstruktionsmæssige forhold er ikke helt gennemarbejdede i forhold til
installationer, der er placeret i kælderen. Det udløser et behov for dedikering af
relativt store skakte, der ikke er vist som en del af forslaget. Det har trukket
ned i vurderingen, at der er flere affaldsrum på etagerne end i kælderen.
Derudover er det uklart, hvorledes køling af bygningen vil foregå.
Forslaget rummer mange gode kvaliteter, herunder inde-/udezonerne, bevarelse
af mange bevaringsværdige træer i området, indarbejdelse af
designprincipperne i forhold til sengestuerne og beliggenheden af de faglige
specialer. Forslagets gode kvaliteter opvejer dog ikke det forhold, at der er risiko
for, at bygningen med sit visuelle udtryk ikke vil blive oplevet som en
arkitektonisk selvstændig bygning i sin egen ret. I stedet forholder den sig i
højere grad til Panum Instituttet med Mærsk Bygningen. Forslagets positive
kvaliteter opvejer heller ikke, at forløbet inde i bygningen ikke vil være
hensigtsmæssig i praksis. Fødegangen vil ikke kunne fungere effektivt i praksis.
Derudover er forslaget ikke gennemarbejdet i forhold til de konstruktive forhold
og placering af installationer.

6.3.2 Proces- og projektbeskrivelse, organisation og CV'er
Det er vurderingen, at tilbuddet for kriteriet "Proces- og projektbeskrivelse,
organisation og bemanding, herunder CV'er på nøglepersoner" samlet set
udviser en over middel opfyldelse af kriteriet, svarende til pointet 5.
Tilbuddet har en skematisk procesbeskrivelse, der lægger sig meget tæt op ad
udbudsmaterialet. Beskrivelsen bidrager ikke med væsentlige selvstændige
betragtninger i forhold til gennemførelsen af projektet. Det er vurderingen, at
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proces- og projektbeskrivelsen kun i mindre grad redegør for, hvordan
samarbejdet ville skulle foregå.
Det vurderes positivt, at den tilbudte organisation samlet set har stærke
kompetencer inden for gennemførelse af store projekter. Det vurderes mindre
hensigtsmæssigt at medarbejdere, som har konkret og relevant erfaring med
hospitalsprojekter, er placeret relativt langt nede i den tilbudte organisation.
Der savnes en beskrivelse af, hvorfor den tilbudte organisation er opbygget som
den er, hvilke kvaliteter og værdier projektet og bygherren vil vinde ved
modellen, og hvorledes organisationen dokumenterer tilbudsgivers evne til at
gennemføre det konkrete projekt.
Der tilbydes nøglemedarbejdere, som har relevante erfaringer i forhold til de
teknisk tunge områder, komplekse hospitalsbyggerier og de konkrete opgaver,
der skal løses. Det trækker lidt ned i vurderingen, at projekteringslederen ikke
har erfaring med hospitaler. Tilsvarende gør sig gældende for projektchefen.
Tilbuddet viser en organisation med fornuftige kompetencer inden for
gennemførelse af store byggerier, ligesom den tilbudte organisation indeholder
nøglemedarbejdere, som har konkret og relevant erfaring med
hospitalsprojekter i forhold til de teknisk tunge områder. Det har dog trukket
ned i vurderingen, at projekteringslederen og projektchefen ikke ses at have
konkret erfaring med hospitaler. Dog har det trukket ned i vurderingen, at
projekt- og procesbeskrivelsen ikke på overbevisende måde redegør for forløbet
i projektet, ligesom samarbejdet mellem bygherre og rådgiver beskrives som et
modsætningsforhold.

6.3.3 Honorar
SHL og MOE har tilbudt den laveste honorarprocent og den laveste
fradragsprocent.
Ved anvendelse af den oplyste evalueringsmodel, jf. udbudsbetingelsernes punkt
11.1, er evalueringen af SHL og MOEs tilbudte honorar og tilbudte
honorarprocent som følger:

SHL og MOE

Honorarprocent

Fradrag

Point

Vægtet point

14,24

12,3

1,29

0,19
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Rigshospitalet
BørneRiget

Dato: 5. juli 2017

Til:

Politisk Følgegruppe

BørneRiget – Status for udviklingsprojekter

TOVHOLDER
Mads Vestergaard

Toke Laugesen

TITEL OG FORMÅL
De første 10 minutter –
de bedste 10 minutter.
Udvikle løsninger til
Ventet og velkommen
og Den Gode Rejse
Fremtidens fødemiljø
Indretning af et fødemiljø, som både er
hjemligt og skal kunne
omdannes til en akut og

LEVERANCE
 Katalog over designideer til
den gode patientrejse
 Udvikling af konkrete løsninger sammen med vinderhold
 Plan for organisering af fødegang, indretning af fødestuer og udvikling af udstyr
og inventar som balancerer
det hjemlige og det kliniske

STATUS OG DEADLINE
 Innovationsprojekt gennemført med første idegrundlag
 Igangsætning af udvikling af konkrete løsninger efterår
2017
 Artikel i Mandag Morgen i februar 2017.





Arbejdsgruppe nedsat på tværs af regionerne
Deadline juni 2017
Projektplan under udarbejdelse, formøde 10/5-17
Deltagere til workshop skal findes

Naja Lynge

Elisabeth Ginsberg

Anne-Mette Termansen

Jette Led Sørensen

kritisk situation på få
sekunder
Fleksible operationsstuer
De 13 operationsstuer
skal dække samtlige
specialer på Rigshospitalet og skal indrettes,
så stuerne er så fleksible som muligt.
Integreret leg
Bruge leg og læring som
en aktiv del af udredning og behandling af
børn, unge og voksne.
Undersøge hvordan leg
og læring kan øge livskvalitet og overlevelse.
Fremtidens børneintensive funktion
Samling af alle intensivt
syge børn fra 4 centre i
en enhed. Etablering af
nyt fagligt fællesskab på
tværs af grundspecialer
og pædiatri.
Black box til kirurgi og



Beskrivelse af grundlag og
indhold af en eller flere
fleksible standardoperationsstuer, som samlet set
kan håndtere operationsaktiviteten i BørneRiget







Arbejdsgruppe nedsat
Tre arbejdsgruppemøder afholdt
Kortlægning af udstyr fremlagt på 3. arbejdsgruppemøde
Afrapportering under udarbejdelse
Deadline juni 2017



Kortlægning af eksisterende tilbud og initiativer om
leg og læring
Litteraturstudie for evidens
for legens betydning for
sygdom og behandling
Sammen med vinderhold
designe til leg og læring
En arbejdsgruppe med deltagelse fra alle centre udarbejder forslag til ny intensivafdeling:
Visitationsretningslinjer,
bemanding, kompetencer,
faglige retningslinjer,
transport af syge børn mv.
Indgåelse af samarbejdsaf-





Litteraturstudie gennemført
Kortlægning af eksisterende tilbud igangsat februar 2017
Deadline august 2017, når der er et vinderhold








Arbejdsgruppen har holdt fem møder
Planlægger studietur til Oslo og Stockholm juni 2017
Overblik over aktivitetsvolumen afsluttet
Krav til sygepleje- og lægekompetencer beskrevet
Visitationskriterier beskrevet
Skal være færdig med udgangen af juni



Udviklingssamarbejde igangsat i løbet af 2017







Side 2

Naja Lynge

Kristian Bille

obstetrik
Udvikling af nyt koncept
for træning af kirurgiske
teams i samarbejde
med Centre for Surgical
Safety, St. Michaels
Hospital, Totonto
Sund bygning
Udvikling af koncepter
som sikrer en bæredygtig bydning og som understøtter patienter
med lys, lyd og duft.
Logistik koncept
Understøtte patientforløb og personalets arbejdsmiljø med gode
logistikløsninger









Toke Laugesen, Franciska Holm Hansen / Forbedringsafdelingen

Pit-stop udredning og
behandling
Forberede løsninger der
tilsikrer, at eksperterne
kommer til patienten i
stedet for omvendt og
at patienterne kan udredes i korte effektive





tale med Totonto
Udvikling af black box til
gynækologi og obstetrik




Gynækologisk Klinik er udvalgt som pilotområde i 2017
Studietur under planlægning

Opgradering af paradigme
for bæredygtighed sammen med Center for Ejendomme
Udvikling af løsninger til
bedre søvn på hospitalet
Udvikling af logistikkoncept
for BørneRiget for de sidste
40 meter og de sidste 4
meter af varernes bevægelse
Samarbejde med Nordsjælland og Bispebjerg.
Simulering af hvordan pitstop tankegangen ville have påvirket planlægning og
aktivitet i 2014 og 2015
vha. process mining
Pilottest på udvalgte områder




Nyt paradigme for bæredygtighed august 2017
Studie af bedre søvn juni 2017






Analyse af eksisterende løsninger igangsat januar 2017
Overblik over forbindelsestunneller afsluttet marts 2017
Udkast til koncept for sterilvareflow juni 2017
Videreudvikling af koncept sammen med vinder fra august 2017



Forbedringsafdelingen og specialestuderende gennemfører dataanalyse første halvår 2017
Workshop for udvalgt patientforløb gennemført i juni
2017 (gravide med hjertesygt foster). Workshop for børn
med kraniofaciale sygdomme afholdes ultimo august
2017.
Fokusgruppeinterview for begge patientgrupper afholdt i

Side 3





forløb.


Franciska Holm Hansen,
Anne-Mette Termansen
/ HRU

Gevinstrealisering i
BørneRiget
Finde muligheder for
gevinstrealisering gennem etableringen af
BørneRiget.



Kortlægning af muligheder
for og metoder til gevinstrealisering i BørneRiget via
vores organisationsprojekter og gennem byggeriet

Side 4




maj 2017.
Studietur til London med besøg på UCLH (pit stop amb.
for gravide med hjertesygt foster) afholdt 9. maj 2017.
Igangsætning af yderligere konkretisering i efteråret
2017
Samarbejde mellem HRU og BørneRiget igangsat april
2017
Forarbejde til regionens anbefaling af effektiviseringskrav
igangsat i maj 2017 (BørneRiget, Center for Økonomi og
ØPA/RH) . Forventes afsluttet i august 2017.

Rigshospitalet

Politisk følgegruppe
BørneRiget

Møde 3, 11. august 2017
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Rigshospitalet
Delprojekter i BørneRiget

DELPROJEKT

FORMÅL

LEVERANCE

STATUS & DEADLINE

De første ti minutter –de bedste 10
minutter.
Udvikle løsninger til Ventet og
velkommen og Den Gode Rejse.

• Katalog over designideer til den gode
patientrejse
• Udvikling af konkrete løsninger sammen
med vinderhold

• Innovationsprojekt gennemført
med første idegrundlag
• Igangsætning af udvikling af
konkrete løsninger efterår 2017

• Plan for organisering af fødegang,
Fremtidens fødemiljø
indretning af fødestuer og udvikling af
Indretning af et fødemiljø, som både er
udstyr og inventar som balancerer det
hjemligt, og skal kunne omdannes til
hjemlige og det kliniske.
en akut og kritisk situation på få
sekunder.

• Arbejdsgruppe nedsat på tværs af
regionerne
• Deadline juni 2017

Fleksible operationsstuer
De 13 operationsstuer skal dække
samtlige specialer på Rigshospitalet,
og skal indrettes, så stuerne er så
fleksible som muligt.

• Beskrivelse af grundlag og indhold af
en eller flere fleksible standardoperationsstuer, som samlet set kan
håndtere operationsaktiviteten i
BørneRiget

• Arbejdsgruppe nedsat
• Første møde holdes i februar
2017
• Deadline juni 2017

Integreret leg
Bruge leg og læring som en aktiv del
af udredning og behandling af børn,
unge og voksne. Undersøge hvordan
leg og læring kan øge livskvalitet og
overlevelse.

• Kortlægning af eksisterende tilbud og
initiativer om leg og læring
• Litteraturstudie for evidens for legens
betydning for sygdom og behandling
• Sammen med vinderhold designe til
leg og læring

• Litteraturstudie gennemført
• Kortlægning af eksisterende tilbud
sættes i gang februar 2017
• Fortløbende arbejde

Fremtidens børne-intensive
funktion
Samling af alle intensivt syge børn fra
4 centre i en enhed. Etablering af nyt
fagligt fællesskab på tværs af
grundspecialer og pædiatri.

• En arbejdsgruppe med deltagelse
fra alle centre udarbejder forslag til
ny intensivafdeling:
Visitationsretningslinjer,
bemanding, kompetencer, faglige
retningslinjer, transport af syge
børn m.v.

• Arbejdsgruppen har holdt de to
første møder
• Planlægger studietur i Norden i
februar/marts
• Skal være færdig med udgangen
af juni.
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Rigshospitalet
Delprojekter i BørneRiget

DELPROJEKT

FORMÅL

LEVERANCE

STATUS & DEADLINE

• Indgåelse af samarbejdsaftale ´med
Black box til kirurgi og obstetrik
Toronto
Udvikling af nyt koncept for træning af
• Udvikling af black box til gynækologi og
kirurgiske teams i samarbejde med
obstetrik
Centre for Surgical Safety, St.
Michaels Hospital, Toronto

• Udviklingssamarbejde igangsat i
løbet af 2017
• Udvælgelse af pilotområde i 2017

Sund bygning
Udvikling af koncepter som sikrer en
bæredygtig bygning, og som
understøtter patienter med lys, lyd og
duft.

• Opgradering af paradigme for
bæredygtighed sammen med Center for
Ejendomme
• Udvikling af løsninger til bedre søvn på
hospitalet

• Nyt paradigme for bæredygtighed
august 2017
• Studie af bedre søvn juni 2017

Logistik koncept
Understøtte patientforløb og
personalets arbejdsmiljø med gode
logistikløsninger.

• Udvikling af logistikkoncept for BørneRiget • Analyse af eksisterende
løsninger igangsat januar 2017
for de sidste 40 meter og de sidste 4 meter
af varernes bevægelse
• Udkast til koncept juni 2017
• Samarbejde med Nordsjælland og
• Videreudvikling af koncept
Bispebjerg.
sammen med vinder fra august
2017

Pit-stop udredning og behandling
Forberede løsninger til sikrer at
eksperterne kommer til patienten i
stedet for omvendt, og at patienterne
kan udredes i korte effektive forløb.

• Simulering af hvordan pit-stop
tankegangen ville have påvirket
planlægning og aktivitet i 2014 og
2015 vha process mining
• Pilottest på udvalgte områder

• Forbedringsafdelingen og
specialestuderende gennemfører
analyse første halvår 2017
• Igangsætning af yderligere
konkretisering i efteråret 2017
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Rigshospitalet

Hvorfor samle børnene i én intensiv
enhed?
• Vi kan behandle de allermest komplicerede patienttyper,
fordi alle specialer vil være til stede - både specialister i
børn og specialister fra grundspecialerne.
• Vi kan bidrage til en mere struktureret og specialiseret
uddannelse som bidrager til udvikling af fagområderne
og ekspertuddannelse indenfor det børneintensive
fagområde.
• Vi kan blive et internationalt kraftcenter, som tiltrækker
patienter og kvalificeret personale fra hele Norden.
4

Rigshospitalet

Hvad anbefaler fagfolkene?
• Den børneintensive enhed etableres med i alt 24
pladser – 14 intensivpladser og 10 semiintensive
pladser
• De 14 PICU pladser etableres på tre-sengsstuer med
tilhørende forældresoveværelser. De 10 semiintensive
pladser etableres som enestuer med plads til at
forældrene kan overnatte på sengestuen.
• Den børneintensive enhed etableres som en
selvstændig klinik med en klinikledelse bestående af en
klinikchef og en oversygeplejerske
5

Rigshospitalet

Hvad anbefaler fagfolkene? - fortsat
• Seks hjertesenge er en udefunktion fra Hjertecentret. 8
intensivsenge og 10 semiintensive senge bemandes
tværfagligt til at dække de øvrige specialer på
Rigshospitalet.
• Ledelsen af den nye PICI ansættes i 2018, i første
omgang som en deltidsansættelse 1 dag ugentligt, med
optrapning senere. Formålet er at opbygge funktionen
og planlægge og gennemføre uddannelse,
kompetenceudvikling og rekruttering.
• Planlægning af uddannelsesforløb for henholdsvis
læger og sygeplejersker igangsættes umiddelbart i et
samarbejde mellem de nuværende intensivklinikker.
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Operationsteam fysiologiske data
‣

capture of data through wearable devices

‣

EEG, EMG, ECG, HRV, breathing rate etc

‣

synchronized with all other data streams

Data registreringseksempel

Intra-operative events
75% unnoticed by the OR Team
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Blackbox:
Udnytte intra-operative data til at dygtiggøre
operationsteamet og forøge patientsikkerheden

