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DOMMERBETÆNKNING
Miniudbud – renovering af Langkærparken

AL2bolig, afdeling 111
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1.BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTAT

Miniudbuddets baggrund

På baggrund af en helhedsplan skal AL2bolig, afd. 111 Langkærparken i løbet af de næste 3 år gen-
nemgå en omfattende renovering.

Dette miniudbud omfatter renoveringen af 34 boligblokke i afdelingen. Renoveringen omfatter 30 ”nor-
malblokke” og 4 ”seniorblokke” med særlig god tilgængelighed. Renoveringen omfatter primært faca-
der, køkkener, bad samt installationer. I de fire seniorblokke tillige elevatorer i hver af de tre opgange 
samt en ombygning af lejlighederne her.

Miniudbuddet er foregået mellem tre indehavere af rammeaftaler. Rammeaftalerne er resultatet af et 
innovationsforløb med titlen ”Rammeudbud til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energifacade-
renovering og fremtidssikring af almene etageboligafdelinger opført 1960-1976”. Her etablerede syv 
boligorganisationer fra det midtjyske område et bygherrenetværk, repræsenteret ved boligorganisatio-
nen AL2bolig. Initiativet er udtryk for ønsket om at accelerere og gennemtvinge en innovation i forhold 
til de meget store renoveringsopgaver, som den almene boligsektor står over for i de nærmeste år. 
En stor del af disse renoveringsopgaver omfatter etagehuse af typen ”Sydjyllandsplanen”, hvoraf der 
findes et stort antal over hele landet.

De syv boligorganisationer gik sammen om et fælles udbud, som mundede ud i indgåelse af ram-
meaftaler med tre totalentreprenører / leveranceteams. Boligorganisationerne kan så benytte sig af 
rammeaftalerne i forbindelse med relevante, kommende renoveringsopgaver, hvor facaderenovering 
m.v. er en vigtig andel. 

Udbudsform og forløb

Udbuddet er gennemført som et begrænset udbud i totalentreprisekonkurrence (miniudbud) blandt 
indehaverne af rammeaftaler. 

Rammeaftalerne blev indgået efter begrænset udbud efter EU’s udbudsdirektiv. 

De tre indehavere af rammeaftaler er:

• Totalentreprenør: Enemærke & Petersen A/S. Rådgivere: Arkitema K/S, Nova5 AS, Rambøll A/S.
• Totalentreprenør: JFP Jørgen Friis Poulsen a/s. Rådgivere: GPP arkitekter, Midtconsult, Bjerg 

arkitektur, Rosseel’s Tegnestue
• Totalentreprenør: MT Højgaard A/S. Rådgivere og leverandører: RUBOW arkitekter A/S, Pluskon-

toret A/S, Møller & Grønborg, NIRAS A/S, Scandi Byg a/s, Niels Haldor Bertelsen

Udbudsmaterialet blev frigivet 13.06.2013 med aflevering 09.09.2013.

Bedømmelsesforløbet 

Afleveringen skete digitalt, som også hele udbuddet, ved upload til udbudsweb. Samtidigt blev som 
back up afleveret usb/DVD med de afleverede filer.

Efter åbningen af tilbuddene blev disses konditionsmæssighed gennemgået og vurderet. 

De tre teams afleverede hver et konditionsmæssigt tilbud.
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To teams afleverede endvidere alternative tilbud:

Alternativt tilbud fra team Enemærke & Petersen A/S er alene et tilbud om prisreduktion ved en alter-
nativ løsning. I udbudsmaterialet er følgende imidlertid præciseret: ”Afgives der alternativt tilbud skal 
disse beskrives entydigt og ledsages af beskrivelser, redegørelser og evt. tegningsmateriale, som gør 
rede for de punkter, hvori alternativet afviger fra udbudsmaterialet.” På denne baggrund er dette alter-
native tilbud ikke konditionsmæssigt, og udelades herfor af bedømmelsen.

Alternativt tilbud fra team MT Højgaards A/S opfylder kravene til alternative tilbud. Tilbuddet er herfor 
konditionsmæssigt, og indgår i bedømmelsen.

Vedrørende forbehold tager team Enemærke & Petersen A/S ingen forbehold. Team MT Højgaard A/S 
anfører Dansk Byggeris Standardforbehold for totalentreprise af maj 2008, hvilket er i overensstem-
melse med udbuddets vilkår. Team JFP Jørgen Friis Poulsen as tager en række forbehold, som er 
vurderet nærmere som led i bedømmelsen. På baggrund heraf er forbeholdene prissat (kr. 4.960.000 
ekskl. moms), og prisen tillagt det afgivne tilbud.

Efterfølgende gennemførte og afsluttede bedømmelsesudvalget sit arbejdet i form af nærværende 
dommerbetænkning med tilhørende pointgivning. Undervejs blev rådgiverne for bedømmelsesudval-
get konsulteret om diverse forhold, lige som afdelingsbestyrelsen for Langkærparken blev orienteret 
om de modtagne tilbud.

Bedømmelsesudvalgets beslutning er truffet i enighed.

Personer involveret i bedømmelsen

Bedømmelsesudvalget bestod af:
Repræsentant for afdelingsbestyrelsen Søren Hygum, afd. 111 Langkærparken (formand for bedøm-
melsesudvalget)
Formand for afdelingsbestyrelsen Randi Smitsdorf
Områdeinspektør Bo Reiff Larsen, AL2bolig
Direktør Allan Werge, AL2bolig
Arkitekt maa Inge Vestergaard, lektor på Arkitektskolen Aarhus
Bygherrerådgiver Torben Gade, GBL

Rådgivere for bedømmelsesudvalget var:
Seniorkonsulent Claus Poulsen, AL2bolig
Teknisk chef Peter Brix Westergaard, AL2bolig
Projektchef Per Kinly, AL2bolig
Ingeniør Jannik Madsen, DAI

Konkurrencens sekretær er GBL v/ Torben Gade.

Bedømmelseskriterier og vægtning

Bedømmelsesgrundlaget er udbudsmaterialet af 13. juni 2013 med tilhørende rettelsesblade.

Tildeling foregår på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af føl-
gende tildelingskriterier, underpunkter og vægtning:

Pris (vægtning 50 %)
• Billigste pris.

Totaløkonomi (vægtning 20 %)
Løsninger, der sikrer lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter
Miljømæssig bæredygtighed – optimerer levetid og minimerer vedligeholdelse
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Point Vejledning
10

Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder tildelingskriteriet med ingen eller få uvæsentli-
ge undtagelser9

8
7

Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet
6
5

Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet
4
3

Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet2
1
0 Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser 

opfyldelsen af underkriteriet)

Pointtildeling vedrørende pris er sket på følgende måde:

Targetprisen er kr. 320 mio. DKK ekskl. moms. Tilbud, som ligger på targetprisen tildeles 8 points. 
Tilbud, som ligger under eller over targetprisen tildeles point efter følgende metode:

For hver 16 mio. DKK ekskl. moms (= 5%), som tilbuddet ligger under targetprisen, forøges bedøm-
melsen med 1 point. Der kan højst opnås 10 point.

For hver 16 mio. DKK ekskl. moms (= 5%), som tilbuddet ligger over targetprisen, reduceres bedøm-
melsen med 1 point. 

Der interpoleres lineært, og afrundes til 1 decimal. 

Arkitektur* (vægtning 20 %)
• Der lægges vægt på æstetiske løsninger af helhedsindtrykket som opdeles i 4 forskellige områder.
• Der lægges vægt på de arkitektoniske kvaliteter i forhold til udformning og materialernes samspil.
• Der lægges vægt på tilpasning af de 3 facadeløsninger til eksisterende havefacade.
• Tekniske installationer skal udføres således at de er indarbejdet i det arkitektoniske udtryk som 

helhed.
• Arkitekturen skal være tro mod det fremtidige anlægsarbejde.
• Der lægges vægt på materialevalg og kvalitet.

Tid & planlægning** (vægtning 10 %)
• Der lægges særlig vægt på byggetid – og specielt på at minimere byggetiden i de enkelte lejemål.
• Beboerinddragelse og håndtering.
• Kvalitetssikring og mangelfri aflevering.

*) Kriteriet omfatter både arkitektoniske og tekniske løsninger.
**) Under kriteriet vurderes også Byggeprogrammets afsnit 11.8-11.16

Ved bedømmelse af de modtagne tilbud blev anvendt følgende skala:
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Bedømmelsens resultat

Bedømmelsens resultat sammenfattes i følgende pointskema:

Vinderen af totalentrepriseudbuddet er således totalentreprenør: Enemærke & Petersen A/S med råd-
givere: Arkitema K/S, Nova5 AS, Rambøll A/S.

Efter bedømmelsen fremstår et billede af 3 teams, der hver især har løst opgaven på et højt niveau 
– dog har de 2 teams Enemærke & Petersen A/S og MT Højgaard A/S klart gjort særligt indtryk på 
bedømmelsesudvalget gennem deres tilbud, begge med en indlevet arkitektonisk, teknisk og totaløko-
nomisk bearbejdning, en god og troværdig proces med vidtgående beboerhensyn, og høj kvalitet på 
optimering og innovation. Disse to tilbud udmærker sig således ved deres helhedstilgang på højeste 
niveau.

Det tredje tilbud fra JFP Jørgen Friis Poulsen A/S lever delvist op til udbyders krav, men opnår ikke så 
høj en score i pointgivningen, og er mere uensartet i sin besvarelse.

I dommerbetænkningens afsnit 4 findes en grundig bedømmelse af de enkelte tilbud.

Det videre forløb

Efter stand still periodens udløb forventes der indgået totalentreprisekontrakt mellem AL2bolig afd. 
111, Langkærparken og  team Enemærke & Petersen A/S.

Det er AL2boligs hensigt inden for den kommende tid, at udskrive endnu et miniudbud blandt de tre 
indehavere af rammeaftaler. Miniudbuddet vil omfatte Afd. 110, Åbyhøjgård og Afd. 310, Åbyhøjgård.

Bygherren er helt bevidst om, at den valgte fremgangsmåde vedrørende både rammeudbud og mini-
udbud samt ambitionerne om at forcere en innovation inden for facaderenovering, er særdeles kræ-
vende for alle parter. Det er en udtrykkelig del af procesforløbet at opsamle erfaringer, sikre læring og 
udvikle kompetencerne blandt de involverede parter. Herfor gennemfører AL2bolig i efteråret 2013 en 
evalueringsdag, hvor de implicerede fra både ramme- og miniudbud inviteres.

Godkendelse

Denne dommerbetænkning er den 23.09.2013 godkendt af bedømmelsesudvalget.

Søren Hygum (formand)
Randi Smitsdorf
Bo Reiff Larsen
Allan Werge
Inge Vestergaard
Torben Gade

Samlet 
pointgivning Pris Totaløkonomi Arkitektur Tid & 

planlægning Sum Placering

Tilbudsgiver Points Vægtet 
50%

Points Vægtet 
20%

Points Vægtet 
20%

Points Vægtet 
10%

Points Nr.

E&P 3,9 2,0 5,5 1,1 10,0 2 9,0 0,9 6,0 1

JFP 0,9 0,5 4,5 0,9 6,0 1,2 3,0 0,3 2,9 2

MTH, hovedbud 5,0 2,5 6,5 1,3 7,0 1,4 6,0 0,6 5,8 3

MTH, alternativt bud 4,0 2,0 7,5 1,5 7,0 1,4 6,0 0,6 5,5 4
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2. GENNEMGÅENDE TRÆK I DE AFLEVEREDE TILBUD

Ved bedømmelsen af de fire tilbud har der tegnet sig et interessant billede på en række væsentlige 
områder. Følgende bedømmelsestilgang, hovedlinjer og varianter kan optegnes:

Arkitektur

Bedømmelseskomiteen har i sit arbejde fundet det særligt vigtigt at se på følgende forhold beskrevet i 
byggeprogrammet og understreget af afdelingsbestyrelsen ved de indledende drøftelser vedr. tilbuds-
afgivningen:

• Ønsket om at respektere Langkærparkens modernistiske helhedsindtryk som en alt overvejende 
parameter. En arkitektur der gerne viser sig fornyende, men som også kan fortælle historien om et 
stærkt, moduleret og moderne byggeri med rødder i en periode fra velstandssamfundets fødsel, 
hvor moderne strømninger fra Europa satte sige tydelige spor i den danske forstad 

• En fremtidssikring af byggeriet
• Ønsket om materialedifferentiering hen over hele Langkærparken, således, at bebyggelsen tyde-

ligt fremtræder opdelt i flere kvarterer med 3-4 forskellige materialeudgaver, der identificerer og 
underdeler opfattelsen af Langkærparken i flere beslægtede, dog forskellige kvarterer

• Ønsket om, at samspillet mellem forskellige facader giver et sammenhængende og ensartet udtryk
• Gode, lødige og bæredygtige materialevalg
• En arkitektur, hvor skærpede energikrav er integrerede i udtryk og konstruktion som en nødvendig 

og uproblematisk kendsgerning
• Da byggeriets havefacade ikke nødvendigvis skal indgå i en fornyelse er der særlig opmærk-

somhed på integrering af, hvordan den eksisterende facade indgår i, og hvordan mødet med den 
eksisterende facade behandles arkitektonisk

Angående konstruktion og installation lægger byggeprogrammet endvidere ubetinget vægt på, at byg-
ningerne konstruktivt lever op til moderne krav om teknik og energi.

Alle deltagerne har udtrykt sympati for de eksisterende bygningers iboende arkitektoniske og funkti-
onelle kvaliteter. Alle tilbuddene bygger på forskellig vis videre herpå. Den arkitektoniske fortolkning 
varierer naturligvis, men udtrykker gennemgående et flot, indlevet, harmonisk, nutidigt og langtidshold-
bart resultat.

To af tilbuddene (E&P og MTH) åbner for, at beboerne som tilkøb kan påvirke facaden i form af kar-
napper, franske altaner, vinduesstørrelser m.v. En interessant ny tilvalgsmulighed (ud over de velkend-
te i køkkener og baderum), som fremmer bebyggelsens variation og beboernes medbestemmelse.

Hovedprincip for facadefornyelsen

Her deler tilbuddene sig i to grupper: To af tilbuddene (E&P samt MTH’s alternative tilbud) baserer sig 
på fuldstændig udskiftning af facadeelementerne på indgangssiden, mens de øvrige to (MTH’s ho-
vedtilbud samt JFP) baserer sig på blotlægning af de gamle elementer og påforing af nye elementer / 
kassetter.

Der opereres gennemgående med lejlighedsstore facadeelementer. 

Alle opererer med påforing af nye elementer / kassetter på gavlene.

Alle elementløsninger og påforinger er træbaserede, isolerede med mineraluld. Herpå monteres for-
skellige facadebeklædninger.

Alle opererer med ny beklædning af brystninger m.v. på havesiden, samt nye eller ommalede inddæk-
ninger her.

Angående påforing eller nye elementer på indgangssiden fremgår det, at en udskiftning indebærer 
større tæthed (ikke mindst mellem lejlighederne indbyrdes) og større fleksibilitet, men også at en 
løsning med elementudskiftning er dyrere. De to tilbud fra MTH viser dette helt præcist som en merpris 
pr. blok på ca. kr. 500.000 ekskl. moms., svarende til kr. 20-25.000 pr. bolig ekskl. moms.
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Ventilation

Bygherren havde på forhånd udelukket en central løsning, men havde åbnet mulighed for enten en 
helt decentral løsning, eller en løsning pr. opgang.

Alle tilbud peger på decentral, balanceret ventilation som den totaløkonomisk bedste løsning. Der 
argumenteres herfor ud fra forskelligartede beregninger.

Kun et af tilbuddene (JFP) peger på en tiltalende kombination med naturlig ventilation og natkøling.

Køkken og bad

Alle tilbuddene indeholder de ønskede løsninger vedrørende køkken og bad. Det har ikke særlige øko-
nomiske konsekvenser for lejerne at vælge blandt de forskellige varianter.

Totaløkonomi

Kravene om totaløkonomiske beregninger og vurderinger har tydeligvist voldt store udfordringer, 
hvorfor besvarelserne varierer meget på dette felt. Fra MTH’s grundige, over E&P’s delvise, til JFP’s 
mangelfulde belysning.

Ambitionen var fra bygherrens side at nå frem til klare ræsonnementer og sammenlignelige tilbud fra 
de bydende, men dette har ikke været muligt på det foreliggende grundlag.

Miljømæssig bæredygtighed

Alle tre tilbud arbejder helhedsorienteret og konkret med miljømæssig bæredygtighed. Tilgangen er 
forskellig fra f.eks. JFP’s tydelige kendskab til passivhusbyggeri m.m., til MTH og E&P’s holistiske 
tilgang med bæredygtighedsovervejelser som styrende for de trufne valg. 

Der er hos alle tre teams arbejdet aktivt og grundigt med denne grundlæggelse tanke i udbuddet.

Tid og logistik

Alle bydende har taget udfordringen op med renovering af facader, køkkener og baderum uden gen-
husning, under vidtgående hensyn til beboerne. 

Tidsplanerne varierer en hel del i detaljering og kvalitet.

Det er gennemgående, at arbejderne i lejlighederne normalt vil vare 6 uger. De første tre uger uden 
køkken og toilet. Det er lidt forskelligt hvad man tilbyder som midlertidige løsninger vedrørende køkken 
og bad.

Alle opererer med hurtig facadefornyelse, hvor der åbnes og lukkes inden for 1-3 dage. Herefter reste-
rer varierende grader af færdiggørelsesarbejder inde og ude.

Designproces og læringsforløb

Det er en helt gennemgående holdning blandt deltagerne, at sådanne komplekse og innovative opga-
ver forudsætter integreret design, designcycler, iterativ proces, smart tænkning og nye samarbejdsfor-
mer. 

Alle tilbudsgiverne har betonet nødvendigheden af – og værdien i – at indgå i læringsforløb omkring 
sådanne opgaver. Deltagerne har på forskellig vis taget fat herpå. 
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3. BEDØMMELSE AF DE ENKELTE TILBUD
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Bedømmelse af tilbud fra Enemærke & Petersen A/S

Teamets sammensætning

Totalentreprenør: Enemærke & Petersen A/S. Rådgivere: Arkitema K/S, Nova5 AS, Rambøll A/S.

Generelt om tilbuddet

Arkitektur: Facadebeklædninger varierer pr. blok mellem grå skifer, hvidt glas, forpatineret zink.
Facadefornyelse: Udskiftning af facade på indgangsside.
Ventilation: Decentral balanceret ventilation.

Pris

Tilbudt pris ekskl. moms: Kr. 384.850.000.

Ingen forbehold.

Totaløkonomi

Beregninger:

Tilbuddet er ufuldstændigt, idet der ikke findes en konkret besvarelse i forhold til det udsendte rettel-
sesblad nr. 5, totaløkonomisk beregning nr. 1 og 3.

Beregning nr. 2 er trods en lidt uklar opstilling og metode klar i konklusionen. Der peges på et gen-
vindingsventilationssystem pr. lejlighed. Anlægget er billigere at etablere end et centralt anlæg pr. 
opgang, det har en bedre varmegenvinding og elforbruget er mindre. Totaløkonomisk over 30 år er der 
en klar fordel ved det decentrale anlæg.

I tilbuddets afsnit 3.1 er der redegjort for tilbuddets resultater i forhold til energirammen, men der er 
ikke lavet en omregning af det forventede reduceret varmetab til effekten på varme- og elforbruget i 
Langkærparken. Der er ikke yderligere konkretiseringer i tilbuddets afsnit 7 om økonomisk bæredyg-
tighed.

Tilbuddet arbejder med træ/aluvinduer samt facader udført i skifer, glas og zink. Materialerne har 
utvivlsomt lang levetid med beskedne udgifter til drift og vedligeholdelse, men det er ikke dokumente-
ret yderligere.

Miljømæssig bæredygtighed:

Energikrav og arkitektonisk kvalitet går hånd i hånd i dette tilbud. Energiløsninger integreres nærmest 
umærkeligt i arkitekturen, og der arbejdes aktivt for gode dagslysforhold med heraf følgende mindre 
energiforbrug. Facadetykkelsen er således ca. 23 cm mindre end ved påforing, og hermed bedre 
dagslysindfald.

Den tilbudte facadeudskiftning på indgangsfacaden er optimal i forhold til kvalitet, tæthed og fleksibili-
tet. Samtidigt opnås god lydtætning mellem lejlighederne.

Der er vurderet på konstruktionernes miljøforhold, og truffet gode valg ud fra helhedsbetragtninger. 
Skifer som gennemgående facadebeklædning på en konstruktion af træ med mineraluldsisolering er 
en miljømæssigt virkelig god løsning, mens glas og zink som facadebeklædning ikke har helt de sam-
me gode miljøegenskaber.

Den decentrale, balancerede ventilation kan betyde energirigtig adfærd hos beboerne. På samme vis 
kan tilkøbsmulighederne vedr. karnapper og altaner inspirere til energibevidst adfærd.

Samlet set er tilbuddet baseret på en nøgtern vurdering af energiforhold, miljømæssig bæredygtighed 
m.v., og på baggrund heraf er der ud fra en helhedsbetragtning truffet en lang række gode valg.
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Arkitektur

Bedømmelseskomiteen fremhæver, at bebyggelsen i den store skala foreslår en hel overordnet opde-
ling af Langkærparken i 3 kvarterer, ligesom Ramblaens betydning fremhæves ved hjælp af bygning-
ernes forskellige og dog sammenhængende udtryk.

Forslaget udmærker sig ved at bruge 3 forskellige primære materialevalg til facaderne, koks skifer, 
glas med hvidbehandlet bagside og forpatineret grålig zink. Disse 3 materialer, som klart afviger fra 
hinanden i udtryk, danner det overordnede indtryk af bygningsmasserne.

Hvis vi går tættere på det facadeprincip som er brugt generelt for alle 3 materialer, er materialet brudt 
op i lille skala og opsat på klink, hvilket giver skygge og karakter til facadefladen. Rundt om alle vindu-
er er en stram udstående profil, som kan opsamle de 3 tykkelser de forskellige materialer opsætnings-
mæssigt repræsenterer. Denne ensartede materialebehandling gør at facaden hænger sammen hen 
over hele bebyggelsen, men også får sin eget udtryk i det enkelte kvarter.

Med sin geometri mimer facaderne de oprindelige facadebånd – i hvert fald hvad angår skifer- og 
glas-facaden.  Zinkfacaden skiller sig en smule ud, idet facaden bryder vinduesbåndene med lidt stør-
re kvadratiske vinduespartier i fladen og derved afviger i lettere grad, dog med tydelige referencer til 
det oprindelige udtryk. Alt i alt vurderes facaderne i overvejende grad at respektere det modernistiske 
udtryk som Langkærparken grundlæggende er forsynet med, nemlig lange horisontale vinduesbånd.

I givet fald skal risikoen for refleksgener fra de hvide glasfacader vurderes nærmere.

Facadevalget er holdbart. Proportioneringsmæssigt ligger følgende holdning til grund: at den lille en-
hed i facadematerialet, nedbryder blokkens store skala, i dette tilfælde giver klinkmonteringen yderli-
gere i relief. Alu-profiler omkranser alle vinduesbånd og vinduer.

Med afsæt i spørgsmålet om sammenhæng er de ovennævnte materialer ført hele vejen rundt om 
blokken til havesiden. Dvs. brystninger er beklædt med materialet. 

I tilbuddet er indeholdt forslag og pris på demontering og lakering af alu-partier. Bedømmelseskomi-
teen er usikker på, om dette er en holdbar behandling. Det fremgår af udbudsmaterialet, at eksisteren-
de vinduespartier i havefacade ikke er med i udbuddet.

Der er tilkøbsmulighed for skodder af hhv. mobile lameller eller perforerede foldeskodder, afhængig af 
facadeløsning.

Vindfang har glaspartier til alle 3 sider – til én side er der monteret perforerede og oplukkelige paneler 
– men med gode udsynsforhold. Perforeringen skaber grafiske mønstre f.eks. numre.

Bedømmelseskomiteen finder at facadeudtrykket er let, samt at de meget forskellige materialer med 
den beskrevne omhyggelige detaljering opnår et godt slægtskab med hinanden.

Det bemærkes, at alle views er vist med de mange muligheder af tilkøb – det kan forvirre tilbuddets 
helhedsbillede, da vi ikke kender sandsynligheden for antallet af tilkøb på nuværende tidspunkt.

Konstruktioner:

Indgangsfacade: Løsningens hovedgreb er en demontering af såvel den tidligere påforing med isole-
ring og Steniplader, samt af de eksisterende betonsandwichelementer.

De erstattes af nye kassetter, der spænder fra lejlighedsskel til lejlighedsskel over én etage.
Kassetterne monteres hurtigt efter demonteringen, men der vil være én enkelt nat, hvor boligen i prin-
cippet står åben. 

I baderum arbejder man med en indvendig påforing med 75 mm letbeton, hvori installationer kan fø-
res. En god løsning, selv om arealet reduceres en smule.

Der er gjort omfattende overvejelser omkring beboermæssig håndtering i relation til dette og man har 
dokumenteret erfaring fra flere andre, identiske renoveringer.

Man opererer med 3 helt forskellige facadematerialer, men bruger et identisk kassettegrundlag, samt 
ensartede, færdiglakerede aluminiumsinddækninger omkring alle åbninger og afslutninger. 11



Samlet set en god løsning: Stor sikkerhed omkring facadens samlede lufttæthed. Hurtig montering.  
Let at optimere brandsikring imellem boligerne. Ingen genhusning. Anvendelse af arbejdsplatforme er 
en fordel for både udførende og beboere. Kassetter produceres under kontrollerede forhold på fabrik 
nær byggepladsen. En slankere (ca. 230 mm mindre) og lettere konstruktion. Optimering med hensyn 
til varmetab. Mulighed for variationer i facaden. De foreslåede inddækninger omkring åbninger giver 
en præcis og meget flot løsning. I opgange fjernes også de gamle betonelementer, så der opnås bed-
re lysindfald. En fremtidssikret konstruktion. Forslag med letbetonpåforing indvendig i baderum er en 
virkelig god idé, selv om det reducerer arealet en smule. 

Ulemperne kan sammenfattes til følgende: Tolerancer mellem tilbageværende betonelementer kan 
give montageudfordringer. Større udfordringer med hensyn til beboerforhold, herunder indvendige 
støvvægge. Indvendig skal radiator håndteres evt. udskiftes. Eksisterende trægulve (bøgeparket vin-
kelret mod facade) skal håndteres. Flere reparationer indvendig i boligerne vil være påkrævet. Samtli-
ge vedlagte tegninger indeholder tilkøb.

Gavle: I gavlene fastholdes påforingen og hovedgrebet er derfor en demontering af den tidligere på-
foring med isolering og Steniplader – efterfulgt af ny påforing med kassettesystem, der spænder i hele 
gavlbredden, inkl. altandybden. 

Samlet set en god løsning: Hurtig montering. Få beboergener. Kassetter produceres under kontrolle-
rede forhold. Monteringen er ikke særlig vejrfølsom. Tolerancer kan optages i underlaget for de nye 
kassetter. I tilbuddet er indeholdt en fransk altandør med glasværn på 1. og 2. sal. Ulempen er at den 
nye gavl bliver meget dyb (lysindfald).

Altanfacade: Der foreslås en demontering af de Stenipladebeklædte brystninger og de kulørte alumi-
niumsinddækninger. Den nye beklædning på indgangsfacade og gavl foreslås fortsat med rundt på 
altanfacaden. De nuværende aluminiumsinddækninger demonteres og omlakeres i farver, der harmo-
nerer med de nye facadeplader. 

Der er gjort overvejelser omkring mulighed for solafskærmning, men intet er indeholdt i tilbuddet.

Fordelene er her: Det samlede, nye facadeudtryk kommer i bedre balance. Relativ billig løsning med 
stor effekt. Man bevarer de nuværende, velfungerende skydevinduer. Ingen særlige gener for beboer-
ne under udførelsen. 

Ulemper er: Man investerer – men opnår alligevel ikke den optimale, tekniske løsning (dvs. man har 
stadig ikke en facade, der lever op til BR 2010-kravene). Risikoen for nedsat holdbarhed ved de omla-
kerede aluminiumsinddækninger er stor, ligesom huller fra gamle popnitter o.l. vil være synlige.

Installationer:

Både energiklasser, u-værdier og transmissionstab gennem klimaskærmen er beskrevet og dokumen-
teret ved beregninger placeret i afsnit 3.1 ”Energi og bæredygtighed”, både for energiklasse 2010, 
2015 og 2020.
 
Krav til termisk og atmosfærisk indeklima er angivet og dokumenteret i BSim indeklimaberegning i 
app. 4.

Totaløkonomisk beregning for centralt kontra decentralt anlæg er udført. Man har valgt decentralt an-
læg. Kanalrørføring i den enkelte lejlighed forekommer ret optimal.

Der er foreløbig relativ uvæsentlige bemærkninger til det mere detaljerede vvs.

Ved dagslyssimulering med Velux Visualizer er det påvist, at indeliggende boliger i haveside har pro-
blemer med at overholde DF på 1,5, det drejer sig om værelse og stue i bunden af rummene, hvor de 
er 1.0. Tilbuddet regner på boligen som helhed, dvs. gennemsnit for alle rum, herved opnås en DF på 
1.5%.
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Tid & planlægning

Tidsplan:

Tilbuddet opererer med fysisk opstart februar 2014 og afslutning til sommerferien 2016.

I starten medgår 16 uger pr. normalblok, senere trappes ned til 9 uger pr. blok. I seniorblokkene arbej-
des i starten 32 uger, som trappes ned til 26 uger pr. blok.

Der er indlagt 2 ugers sommerferie og 3 ugers pause omkring jul/nytår. I seniorblokkene, som er fra-
flyttede, arbejdes igennem i sommer- og juleferie.

Der planlægges et udførelsesflow med opstart på en ny normalblok hver 4. uge. Seniorblokkene 
opstartes fra foråret 2015, med 6-10 ugers indbyrdes afstand. Rækkefølgen af blokkene ønskes aftalt 
med bygherren.

Arbejdet i lejlighederne varer cirka 6 uger, i starten dog længere. Facadeudskiftningen klares på 3 
dage. Der er gjort fint og tilfredsstillende rede for forløbet, som det vil blive oplevet af beboeren. Mens 
arbejderne står på tilbydes trinettekøkken i lejligheden, tilsluttet vand og afløb. Ligeledes tilbydes op-
sat vask med vand og afløb på hver repos i opgangen.

Nøglehåndtering vil ske i tæt samarbejde med bygherren.

Der er tydeligvis godt styr på sikkerhed, beboerhensyn, brandrisiko og andre risici. Tilbuddet oser af 
erfaring hermed.

Alt i alt en troværdig, robust tidsplan, med rum for løbende læring og optimering. Tidsplanen er sam-
tidigt optimeret, så sjak kan arbejde kontinuerligt gennem hele processen. Der skal dog ske en tilret-
ning, idet blok 17, 18 og 19 mangler i tidsplanen.

Særlige bygherrekrav:

Generelt indeholder tilbuddet en fyldestgørende og tilfredsstillende besvarelse vedrørende de særlige 
bygherrekrav (Byggeprogrammet, punkterne 11.6 samt 11.8-11.16). 

Bl.a. skal fremhæves, at den beskrevne projektdagbog vil være et vigtigt, fælles værktøj i innovations, 
lærings- og videndelingsprocessen.

Vedrørende bygherrekrav til organisering skal det bemærkes, at der vil være en særlig beboerkoor-
dinator hos totalentreprenøren. Ligeledes bemærkes det, at sagen bemandes med projektleder og 
byggeleder, som også var med på Klimablokken.

Vedrørende uddannelsesklausuler er dette ret sparsomt og uforpligtende besvaret. Skal i givet fald 
aftales nærmere.

Vedrørende bygherrekrav til kommunikation og formidling udviser tilbuddet stor erfaring med den-
ne type opgaver. Den digitale informationstavle er en god idé. Der er næppe behov for den anførte 
idéworkshop med beboerne.

Generelt er her tale om et meget godt, grundigt og tilfredsstillende tilbud vedrørende kriteriet Tid & 
planlægning. Kun på enkelte punkter er der anmærkninger, som i givet fald skal afklares i det videre 
forløb.

Points

Tildelt 3,9 / 5,5 / 10,0 / 9,0 points, sammenvejet 6,0 points.
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18

Type B - gavl 1:50

13

Type A - indgangsfacade 1:50

23

Type C - altanfacade 1:50

Som ved de øvrige facadetyper er den nye facadebeklædning videreført på de eksiste-

rende altanbrystninger. Eksi sterende Stenipladebeklædning demonteres og erstattes 

med shingles i forpatineret zink . De kulørte alubeklædninger omkring vinduespartier 

demonteres og omlakeres i farve svarende til den nye facadebeklædning. De nuværen-

de skydeglaspartier bevares.

Som tilkøb kan der vælges at supplere altanfacaden med mobile skoddepartier i pulver-

lakeret aluminium. Disse giver dels altanfacaden en større variation og dels en bedre 

beskyttelse mod solindfald.

Gavlfacaderne udføres med franske altaner på de overliggende etager og med gavlvin-

due i stueplan. Lysindtagene er placeret centralt i boligens midte og bidrager således 

både med dagslys og et godt udsyn til omgivelserne. Som tilkøb er det muligt at etab-

lere gavlaltaner istedet for de franske altaner.

24
Type A standpunkt A
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52
Type B standpunkt A

70
Type C standpunkt D

04
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Bedømmelse af tilbud fra JFP Jørgen Friis Poulsen a/s

Teamets sammensætning

Totalentreprenør: JFP Jørgen Friis Poulsen a/s. Rådgivere: GPP arkitekter, Midtconsult, Bjerg arkitek-
tur, Rosseel’s Tegnestue.

Generelt om tilbudet

Arkitektur: Facadebeklædning af Equitone Tectiva (eller Equitone Natura?). Varierer pr. blok og kvarter 
i fem grå nuancer.
Facadefornyelse: Påforing / efterisolering af facade på indgangsside.
Ventilation: Decentral balanceret ventilation.

Pris

Tilbudt pris ekskl. moms: Kr. 428.000.000 + prissætning af forbehold kr. 4.960.000 = kr. 432.960.000. 

Prissætningen vedrører merpris for den krævede udskiftning af kloak i kælder i forhold til den tilbudte 
strømpeforing. Tilbuddets øvrige forbehold har karakter af acceptable præciseringer.

Totaløkonomi

Beregninger:

Tilbuddet er ufuldstændigt, idet der ikke findes en konkret besvarelse i forhold til det udsendte rettel-
sesblad nr. 5, totaløkonomisk beregning nr. 1, 2 og 3.

Tilbuddet har fine refleksioner i forhold til bæredygtighed. Det påvises, at den valgte facadeløsning op-
fylder kravene til tæthed og u-værdi klasse 2015, og det påvises, hvordan bygningerne ved yderligere 
tiltag vil kunne opgraderes til 2015 og 2020 standard.

Der redegøres desuden omhyggeligt for valgene af bæredygtige og totaløkonomiske materialer på 
facaderne. Redegørelsen er ikke suppleret med egentlige beregninger.

I et særskilt bilag 2 er der redegjort for energirammeberegningerne, men der er ingen refleksioner i for-
hold til forventede ressourcebesparelser ved de foreslåede løsninger.

Man tilbyder at certificere bygningerne efter DGNB-standard.

Tilbuddet foreslår ventilation med decentrale anlæg. Forslaget er ikke totaløkonomisk begrundet.

Forslaget er mangelfuldt i forhold til bygherrekravene til totaløkonomi.
 
Miljømæssig bæredygtighed

Her arbejdes med materialer og konstruktioner i en langtidsholdbar kvalitet. Energiløsninger er integre
ret i arkitekturen både ude og inde, dog resulterer den valgte facadeløsning i relativ tykke ydervægge 
(ca. 46 cm) med dybe vindueshuller og heraf mindre lysindfald. 

Facadekonceptet er optimeret til BR 2015, og projektet kan opgraderes yderligere. 

Tilbuddet indeholder gode og meget grundige redegørelser for den miljømæssige bæredygtighed, 
herunder LCA og mulighederne for opgradering til passivhus standard. Her træffes en række miljø-
mæssigt velmotiverede valg, f.eks. at eksisterende betonelementer i indgangsfacaderne ud fra et 
ressourcemæssigt synspunkt bør bevares. Der redegøres meget grundigt for byggematerialernes 
miljøforhold, bl.a. facadematerialet Equitone Tectiva.

Konstruktionen med lufttætning mellem/omkring/bag de påforede facadeelementer forekommer kritisk.
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Man opererer med mulighed for naturlig ventilation og natkøling, hvilket utvivlsomt vil være populært 
blandt beboerne.

Decentral, balanceret ventilation kan betyde energirigtig adfærd blandt beboerne.

Generelt er her tale om en meget grundig beskrivelse af tilbuddets miljømæssige bæredygtighed, her-
under grundige betragtninger vedr. LCA og mulighederne for opgradering til passivhusstandard. 

Arkitektur

Bedømmelseskomiteen finder, at facaderne i deres geometri respekterer det modernistiske udtryk som 
Langkærparken grundlæggende er forsynet med, lange horisontale vinduesbånd, der dels består af 
oplukkelige vinduer, dels faste vinduer og faste træpartier. De vandrette bånd er foldet lige omkring 
hjørnet til gavl – dette bryder gavlens monotoni, ligesom der er monteret større vinduespartier i disse.

Facadematerialerne består primært af fibercementplade Equitone Tectiva, som Ivarsson (der er 
uklarhed i tilbudsliste, benævnt Natura). Efterbehandling (imprægnering mod bl.a. Grafitti) med Faceal 
Oleo. Træpartier i Thermowood. Vinduer som Rationel Auraplus, samt begrønning på gavlene.

Bedømmelseskomiteen finder, at forslaget er meget tro mod det oprindelige – særlig er vinduesløs-
ningen ved trappeopgangen med til at udfordre det lange vinduesbånd, her virker designet dristigt og 
overbevisende. – Dog er bedømmelseskomiteen utryg ved det nævnte pladevalg, materialet findes 
ikke lødigt nok til den store renoveringsopgave.

Havefacaderne er meget stramme nærmest monotone, pladematerialet er ført omkring brystningerne 
og skaber dermed sammenhæng hele vejen rundt om blokken.  Havefacaderne i seniorboligerne har 
mere variation og liv pga. vinduespartier, der føres ned. Havefacadens brystninger beskrives i tilbuds-
listen i ubehandlet lærk (det fremgår af tegninger at det er plademateriale) - uklart. Ny alu-inddækning 
til erstatning af de farvede. Havefacaden har nedløb i aftagelig inddækningskasse.

Trappeopgangens facadeplader er translucent glas, vinduer i klart glas, fast og oplukkeligt, grafik (tal) 
som folie. Vindfang har glas på 3 sider.

Der tilbydes ikke solafskærmning eller solafskærmende glas.

Konstruktioner:

Generelt fremviser tilbuddet en dybtgående indlevelse i konstruktion og detalje. Det bemærkes at selv 
monteringen step by step er illustreret i tekniske konstruktionstegninger.

Indgangsfacade: Løsningens hovedgreb er en demontering af den tidligere påforing med isolering og 
Steniplader – efterfulgt af ny påforing med nyt trækassettesystem, der spænder fra lejlighedsskel til 
lejlighedsskel. Kassetterne monteres direkte i den bagvedliggende etagedækkonstruktion.

Fordele er her: Hurtig montering. Få beboergener. Kassetter produceres under kontrollerede forhold. 
Monteringen er ikke særlig vejrfølsom. Tolerancer kan optages i underlaget for de nye kassetter. Ind-
vendigt kan radiatorer og fodlister forblive uændrede.

Ulemper er: Tætheden mellem de eksisterende betonelementer (dæk/væg) er usikker. Risiko for at 
falsk luft påvirker de nye, balancerede ventilationsanlæg. Ny facade bliver meget dyb (udseende/ly-
sindfald).

Gavle: På gavlene fastholdes påforingen og hovedgrebet er derfor en demontering af den tidligere på-
foring med isolering og Steniplader – efterfulgt af ny påforing med kassettesystem, der spænder i den 
halve gavlbredde. Ud for altan fastholdes samme niveau, som på den øvrige del af gavlen. 

Fordele er her: Hurtig montering. Ingen beboergener med mindre man får gavlvinduer/døre. Kassetter 
produceres under kontrollerede forhold. Monteringen er ikke særlig vejrfølsom. Tolerancer kan opta-
ges i underlaget for de nye kassetter. I tilbuddet er indeholdt en fransk altandør med glasværn på 1. og 
2. sal. 

En ulempe er at de nye gavle bliver meget dybe (lysindfald). 17



Altanfacade: Der foreslås en demontering af de Steniplade-beklædte brystninger og de kulørte alumi-
niumsinddækninger. Den nye beklædning på indgangsfacade og gavl afsluttes lige ved gavlhjørne. Til 
erstatning for Steniplader anvendes ubehandlet lærketræ (men som tidligere nævnt er der uklarhed 
om dette materialevalg: lærketræ i tilbudslisten – plademateriale i tegningsmaterialet), mens de farve-
de aluminiumsinddækninger erstattes af nye.

Fordele her er: Det samlede, nye facadeudtryk kommer i bedre balance. Relativ billig løsning med stor 
effekt. Man bevarer de nuværende, velfungerende skydevinduer. Ingen særlige gener for beboerne 
under udførelsen.

Ulemper er: Man investerer – men opnår alligevel ikke den optimale, tekniske løsning (dvs. man har 
stadig ikke en facade, der lever op til BR10-kravene). Risikoen for skævvridninger ved de nye lærke-
træsfelter. 

Installationer:

Energiforhold er beskrevet og dokumenteret ved beregninger for BR 2010, 2015 og 2020 krav og af 
passivhus standard, med angivelse af lavenergiklasser, u-værdiberegning for facader og Eref bereg-
ninger for vinduer, samt transmissionstab gennem klimaskærmen.

Indeklimaforhold er beskrevet i tekst om et forbedret indeklima på grund af etablering af ventilation, 
men beregninger ses ikke i materialet.

Man har valgt decentralt ventilationsanlæg. Kanalrørføring i den enkelte lejlighed forekommer ret 
optimal.

Man har beskrevet strømpeforing af kloak under kældergulve og ikke, som ellers krævet i byggepro-
grammet, en total udskiftning ved ophugning/opgravning inkl. nye brønde og gulvafløb.

I tilbudslistens materialeliste angives mange steder ”som”, hvilket ikke er entydigt nok, specielt ikke 
når man har anmodet om både fabrikat og type på de enkelte emner for at kunne foretage en sam-
menligning blandt de bydende.

Materialelisten er kun delvist udfyldt, bl.a. El-afsnittet står ”tilgår” – som må læses som det endelige 
materialevalg ligger i fremtiden. Dette er ikke i tråd med intentionerne i udbudsmaterialet.

Der nævnes flere forskellige ventilatortyper, som skaber lidt uklarhed.

Der er ikke fundet verifikation af krav til dagslysfaktor. Generelt kan siges, at øgede vægtykkelser som 
i tilbud nedsætter DF.

Tid & planlægning

Tidsplan:

Tilbuddet opererer med fysisk opstart februar 2014, og afslutning december 2016.

Arbejdet i en lejlighed varer cirka 6 uger. Køkken kan dog tages i brug efter 3 uger.

Facade-/vinduesarbejdet på en bolig klares på én dag.

Der arbejdes på 2 blokke / 4 opgange samtidigt.

Der planlægges parallelt arbejde på to blokke ad gangen, hvor der er afsat 10 uger hertil. 

Seniorblokkene har deres eget, tredje flow. Hver seniorblok varer cirka 29 uger.
Opstart på den første seniorblok efteråret 2014, og afslutning af den sidste i slutningen af 2016.

Det anføres generelt, at tidsplanen kan og skal justeres som resultat af læringsprocessen.

Beboerhåndteringen beskrives kortfattet, med vægt på intentioner om god kommunikation og informa-
tion, men uden en mere specifik vifte af de nødvendige tiltag i denne forbindelse.
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Samlet set er hovedtidsplanen meget skematisk, uden nødvendige nuancer som f.eks. opstartsforan-
staltninger, læring, ferier, længere tid til de første blokke. Der er et dårligt flow for byggesjakkene, og 
seniorblokkene optager unødvendigt megen tid med store tomgangsudgifter og genhusningsproble-
mer til følge. Der mangler renovering af 2 blokke i tidsplanen. De beboerrelaterede aktiviteter er kun 
kort og ufuldstændigt beskrevet.

Særlige bygherrekrav:

Generelt indeholder tilbuddet kun generelle og meget kortfattede besvarelser vedrørende de særlige 
bygherrekrav (Byggeprogrammet, punkterne 11.6 samt 11.8-11.16). 
Dog bør det nævnes, at punkterne vedrørende bygherrekrav til brug af digitale bygningsmodeller 
samt digital aflevering er tilfredsstillende besvaret. Det fremgår dog ikke om projektweb er indeholdt i 
ydelsen.

Ligeledes beskrives en række gode initiativer vedrørende innovation, læring og videndeling.

Vedrørende bygherrekrav til organisering er her tale om en god og tilfredsstillende beskrivelse.

Angående uddannelsesklausuler og sociale klausuler bemærkes det, at tilbudsgiver kun forpligter sig 
for så vidt angår underentreprenører.

Generelt er punkterne meget generelt og kortfattet beskrevet i tilbuddet, uden nærmere redegørelse 
for de specifikke tanker og tiltag vedrørende renoveringen i Langkærparken. 

Points

Tildelt 0,9 / 4,5 / 6,0 / 3,0 points, sammenvejet 2,9 points.
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aterialerMANUELLE SCREENS

altanfacade seniorblokkene

SOLAFSKÆRNING

TRANSLUCENT
SANDBLÆST GLAS
trappeopgange + badeværelse

GALVANISERET STÅL
kældervinduer

THERMOWOOD
UDBEHANDLET
vindusbånd

BLÆNDFELTER INDDÆKNINGER

ZINK eller 
PULVERLAKERET ALUMINIUM

FARVE 04
Equitone Tectiva | TE00
nordvest kvarteret

FACADEBEKLÆDNING

FARVE 01
Equitone Tectiva | TE80
sydvest kvarteret

FARVE 02
Equitone Tectiva | TE20
nordøst og sydvest kvarteret

FARVE 03
Equitone Tectiva | TE10
nordvest kvarteret

FARVE 05
Equitone Tectiva | TE60
nordøst kvarteret

TOBAKSPIBEPLANTE
gavle

BLÅ REGN
gavle

KAPRIFOLIE
gavle

BEGRØNNING

GLASVÆRN
gavle + altanfacader senior-
blokke

VÆRN

UDFRÆSNING I PLADER
gavle 

FOLIE
trappeopgange

GRAFIK / HUSNUMRE

19
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1.01 oversigtskort 
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3.11 facadeudsnit, farve 01

FACADEUDSNIT 1:50  |  REFERENCEBLOK  |  FARVE 01

translucent/sandblæst glas

grafik på glas udføres som folie

vindfang med klar glas på alle sider

uorganisk, robust pladebeklædning

blændfelt galvaniseret stål

vindue m. klarglas og oplukkelig del

ugennemsigt glas

blændfelt - træ

indtag til ventilation

zink eller pulverlakeret alu

tophængt vendevindue

vindue - fast karm

et facadeelement - en pr. lejlighed

facadebeklædning - Equitone Tectiva
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4.54 3D
-illustration, farve 05

3D ILLUSTRATION  |  SENIORBLOK  |  FARVE 05 |  VIEW C
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INDGANGSFACADE 1:200 |  REFERENCEBLOK  |  FARVE 03
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3.02 facader referenceblokken
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4.11 3D
-illustration, farve 01

3D ILLUSTRATION  |  REFERENCEBLOK  |  FARVE 01 |  VIEW A
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Bedømmelse af hovedtilbud fra MT Højgaard A/S

Teamets sammensætning

Totalentreprenør: MT Højgaard A/S. Rådgivere og leverandører: RUBOW arkitekter A/S, Pluskontoret 
A/S, NIRAS A/S, Scandi Byg a/s, Niels Haldor Bertelsen.

Generelt om tilbudet

Arkitektur: Facadebeklædning af skifer. Varierer pr. blok og kvarter i lys grå, mørk grå, purpur samt et 
miks af farverne.
Facadefornyelse: Påforing / efterisolering af facade på indgangsside.
Ventilation: Decentral balanceret ventilation.

Pris

Tilbudt pris ekskl. moms: Kr. 367.800.000.

Dansk Byggeris Standardforbehold for totalentreprise af maj 2008.

Totaløkonomi

Beregninger:

Dette tilbud har en præcis redegørelse for totaløkonomi i forhold til rettelsesblad 5 om totaløkonomiske 
beregninger.

Ressourceforbruget forventes reduceret svarende til en samlet besparelse på 2.972.648 kr., hvoraf 
besparelsen på varme udgør godt 2 mio. kr.. Brugsvand indgår med en besparelse på 832 t kr. be-
grundet med nye armaturer, nye toiletter, fjernelse af badekar og vandbesparende hvidevarer såsom 
opvaske- og vaskemaskiner. Da de fleste badekar allerede fjernet og der i stor udstrækning er installe-
ret moderne armaturer, er det næppe realistisk at opnå en så væsentlig vandbesparelse.

Forslaget har fine overvejelser om ventilationsløsninger, og det påpeges, at den decentrale løsning ud 
fra drift- og vedligeholdelse og energiforbrug samlet set er at foretrække. Helt konkret er forskellen til 
trods for højere udgifter til servicering beregnet til 282.195 kr. årligt til fordel for den decentrale løsning. 
Anlægsøkonomien vurderes at være ens for de 2 løsninger, og anlægsøkonomien indgår derfor ikke i 
de totaløkonomiske beregninger.

Facadeløsningen er også fint beskrevet i henseende til totaløkonomi. Skifer forventes at have en 
økonomisk levetid på 70 – 80 år, den valgte vinduesløsning på 55 år, og det anbefales at udføre en 
skjult fugestrimmel omkring vinduerne, så fugerne får samme levetid som vinduerne. Inddækninger og 
sternkanter forventes at have en levetid på 40 år.

De samlede udgifter på den foreslåede facadeløsning er opgjort til knap 38 mio. kr. fordelt over 55 år. 
Bortset fra en årlig udgift til vedligeholdelse af vinduesbeslag o.l. opstår der først udgifter efter 25 år til 
udskiftning af ruder og beslag.

Argumenterne styrkes ved fremskrivning af prisudvikling på energi og arbejdsløn og materialer til ved-
ligeholdelses- og fornyelsesarbejder, og ikke overraskende når man frem til, at den totaløkonomiske 
værdi øges endog væsentlig i perioden. Argumentationen er dog forkert, idet den bygger på faldende 
værdi af låneudgifterne. Da ydelsesstøtten til lån aftrappes ved indeksering, er antagelserne imidlertid 
forkerte. Da bygherren udtrykkeligt har bedt om beregning af totaløkonomi i nutidsværdi, indgår dette 
afsnit imidlertid ikke i den samlede bedømmelse.
Besvarelsen skæmmes af, at der ikke er forudsat usikkerhedsovervejelser. Det er ganske urealistisk at 
postulere så nøjagtige resultater.

Samlet set vurderes det, at MT Højgårds tilbud lever op til det forventede. 
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Miljømæssig bæredygtighed:

Energikrav og arkitektur går fint hånd i hånd. Energiløsningerne integreres nærmest umærkeligt i 
arkitekturen. Dog resulterer den valgte facadeløsning i relativ tykke ydervægge (48-51 cm, afhængigt 
af 2 x 13 mm gips eller ej) med dybe vindueshuller og heraf mindre lysindfald. Blokkene forberedes for 
solcelleanlæg på tagene.

Bæredygtighedsovervejelser har været styrende for de trufne valg. 

Skifer er valgt som gennemgående facadebeklædning på en konstruktion af træ isoleret med mineral-
uld, hvilket er en miljømæssigt virkelig god løsning. Pulverlakeret aluminium (blændpartier m.m.) og 
zink har ikke de samme gode miljøegenskaber.

Man overvejer mulighederne for genanvendelse af de eksisterende Steni-plader og mineraluldsisole-
ringen.

Konstruktionen med lufttætning mellem/omkring/bag de påforede facadeelementer forekommer kritisk. 

De mange valgmuligheder (de fleste er tilkøb) vedr. vinduer, karnapper og altaner kan betyde energi-
hensigtsmæssige løsninger. Ligeledes kan den decentrale, balancerede ventilation betyde energirigtig 
adfærd blandt beboerne.

Generelt er tilbuddet baseret på en holistisk bæredygtighedsstrategi, som hviler på fire temaer: Be-
boeren i centrum, Modernisering og fremtidssikring, Totaløkonomi samt Tilgængelighed. Temaerne 
indarbejdes fint i det samlede forslag. Den påståede store variation i bebyggelsen beror dog på tilkøb 
af en hel del beboerdesignede elementer, frem for variationen i facadebeklædningens farvetoner. Der 
redegøres fint for byggematerialernes miljømæssige egenskaber og argumenteres for de trufne valg. 
Den tilbudte facadeudskiftning på indgangsfacaden er optimal i forhold til kvalitet, tæthed og fleksibili-
tet.

Arkitektur

Facadematerialer er overvejende skifer i farverne Graphite, Purple, Grey, samt mix heraf.
Skifer suppleres af aluminium på vindfang, blændpartier og øvrig beklædning, metallic overflade.
Nogle partier er ret store, der er ikke overbevisende redegjort for materialiteten eller profileringen af 
disse større partier. Indramningen om altansiden udføres i Antrazit grå zink. Brystninger på altanside 
er aluminiumsplader. Lysninger og sålbænke udføres i zink.

Bedømmelseskomiteen har haft en særlig opmærksomhed på, hvordan tilbudsgiver har skabt forskel-
lig materialitet i bebyggelsens forskellige kvarterer. I dette tilbud adskilles kvartererne i den store skala 
i bebyggelsen af forskellige farvenuancer og farvemix indenfor et ensartet materiale: overgangene 
sløres bevidst i dette valg ved hjælp af ikke kun det ensfarvede skifermateriale, men også ved – lidt 
umærkeligt - at blende farverne og derved sløre overgangene mellem de forskellige grupperinger i 
helhedsplanen. Bedømmelseskomiteen aflæser ikke resultatet med den tydelighed som ligger i bygge-
programmet m.m.

Arkitekturen er lidt bastant og fremtræder umiddelbart rettende sig mod 2 ideer: Den ene er buttet: 
karakteriseret som rustik og tung facade, idet bygningernes karakteristiske bånd er forsøgt brudt med 
”flade” og beklædning af skifer i områder, hvor vandrette bånd før var stramme og karakteristiske – 
den anden er en slankende ide, hvor blokkene er gjort slanke, idet altanpartiet har fået sin egen mate-
rialebehandling som medfører til, at man opfatter ”boligdelen” af blokken som slankere. 

Disse 2 ideer skaber uklarhed i arkitekturen og slører fortællingen og respekten for det oprindelige. 

Dertil kan føjes, at selve materiale- og farvevalget forekommer tungt og ensartet – man spørger sig 
selv: hvor blev moderniteten af? – På blokbillederne og især på helhedsbilledet fremstilles en forstå-
else af en homogen og meget mørk bygningsmasse, der ikke tydeligt er opdelt i de 3-4 efterspurgte 
kvarterer. Respekten for de oprindelige blokke er visket bort. 

Bedømmelseskomiteen mener ikke, at den valgte materialeholdning modsvarer respekten for den 
oprindelige arkitektur.

23



Havefacaden ligger i udezonen  og er ikke isoleret. Den er rammet ind af beton, der nu beklædes med 
farvede aluminiumsplader. Overgangen til eksisterende facadepartier anses for løst, såfremt disse 
beholdes.

Forslaget arbejder med begrebet ”beboernes facade” – som fortæller om hvordan beboernes tilvalg 
former relieffet og identiteten af facaden. Som princip kan beboerne vælge ét tilvalg på egen del af 
facaden (indgangs- eller have-), derved styres både ro og variation. På indgangsfacaden er mulighe-
den et større vinduesparti eller en karnap, der bryder vinduesbåndenes stramhed: på gavle er det en 
karnap og på havefacaden er det en ”strømlinet” altankasse. En enkelt illustration viser dog, at der kan 
vælges for meget til – og igen bliver udtrykket uklart og ikke respekterende.

Seniorboligerne svarer til de øvrige blokke i udtryk, dog med et større vindfang, der giver adgang til en 
elevator med ”gennemkørsel”.

Tilbuddet skelner tydeligt mellem basisudgaven og tilkøbet – sådan at bygherre gøres opmærksom på 
basis renovering, samt der forskellige muligheder for tilvalg.

Konstruktioner:

Indgangsfacade/gavle: Løsningens hovedgreb er en demontering af den tidligere påforing med 
isolering og Steniplader – efterfulgt af påforing med kassettesystem, der spænder fra lejlighedsskel 
til lejlighedsskel i hel gavlbredde. Kassetternes primære vederlag er et nyt stålprofil, der er monteret 
i kælderydervæggen og som skjules i den senere kældervægsisolering. I materialet er beskrevet en 
indvendig montering på sandwichelementet med 2x13 mm gipsplade. Det er usikkert i hvor stort et 
omfang disse gipsplader monteres – samt hvorvidt der er tale om ekstra sikring mod utætheder i faca-
den. Det er ligeledes beskrevet, at der på underside af etagedæk mod kælder monteres 100+75 mm 
isolering. Omfanget er usikkert.

Fordele ved denne løsning er: Hurtig montering. Få beboergener. Kassetter produceres under kon-
trollerede forhold. Monteringen er ikke særlig vejrfølsom. Tolerancer kan optages i underlaget for de 
nye kassetter. De eksisterende vinduer udtages ikke før den nye facade er på plads. Indvendig kan 
radiatorer og fodlister forblive uændrede.

Ulemper ved denne løsning er: Tætheden mellem de eksisterende betonelementer (dæk/væg) er 
usikker. Risiko for at falsk luft påvirker de nye, balancerede ventilationsanlæg. Ny facade bliver meget 
dyb (udseende/lysindfald). Ved tilvalg med karnapper bliver betjeningen af karnapvinduer vanskelig 
pga. dybden. I gavle bliver den nye vægdybde endnu større pga. de eksisterende gavlelementer.Der 
arbejdes med en let vægbeklædning (formentlig vådrumsgips) insvendigt i baderummene. En tungere 
letbetonvæg ville være en teknisk bedre løsning.

Altanfacade: Der foreslås en demontering af de Stenipladebeklædte brystninger og de kulørte alumi-
niumsinddækninger. I stedet opsættes nye aluminiumsbrystninger i to farvenuancer. Nye indramninger 
udføres i antrazitgrå zink. I gavle føres altaner med rundt om hjørnet – svarende til det oprindelige 
udseende.

Fordele ved denne løsning er: Det samlede, nye facadeudtryk kommer i bedre balance. Relativ billig 
løsning med stor effekt. Man bevarer de nuværende, velfungerende skydevinduer. Ingen særlige ge-
ner for beboerne under udførelsen.

Ulempen ved denne løsning er at man investerer – men opnår alligevel ikke den optimale, tekniske 
løsning, dvs. man har stadig ikke en facade, der lever op til BR 2010-kravene.

Seniorblokkene: I de 4 seniorblokke etableres indeliggende elevatorer. Der er divergens i teksterne 
vedr. elevatorskaktens udformning – kan elevator indbygges under den nuværende tagbeklædning 
eller ej? 

Installationer:

Vedrørende energikrav er dette beskrevet og dokumenteret ved beregninger for BR 2010 og 2015. 
Vedr. BR 2020 henvises der til en beregning for 2020, men den ses ikke i materialet. Beregningerne 
viser lavenergiklasser med tilhørende U-værdier og transmissionstab gennem klimaskærm.
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Vedrørende indeklima  er der i projektmappen side 40 angivet grafisk kurve i henhold til BSim bereg-
ning over optimering af det termiske indeklima, der viser at krav til det termiske indeklima er overholdt. 
Vedr. det atmosfæriske indeklima er angivet en bemærkning om at grundluftskiftet sikrer, at PPM bliver 
under 900 PPM, men der er ikke vedlagt beregninger på dette. Der er lavet BSIM simuleringer vedr. 
indeklima. Dagslyset simuleres og måles midt i rummet. Bedømmelseskomiteen bemærker, at den 
store vægtykkelse også sluger noget dagslys. Simulering af indeklima viser, at antallet af timer med 
overtemperatur og undertemperatur reduceres betydeligt ved renoveringen. Der anvendes indekli-
mamærkede materialer, der nævnes maling, fugematerialer, skabselementer – ligesom der anvendes 
materialer uden afgasning.

Man har valgt decentralt ventilationsanlæg. Kanalrørføring i den enkelte lejlighed forekommer ret opti-
mal. Ventilation for kældre er ikke nærmere beskrevet, men er dog angivet i tilbudslisten.

Tid & planlægning

Tidsplan:

Tilbuddet opererer med to forskellige tidsplaner. I begge tilfælde med fysisk start i februar 2014. I den 
ene ”normaltidsplan” afsluttes december 2016. I den anden (med ”optimering og læring”) afsluttes 
tidligere med udgangen af juni 2016. - Det undrer, at der tilbydes to forskellige tidsplaner, når den ene 
er klart bedre, hurtigere, med færre gener for beboerne, kortere genhusning og mindre huslejetab.

Forud for den fysiske opstart i februar 2014 arbejdes fra december 2013 med mock up / en prøveop-
gang til fastlæggelse af udfaldskvalitet.

Man arbejder parallelt på to blokke ad gangen, dog med en uges indbyrdes forskydning af hensyn til 
sjakkenes flow. Der arbejdes således på op til 4 normalblokke ad gangen i ”normaltidsplanen” og op til 
6 blokke ad gangen i den korte tidsplan. Hver uge påbegyndes hhv. afsluttes en opgang.

Seniorblokkene udføres fysisk fra september 2015 til december 2016 (i ”normaltidsplanen”) og fra maj 
2015 til juni 2016 i den korte tidsplan.

I begge tidsplaner arbejdes på to seniorblokke ad gangen.

Arbejdet i lejlighederne varer 6 uger. Det anføres, at toilet og køkken allerede vil kunne benyttes af 
beboerne efter 3 ugers arbejde i lejligheden.

Renoveringsforløbet pr. opgang og renoveringsforløbet gennem hele Langkærparken er fint illustreret.

Alt i alt en realistisk tidsplan, med rum for læring og optimering. Tidsplanen er samtidigt optimeret, så 
sjak kan arbejde kontinuerligt gennem hele processen. Der er dog behov for en nærmere bearbejd-
ning af tidsplanen, som formentligt vil betyde en længere byggeperiode.

Det ses ikke hvorledes man forholder sig til vintersituationen, hverken på normalblokkene eller senior-
blokkene.

Der er ikke indlagt pauser til sommerferie eller jul/nytår. Det sidste er hverken acceptabelt eller muligt i 
de beboede blokke.

Det forekommer urealistisk at kunne renovere de første blokke lige så hurtigt som de efterfølgende 
blokke. Der er hele vejen igennem afsat 70 dage pr. blok, bortset fra prøveblokken nr. 25.
Det samme gælder seniorblokkene, hvor der også regnes med ens udførelsesperiode pr. blok, nemlig 
140 dage pr. blok.

Tidsplanen for seniorblokkene er unødvendig langstrakt. Større overlap ville give kortere byggetid, 
færre genhusningsproblemer og mindre huslejetab.

Det foreslås at hovedtidsplanen først fastlægges efter færdiggørelse af prøveblokken (blok 25). Dette 
strider mod reglerne om varsling af lejerne. Dette vil samtidigt være uacceptabelt af hensyn til de man-
ge beboeres planlægning i forbindelse med kommende arbejder i deres boliger. Beboerne har behov 

25



for at kende de nøjagtige arbejdsperioder pr. opgang/lejlighed langt tidligere i processen. - Det samme 
forhold gør sig i øvrigt gældende vedrørende beboerne i første opgang af blok 25. Her skulle varsling 
allerede nu være sket, hvis her skal opstartes primo december 2013. 

Særlige bygherrekrav:

Generelt indeholder tilbuddet en tilfredsstillende, men til tider kortfattet besvarelse vedrørende de 
særlige bygherrekrav (Byggeprogrammet, punkterne 11.6 samt 11.8-11.16). Vurderingen af tilbuddet 
er vanskeliggjort af, at tilbudsgiver ikke har fulgt dispositionen vedrørende bygherrekravene.

Særligt angående bygherrekrav vedrørende innovation, læring og videndeling er det særlige bilag med 
plan for kompetenceudvikling interessant og værdifuldt.

Vedrørende bygherrekrav til organisering er denne del grundigt beskrevet. En tilfredsstillende organi-
sation med stærke kompetencer. Det bemærkes, at der både vil være en kommunikationskonsulent og 
en beboerkoordinator tilknyttet hos totalentreprenøren.

Points

Tildelt 5,0 / 6,5 / 7,0 / 6,0 points, sammenvejet 5,8 points.
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Det er dejligt med den ekstra plads, 
karnappen giver – rummet opleves 
større og mere brugbart

Nu får vi mere lys ind i boligen

Børnene elsker at sidde her og kigge ud 
...Det gør de voksne også

Inde Ude

Den kvadratiske karnap er fantastisk som 
et siddemøbel – man kan sidde her og 
læse en bog, eller børnene kan lege 

Udsigten er meget bedre – man kan sidde i den 
kvadratiske karnap og følge med i, hvad sker udenfor

Værn
105 cm

200 cm

200 cm

Vindue kan åbnes

Siddehøjde 50 cm

Værn
105 cm

230 cm

223 cm
143 cm

80 cm

Dør kan åbnes

Vindue kan åbnes

105 cm

230 cm

2230 cm

Glasdør, der kan åbnes

Værn

Vindue kan åbnes

Det er dejligt med den ekstra plads, 
karnappen giver – lige pludselig er rum-
met blevet større og mere brugbart

Nu får vi mere lys ind i boligen

Vi har fået en større bolig!

Vi har fået en meget bedre udsigt med udsigt ned i 
gårdrummet – så kan man følge med i hvad der sker

Vinduerne kan åbnes og giver godt indeklima. 
Samtidig er vinduerne nemme at pudse

Inde Ude

Værn
105 cm

200 cm

200 cm

Vindue kan åbnes

Om sommeren kan vi sidde på altanen 
og spise aftensmad

Nu har vi mulighed for at komme ud i den 
friske luft direkte fra boligen

Man kan have planter på altanen

Lysindfaldet er helt fantastisk, og rummet virker 
større på grund af den dobbelte franske altan

På altanen er der plads til et par stole og et lille 
bord, så man kan nyde solen og udsigten 

Inde Ude

Inde

Vi har fået en meget bedre udsigt

Lysindfaldet er helt fantastisk, og rummet virker 
større på grund af de store vinduer

Planterne gror bedre med mere lys fra 
vinduerne
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INDGANGSFACADE - Facadeudskiftning - Arkitektur og tilvalg

Karnap med kvadratisk vindue

Tilkøbsmulighed

Kvadratisk vindueFransk altandør
med topstyret vendevindue

Fransk altandør
med topstyret vendevindue og altan

Arkitektur
I den alternative løsning er indgangsfacaden ændret. Grundlæggende er 
højden vinduesbåndet forøget, hvilket giver mere dagslys til boligerne, 
ligesom det afstedkommer en anden vinduestakt. 

Ydermere tilbydes hver enkelt bolig nu et “fransk vindue” - som er et 
højt vindue fra gulv til overkant vinduesbånd. Vinduet giver nogle mere 
varierede dagslys- og udsigtsoplevelser fra den enkelte bolig, ligesom den 
tilfører facaden en velkommen og  n variation.

Den beboerdesignede facade / Tilvalg
Også i den alternative løsning er en række individuelle tilvalg. Kataloget 
er en smule anderledes, da vi istedet for den lille karnap i vinduesbåndet 
kan tilbyde et stort kvadratisk vindue som en karnap. For hver lejlighed 
vil der være mulighed for at foretage ét tilvalg pr. facade. Tilvalg er 
beskrevet nedenfor. 

Vindfang
Vindfang er uændret i den alternative løsning. 

 MT Højgaard a/S - SepTeMber 2013 - langkærparken - projekTbeSkrivelSe, bilag 

AL2bolig, Langkærparken

Byggepldsplan og flowdiagram for rækkefølge af udførelsen

Byggeledelse
ByggepladsEfterår 15

Sommer15
Byggeplads
Hold 1 Blokke

ld i
Vinter 16

Sommer 15

Hold 2 Senior
Vinter 16

Vinter 15
Forår 15

Sommer 15

Vinter 15

SSommer
14

P  bl k 

Forår 14

S 16Prøve blok
Vinter 14Efterår 14

Sommer 16
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DEN SORTE KLYNGE

DEN RØDE KLYNGE DEN GRÅ KLYNGE

OMRÅDETS CENTRUM 
EN SAMMENSMELTNING 
AF DE 3 KLYNGER

90 %SORT/10% RØD
80 %SORT/20% RØD

70 %SORT/30% RØD

DE 12 BLENDEDE FACADER I CENTRUM 
ER BESKREVET MED %-OPDELING

70 %RØD/30% SORT
80 %RØD/20% SORT

90 % GRÅ/10% SORT

80 % GRÅ/20% SORT

70 % GRÅ/30% SORT
90 % GRÅ/10% SORT

90 %RØD/10% SORT

90 %RØD/10% SORT

90 %RØD/10% SORT

A

OVERSIGTSVIEW A A

A

A

D

D

C B

A

D

D

NORDPIL

INDGANGSFACADE

3D ILLUSTRATION AF DENNE BLOK
A

NORDPIL

INDGANGSFACADE

3D ILLUSTRATION AF DENNE BLOK
A
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HELHEDSPLAN OG MATERIALER

Situationsplan (ikke i skala)
SkiferGrey

Purple

Graphite

Eksempel på mix
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INDGANGSFACADE - Standardbolig - Basis og tilvalg

Basisfacade 1:200 (Eksempel blok 5 - Antracitgrå skifer)

Facade m. tilvalg 1:200 (Eksempel blok 8 - Antracitgrå skifer 70% / Purple skifer 30%)
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Blok 29 m. tilvalg - View fra standpunkt A
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Udsnit af skifervariationer på blokke

Den grå klynge Den røde klynge

Den sorte klynge Eksempel på overgangsblok 
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FACADERSKIFER - 3 grundfarver / 9 udtryk

Blok 28 (Senior) - Gray skifer Blok 20 - Purple skifer

Blok 9  - Graphite skifer Blok 11 -  80% Purple / 20% Graphite skifer

18  Miniudbud på energifacaderenovering  MT Højgaard A/S - RUBOW Arkitekter A/S - Pluskontoret A/S - NIRAS A/S - Scandibyg A/S - Niels Haldor Bertelsen

INDGANGSFACADE - UDSNIT 1:50 - Standardbolig - Antracitgrå skifer - Med tilvalg 
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ALTANFACADE - STANDARDBOLIGER / SENIORBOLIGER - Basis og tilvalg

TILKØB
Altankasse

Basisfacade 1:200 (Eksempel blok 28 - Grå skifer)

Facade m. tilvalg 1:200 (Eksempel blok 29 - Grå skifer)



Bedømmelse af alternativt tilbud fra MT Højgaard A/S

Teamets sammensætning

Totalentreprenør: MT Højgaard A/S. Rådgivere og leverandører: RUBOW arkitekter A/S, Pluskontoret 
A/S, NIRAS A/S, Scandi Byg a/s, Niels Haldor Bertelsen.

Generelt om tilbuddet

Arkitektur: Facadebeklædning af skifer. Varierer pr. blok og kvarter i lys grå, mørk grå, purpur samt et 
miks af farverne.
Facadefornyelse: Udskiftning af facade på indgangsside.
Ventilation: Decentral balanceret ventilation.

Pris
Tilbudt pris ekskl. moms: Kr. 384.480.000.

Dansk Byggeris Standardforbehold for totalentreprise af maj 2008.

Totaløkonomi

Beregninger:

Dette tilbud har en præcis redegørelse for totaløkonomi i forhold til rettelsesblad 5 om totaløkonomiske 
beregninger.

Ressourceforbruget forventes reduceret svarende til en samlet besparelse på 2.972.648 kr., hvoraf 
besparelsen på varme udgør godt 2 mio. kr.. Brugsvand indgår med en besparelse på 832 t kr. be-
grundet med nye armaturer, nye toiletter, fjernelse af badekar og vandbesparende hvidevarer såsom 
opvaske- og vaskemaskiner. Da de fleste badekar allerede fjernet og der i stor udstrækning er installe-
ret moderne armaturer, er det næppe realistisk at opnå en så væsentlig vandbesparelse.

Besparelserne knyttes på relevant måde til et særskilt afsnit 3, som teknisk og arkitektonisk argu-
menterer for MT Højgaards alternative tilbud med total udskiftning af facaden. Denne løsning er mere 
sikker bl.a. i forhold til tætning, og det er ikke uden relevans at beskrive sammenhængen til ressource-
besparelser. I beregningen indgår dog argumenter for, at beboernes egne a conto betalinger kan an-
vendes i forhold til totaløkonomisk merinvestering i den bedre og dyrere løsning med total udskiftning. 
Beregningen er lødig nok, men det er beregningsforudsætningerne ikke.

Forslaget har fine overvejelser om ventilationsløsninger, og det påpeges, at den decentrale løsning ud 
fra drift- og vedligeholdelse og energiforbrug samlet set er at foretrække. Helt konkret er forskellen til 
trods for højere udgifter til servicering beregnet til 282.195 kr. årligt til fordel for den decentrale løsning. 
Anlægsøkonomien vurderes at være ens for de 2 løsninger, og anlægsøkonomien indgår derfor ikke i 
de totaløkonomiske beregninger.

Facadeløsningen er også fint beskrevet i henseende til totaløkonomi. Skifer forventes at have en 
økonomisk levetid på 70 – 80 år, den valgte vinduesløsning på 55 år, og det anbefales at udføre en 
skjult fugestrimmel omkring vinduerne, så fugerne får samme levetid som vinduerne. Inddækninger og 
sternkanter forventes at have en levetid på 40 år.

De samlede udgifter på den foreslåede facadeløsning er opgjort til knap 38 mio. kr. fordelt over 55 år. 
Bortset fra en årlig udgift til vedligeholdelse af vinduesbeslag o.l. opstår der først udgifter efter 25 år til 
udskiftning af ruder og beslag.

Argumenterne styrkes ved fremskrivning af prisudvikling på energi og arbejdsløn og materialer til ved-
ligeholdelses- og fornyelsesarbejder, og ikke overraskende når man frem til, at den totaløkonomiske 
værdi øges endog væsentlig i perioden. Argumentationen er dog forkert, idet den bygger på faldende 

29



værdi af låneudgifterne. Da ydelsesstøtten til lån aftrappes ved indeksering, er antagelserne imidlertid 
forkerte. Da bygherren udtrykkeligt har bedt om beregning af totaløkonomi i nutidsværdi, indgår dette 
afsnit imidlertid ikke i den samlede bedømmelse.

Besvarelsen skæmmes af, at der ikke er forudsat usikkerhedsovervejelser. Det er ganske urealistisk at 
postulere så nøjagtige resultater.

Samlet set vurderes det, at MT Højgårds tilbud fint lever op til det forventede. 

Miljømæssig bæredygtighed:

Energikrav og arkitektur går fint hånd i hånd. Energiløsningerne integreres nærmest umærkeligt i arki-
tekturen. Den tilbudte facadeløsning med udskiftning af facadeelementer på indgangssiden resulterer i 
godt lysindfald og reduktion af energiforbruget til belysning. Blokkene forberedes for solcelleanlæg på 
tagene.

Bæredygtighedsovervejelser har været styrende for de trufne valg. 

Skifer er valgt som gennemgående facadebeklædning på en konstruktion af træ isoleret med mineral-
uld, hvilket er en miljømæssigt virkelig god løsning. Pulverlakeret aluminium (blændpartier m.m.) og 
zink har ikke de samme gode miljøegenskaber.

Man overvejer mulighederne for genanvendelse af de eksisterende Steni-plader samt mineralulden.

Konstruktionen med lufttætning mellem/omkring/bag de nye facadeelementer forekommer god. Samti-
digt opnås god lydtætning mellem lejlighederne.

De mange valgmuligheder (de fleste er tilkøb) vedr. vinduer, karnapper og altaner kan betyde energi-
hensigtsmæssige løsninger. Ligeledes kan den decentrale, balancerede ventilation betyde energirigtig 
adfærd blandt beboerne.

Generelt er tilbuddet baseret på en holistisk bæredygtighedsstrategi, som hviler på fire temaer: Be-
boeren i centrum, Modernisering og fremtidssikring, Totaløkonomi samt Tilgængelighed. Temaerne 
indarbejdes fint i det samlede forslag. Den påståede store variation i bebyggelsen beror dog på tilkøb 
af en hel del beboerdesignede elementer, frem for variationen i facadebeklædningens farvetoner. Der 
redegøres fint for byggematerialernes miljømæssige egenskaber og argumenteres for de trufne valg.

Arkitektur

Facadematerialer er overvejende skifer i farverne Graphite, Purple, Grey, samt mix heraf.
Skifer suppleres af aluminium på vindfang, blændpartier og øvrig beklædning, metallic overflade.
Nogle partier er ret store, der er ikke overbevisende redegjort for materialiteten eller profileringen af 
disse større partier. Indramningen om altansiden udføres i Antrazit grå zink. Brystninger på altanside 
er aluminiumsplader. Lysninger og sålbænke udføres i zink.

Bedømmelseskomiteen har haft en særlig opmærksomhed på, hvordan tilbudsgiver har skabt forskel-
lig materialitet i bebyggelsens forskellige kvarterer. I dette tilbud adskilles kvartererne i den store skala 
i bebyggelsen af forskellige farvenuancer og farvemix indenfor et ensartet materiale: overgangene 
sløres bevidst i dette valg ved hjælp af ikke kun det ensfarvede skifermateriale, men også ved – lidt 
umærkeligt - at blende farverne og derved sløre overgangene mellem de forskellige grupperinger i 
helhedsplanen. Bedømmelseskomiteen aflæser ikke resultatet med den tydelighed som ligger i bygge-
programmet m.m.

Arkitekturen er lidt bastant og fremtræder umiddelbart rettende sig mod 2 ideer: Den ene er buttet: 
karakteriseret som rustik og tung facade, idet bygningernes karakteristiske bånd er forsøgt brudt med 
”flade” og beklædning af skifer i områder, hvor vandrette bånd før var stramme og karakteristiske – 
den anden er en slankende ide, hvor blokkene er gjort slanke, idet altanpartiet har fået sin egen mate-
rialebehandling som medfører til, at man opfatter ”boligdelen” af blokken som slankere. 

Disse 2 ideer skaber uklarhed i arkitekturen og slører fortællingen og respekten for det oprindelige. 
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Dertil kan føjes, at selve materiale- og farvevalget forekommer tungt og ensartet – man spørger sig 
selv: hvor blev moderniteten af? – På blokbillederne og især på helhedsbilledet fremstilles en forstå-
else af en homogen og meget mørk bygningsmasse, der ikke tydeligt er opdelt i de 3-4 efterspurgte 
kvarterer. Respekten for de oprindelige blokke er visket bort. 

Bedømmelseskomiteen mener ikke, at den valgte materialeholdning modsvarer respekten for den 
oprindelige arkitektur.

Havefacaden ligger i udezonen og er ikke isoleret. Den er rammet ind af beton, der nu beklædes med 
farvede aluminiumsplader. Overgangen til eksisterende facadepartier anses for løst, såfremt disse 
beholdes.

Forslaget arbejder med begrebet ”beboernes facade” – som fortæller om hvordan beboernes tilvalg 
former relieffet og identiteten af facaden. Som princip kan beboerne vælge ét tilvalg på egen del af 
facaden (indgangs- eller have-), derved styres både ro og variation. På indgangsfacaden er mulighe-
den et større vinduesparti eller en karnap, der bryder vinduesbåndenes stramhed: på gavle er det en 
karnap og på havefacaden er det en ”strømlinet” altankasse. En enkelt illustration viser dog, at der kan 
vælges for meget til – og igen bliver udtrykket uklart og ikke respekterende.

Seniorboligerne svarer til de øvrige blokke i udtryk, dog med et større vindfang, der giver adgang til en 
elevator med ”gennemkørsel”.

Tilbuddet skelner tydeligt mellem basisudgaven og tilkøbet – sådan at bygherre gøres opmærksom på 
basis renovering, samt der forskellige muligheder for tilvalg.

Konstruktioner:

Dette alternative tilbud indbefatter en hel udskiftning af elementerne på indgangsfacaden. Det bemær-
kes, at udskiftningen giver bedre lysforhold, idet der er tilført højere vinduer i vinduesbånd, samt et 
stort vindue pr. bolig. Desuden nævnes den større mulighed for tæthed.

Indgangsfacade: Løsningens hovedgreb er en demontering af såvel den tidligere påforing med isole-
ring og Steniplader, samt af de eksisterende betonsandwichelementer. De erstattes af nye kassetter, 
der spænder fra lejlighedsskel til lejlighedsskel. Kassetternes fastgøres efter samme princip som 
sandwichelementerne, hvilket vil sige i de tværgående vægelementer samt i dækfronterne. Kassetter-
ne monteres umiddelbart efter demonteringen.

Der er mange fordele ved denne løsning: Større sikkerhed omkring facadens samlede lufttæthed. 
Hurtig montering. Kræver ingen genhusning. Kassetter produceres under kontrollerede forhold. Kas-
setternes færdiggørelsesgrad kan blive endnu større end ellers. En slankere og lettere konstruktion. 
Optimering af lydforholdene. Optimering med hensyn til varmetab. Mulighed for generelt at montere 
højere vinduesbånd (bedre dagslysindfald). Mulighed for billigere tilkøb i facaden (højere enkeltvinduer 
eller døre). Alle boliger får en fransk altan (indeholdt i tilbuddet). I opgange kan man bruge kassetter 
der spænder over flere etager (hurtighed). Mulighed for at arbejde med baderumskabiner (er dog ikke 
yderligere beskrevet). 

Ulemper ved denne løsning er: Tolerancer mellem tilbageværende betonelementer kan give monta-
geudfordringer. Større udfordringer med hensyn til beboerforhold, herunder indvendige støvvægge. 
Indvendig skal radiator håndteres evt. udskiftes. Eksisterende trægulve (bøgeparket vinkelret mod 
facade) skal håndteres. Flere reparationer indvendig i boligerne vil være påkrævet.

Gavle: I gavlene fastholdes påforingen og hovedgrebet er derfor en demontering af den tidligere på-
foring med isolering og Steniplader – efterfulgt af ny påforing med kassettesystem, der spænder i hele 
gavlbredden. Kassetternes primære vederlag er et nyt stålprofil, der er monteret i kælderydervæggen 
og som skjules i den senere kældervægsisolering.

Fordelene er her: Hurtig montering. Få beboergener. Kassetter produceres under kontrollerede for-
hold. Monteringen er ikke særlig vejrfølsom. Tolerancer kan optages i underlaget for de nye kassetter. 

Ulempen er at nye gavle bliver meget dybe (lysindfald).
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Altanfacade: Der foreslås en demontering af de Stenipladebeklædte brystninger og de kulørte alumi-
niumsinddækninger. I stedet opsættes nye aluminiumsbrystninger i to farvenuancer. Nye indramninger 
udføres i antrazitgrå zink. I gavle føres altaner med rundt om hjørnet – svarende til det oprindelige 
udseende.

Fordele er her: Det samlede, nye facadeudtryk kommer i bedre balance. Relativ billig løsning med stor 
effekt. Man bevarer de nuværende, velfungerende skydevinduer. Ingen særlige gener for beboerne 
under udførelsen. 

Ulempen er at man investerer – men opnår alligevel ikke den optimale, tekniske løsning (dvs. man har 
stadig ikke en facade, der lever op til BR10-kravene).

Seniorblokkene: I de 4 seniorblokke etableres indeliggende elevatorer. Der er divergens i teksterne 
vedr. elevatorskaktens udformning – kan elevator indbygges under den nuværende tagbeklædning 
eller ej? 

Installationer:

Vedrørende energiklasser er disse beskrevet og dokumenteret ved beregninger for BR 2010 og 2015. 
Vedr. BR 2020 henvises der til en beregning herfor, men den ses ikke i materialet. Beregningerne viser 
lavenergiklasser med tilhørende U-værdier og transmissionstab gennem klimaskærm.

Vedrørende indeklima er der i projektmappen side 40 angivet grafisk kurve i henhold til BSim bereg-
ning over optimering af det termiske indeklima, der viser at krav til det termiske indeklima er overholdt. 
Vedr. det atmosfæriske indeklima er angivet en bemærkning om at grundluftskiftet sikrer, at PPM bliver 
under 900 PPM, men der er ikke vedlagt beregninger på dette. 

Der er lavet BSIM simuleringer vedr. indeklima. Dagslyset simuleres og måles midt i rummet.
Tilbuddet åbner mulighed for at øge vindueshøjden på indgangssiden. Såfremt tilbuddet vælges skal 
dette nøje overvejes – også af æstetiske hensyn og skyldig respekt for det oprindelige udtryk.

Bedømmelseskomiteen bemærker, at tilbuddets slankere vægtykkelse tillader maksimalt dagslys.
Simulering af indeklima viser, at antallet af timer med overtemperatur og undertemperatur reduceres 
betydeligt ved renoveringen. 

Der anvendes indeklimamærkede materialer, der nævnes maling, fugematerialer, skabselementer – 
ligesom der anvendes materialer uden afgasning.

Man har valgt decentralt anlæg. Kanalrørføring i den enkelte lejlighed forekommer ret optimal.
Ventilation for kældre er ikke nærmere beskrevet, men er dog angivet i tilbudslisten.

Tid & planlægning

Tidsplan:

Tilbuddet opererer med to forskellige tidsplaner. I begge tilfælde med fysisk start i februar 2014. I den 
ene ”normaltidsplan” afsluttes december 2016. I den anden (med ”optimering og læring”) afsluttes 
tidligere med udgangen af juni 2016. - Det undrer, at der tilbydes to forskellige tidsplaner, når den ene 
er klart bedre, hurtigere, med færre gener for beboerne, kortere genhusning og mindre huslejetab.

Forud for den fysiske opstart i februar 2014 arbejdes fra december 2013 med mock up / en prøveop-
gang til fastlæggelse af udfaldskvalitet.

Man arbejder parallelt på to blokke ad gangen, dog med en uges indbyrdes forskydning af hensyn til 
sjakkenes flow. Der arbejdes således på op til 4 normalblokke ad gangen i ”normaltidsplanen” og op til 
6 blokke ad gangen i den korte tidsplan. Hver uge påbegyndes hhv. afsluttes en opgang.

Seniorblokkene udføres fysisk fra september 2015 til december 2016 (i ”normaltidsplanen”) og fra maj 
2015 til juni 2016 i den korte tidsplan.
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I begge tidsplaner arbejdes på to seniorblokke ad gangen.

Arbejdet i lejlighederne varer 6 uger. Det anføres, at toilet og køkken allerede vil kunne benyttes af 
beboerne efter 3 ugers arbejde i lejligheden.

Renoveringsforløbet pr. opgang og renoveringsforløbet gennem hele Langkærparken er fint illustreret.

Alt i alt en rimelig tidsplan, med rum for læring og optimering. Tidsplanen er samtidigt optimeret, så 
sjak kan arbejde kontinuerligt gennem hele processen. Der er dog behov for en nærmere bearbejd-
ning af tidsplanen, som formentligt vil betyde en længere byggeperiode.

Det ses ikke hvorledes man forholder sig til vintersituationen, hverken på normalblokkene eller senior-
blokkene.

Der er ikke indlagt pauser til sommerferie eller jul/nytår. Det sidste er hverken acceptabelt eller muligt i 
de beboede blokke.

Det forekommer urealistisk at kunne renovere de første blokke lige så hurtigt som de efterfølgende 
blokke. Der er hele vejen igennem afsat 70 dage pr. blok, bortset fra prøveblokken nr. 25.
Det samme gælder seniorblokkene, hvor der også regnes med ens udførelsesperiode pr. blok, nemlig 
140 dage pr. blok.

Tidsplanen for seniorblokkene er unødvendig langstrakt. Større overlap ville give kortere byggetid, 
færre genhusningsproblemer og mindre huslejetab. 

Det ses ikke oplyst, hvor længe facaden er åben ved udskiftning af facaden.

Det foreslås at hovedtidsplanen først fastlægges efter færdiggørelse af prøveblokken (blok 25). Dette 
strider mod reglerne om varsling af lejerne. Dette vil samtidigt være uacceptabelt af hensyn til de man-
ge beboeres planlægning i forbindelse med kommende arbejder i deres boliger. Beboerne har behov 
for at kende de nøjagtige arbejdsperioder pr. opgang/lejlighed langt tidligere i processen. - Det samme 
forhold gør sig i øvrigt gældende vedrørende beboerne i første opgang af blok 25. Her skulle varsling 
allerede være sket nu, hvis her skal opstartes primo december 2013. 

Særlige bygherrekrav:

Generelt indeholder tilbuddet en tilfredsstillende, men til tider kortfattet besvarelse vedrørende de 
særlige bygherrekrav (Byggeprogrammet, punkterne 11.6 samt 11.8-11.16). Vurderingen af tilbuddet 
er vanskeliggjort af, at tilbudsgiver ikke har fulgt dispositionen vedrørende bygherrekravene.

Særligt angående bygherrekrav vedrørende innovation, læring og videndeling er det særlige bilag med 
plan for kompetenceudvikling interessant og værdifuldt.

Vedrørende bygherrekrav til organisering er denne del grundigt beskrevet. En tilfredsstillende organi-
sation med stærke kompetencer. Det bemærkes, at der både vil være en kommunikationskonsulent og 
en beboerkoordinator tilknyttet hos totalentreprenøren.

Points

Tildelt 4,0 / 7,5 / 7,0 / 6,0 points, sammenvejet 5,5 points.
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ALTANFACADE - STANDARDBOLIGER / SENIORBOLIGER - Basis og tilvalg

TILKØB
Altankasse

Basisfacade 1:200 (Eksempel blok 28 - Grå skifer)

Facade m. tilvalg 1:200 (Eksempel blok 29 - Grå skifer)
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Det er dejligt med den ekstra plads, 
karnappen giver – rummet opleves 
større og mere brugbart

Nu får vi mere lys ind i boligen

Børnene elsker at sidde her og kigge ud 
...Det gør de voksne også

Inde Ude

Den kvadratiske karnap er fantastisk som 
et siddemøbel – man kan sidde her og 
læse en bog, eller børnene kan lege 

Udsigten er meget bedre – man kan sidde i den 
kvadratiske karnap og følge med i, hvad sker udenfor

Værn
105 cm

200 cm

200 cm

Vindue kan åbnes

Siddehøjde 50 cm

Værn
105 cm

230 cm

223 cm
143 cm

80 cm

Dør kan åbnes

Vindue kan åbnes

105 cm

230 cm

2230 cm

Glasdør, der kan åbnes

Værn

Vindue kan åbnes

Det er dejligt med den ekstra plads, 
karnappen giver – lige pludselig er rum-
met blevet større og mere brugbart

Nu får vi mere lys ind i boligen

Vi har fået en større bolig!

Vi har fået en meget bedre udsigt med udsigt ned i 
gårdrummet – så kan man følge med i hvad der sker

Vinduerne kan åbnes og giver godt indeklima. 
Samtidig er vinduerne nemme at pudse

Inde Ude

Værn
105 cm

200 cm

200 cm

Vindue kan åbnes

Om sommeren kan vi sidde på altanen 
og spise aftensmad

Nu har vi mulighed for at komme ud i den 
friske luft direkte fra boligen

Man kan have planter på altanen

Lysindfaldet er helt fantastisk, og rummet virker 
større på grund af den dobbelte franske altan

På altanen er der plads til et par stole og et lille 
bord, så man kan nyde solen og udsigten 

Inde Ude

Inde

Vi har fået en meget bedre udsigt

Lysindfaldet er helt fantastisk, og rummet virker 
større på grund af de store vinduer

Planterne gror bedre med mere lys fra 
vinduerne
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INDGANGSFACADE - Facadeudskiftning - Arkitektur og tilvalg

Karnap med kvadratisk vindue

Tilkøbsmulighed

Kvadratisk vindueFransk altandør
med topstyret vendevindue

Fransk altandør
med topstyret vendevindue og altan

Arkitektur
I den alternative løsning er indgangsfacaden ændret. Grundlæggende er 
højden vinduesbåndet forøget, hvilket giver mere dagslys til boligerne, 
ligesom det afstedkommer en anden vinduestakt. 

Ydermere tilbydes hver enkelt bolig nu et “fransk vindue” - som er et 
højt vindue fra gulv til overkant vinduesbånd. Vinduet giver nogle mere 
varierede dagslys- og udsigtsoplevelser fra den enkelte bolig, ligesom den 
tilfører facaden en velkommen og  n variation.

Den beboerdesignede facade / Tilvalg
Også i den alternative løsning er en række individuelle tilvalg. Kataloget 
er en smule anderledes, da vi istedet for den lille karnap i vinduesbåndet 
kan tilbyde et stort kvadratisk vindue som en karnap. For hver lejlighed 
vil der være mulighed for at foretage ét tilvalg pr. facade. Tilvalg er 
beskrevet nedenfor. 

Vindfang
Vindfang er uændret i den alternative løsning. 

 MT Højgaard a/S - SepTeMber 2013 - langkærparken - projekTbeSkrivelSe, bilag 

AL2bolig, Langkærparken

Byggepldsplan og flowdiagram for rækkefølge af udførelsen

Byggeledelse
ByggepladsEfterår 15

Sommer15
Byggeplads
Hold 1 Blokke

ld i
Vinter 16

Sommer 15

Hold 2 Senior
Vinter 16

Vinter 15
Forår 15

Sommer 15

Vinter 15

SSommer
14

P  bl k 

Forår 14

S 16Prøve blok
Vinter 14Efterår 14

Sommer 16

Udsnit af skifervariationer på blokke

Den grå klynge Den røde klynge

Den sorte klynge Eksempel på overgangsblok 
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FACADERSKIFER - 3 grundfarver / 9 udtryk

Blok 28 (Senior) - Gray skifer Blok 20 - Purple skifer

Blok 9  - Graphite skifer Blok 11 -  80% Purple / 20% Graphite skifer
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DEN SORTE KLYNGE

DEN RØDE KLYNGE DEN GRÅ KLYNGE

OMRÅDETS CENTRUM 
EN SAMMENSMELTNING 
AF DE 3 KLYNGER

90 %SORT/10% RØD
80 %SORT/20% RØD

70 %SORT/30% RØD

DE 12 BLENDEDE FACADER I CENTRUM 
ER BESKREVET MED %-OPDELING

70 %RØD/30% SORT
80 %RØD/20% SORT

90 % GRÅ/10% SORT

80 % GRÅ/20% SORT

70 % GRÅ/30% SORT
90 % GRÅ/10% SORT

90 %RØD/10% SORT

90 %RØD/10% SORT

90 %RØD/10% SORT

A

OVERSIGTSVIEW A A

A

A

D

D

C B

A

D

D

NORDPIL

INDGANGSFACADE

3D ILLUSTRATION AF DENNE BLOK
A

NORDPIL

INDGANGSFACADE

3D ILLUSTRATION AF DENNE BLOK
A
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HELHEDSPLAN OG MATERIALER

Situationsplan (ikke i skala)
SkiferGrey

Purple

Graphite

Eksempel på mix
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INDGANGSFACADE - Standardbolig - Basis og tilvalg

Basisfacade 1:200 (Eksempel blok 5 - Antracitgrå skifer)

Facade m. tilvalg 1:200 (Eksempel blok 8 - Antracitgrå skifer 70% / Purple skifer 30%)
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Blok 29 m. tilvalg - View fra standpunkt A
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INDGANGSFACADE - UDSNIT 1:50 - Standardbolig - Antracitgrå skifer - Med tilvalg 
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4.12 3D
-illustration, farve 01

3D ILLUSTRATION  |  REFERENCEBLOK  |  FARVE 01 |  VIEW D

66
Type C standpunkt A
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Blok 8 m. tilvalg - View fra standpunkt D

Enemærke og Petersen

Jørgen Friis Poulsen

MT Højgaard


