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CITaT 
”Det skal være et lokalt de-
mokratihus, hvor det lokale 
demokrati lever i huset og 
mennesker skal mødes. Et 
hus med mangfoldighed.”
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LIdT mERE 
nORdvEST
BIBLIOTEK +
KULTURHUS 
på TOppEn
Det er med stor fornøjelse, at vi her kan 
præsentere visioner og planer for et nyt 
bibliotek og kulturhus – det nye kulturelle 
omdrejningspunkt i Nordvest. Det nye bib-
liotek og kulturhus skal være det centrum, 
som Bispebjerg mangler, og ambitionen 
er at skabe en unik ramme for kulturel 
udfoldelse, refleksion, udvikling og debat, 
der kan generere energi og styrke kulturli-
vet i bydelen.

Fem konsortier er indbudt til hver især 
i en dialogproces at konkretisere visio-
nen. Konkurrenceprogrammet, som her 
præsenteres, er resultatet af en proces, 
hvor mange og meget forskellige parter 
i fællesskab har bidraget til at sætte ord 
– og streger! – på drømmen om et bibliotek 
+ kulturhus på toppen! 

Konkurrenceprogrammet er blevet til 
omkring tre mini OpenSpaces, som er en 
særlig mødeform, der havde til formål at 
definere husets identitet og sætte fokus på 
de stemninger, som ønskes i det nye hus, 
drømme og visioner for huset, samt husets 
funktioner og faciliteter. Undervejs i pro-
cessen har repræsentanter fra brugerne, 
lokaludvalgene, biblioteker og kulturhus 
og mange flere bidraget med gode ideer og 
input til det endelig program.

En stor tak skal lyde til alle involverede i 
processen.

Vinderen af konkurrencen vil få til opgave 
at realisere det nye Bibliotek + Kulturhus 
på toppen i Nordvest i samarbejde med 
Københavns Kommune.

Med venlig hilsen
Københavns Kommune, 
Kultur og Fritidsforvaltningen

fotograf: Ole Christiansen
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Et kulturelt omdrejningspunkt, der samler 
og beriger lokalområdets borgere  — lige fra 
unge tilflyttere til beboere med mangeårige 
og mangfoldige historier i kvarteret. Nyt og 
gammelt brydes – netværk og aktivitet ud-
vikles og forankres. Sammensmeltningen 
mellem kulturhus og bibliotek danner en 
unik ramme om udfoldelse, refleksion, ud-
vikling og debat. Værksteder, café, bibliotek 
og koncertsal flyder sammen, genererer op-
levelser, som gør indtryk og rumligheder, 
der indbyder til udtryk. Nordvest bibliotek 
+ kulturhus bygger videre på det eksiste-
rende, er robust og lokalt rodfæstet.

Husets mange aktører bringer hver deres 
historie med sig. Med deres unikke erfa-
ringer som afsæt udnytter de sammen den 
synergi, der opstår ved at samle ressour-
cerne under ét tag. Brugere, drift og ledelse 
kombinerer kulturelle tilbud på nye måder, 
skaber overraskelse og forandring. Her 
føler erfarne brugere sig genkendt og nye 
brugere sig velkomne. Her er man tryg og 
nysgerrig. Her er man hjemme og ude.

Nordvest bibliotek + kulturhus er et hus 
på toppen. Et hus der skaber trivsel og 
rejser sig stolt på bakken. Det har udsigt 
over byen og udsyn til verden. Det kan ses 
på lang afstand og knytter forbindelser til 
den øvrige by. Det udvikler lokal identitet, 
løfter sig op - ud over det nære - og marke-
rer sig som Københavns første integrerede 

Nordvest bibliotek + kulturhus er det 
centrum, som kvarteret mangler.

kulturhus og bibliotek. Et inspirerende hus, 
der sætter  på verdenskortet, og på en og 
samme tid bidrager til lokal, regional og in-
ternational udvikling.

Nordvest bibliotek + kulturhus er bevæ-
geligt og udvikles af sine brugere. Det er 
i dialog med omkringliggende foreninger, 
institutioner og bygninger, indfanger tids-
ånden, ruster sig til fremtiden og udnytter 
den energi, som Ungdomshuset kommer 
med. Samtidig er det helt sit eget med en 
klar afgrænsning af profil, egne udearealer 
og organisation. 

Nordvest bibliotek + kulturhus er et gen-
nemsigtigt hus, der er let at overskue og 
bruge. Tilbuddene har forbindelse til hin-
anden og foregår i rum, der hænger sam-
men og har forbindelse til andre rum. En 
sammenhæng, der fortsætter helt ud i 
bygningens nære omgivelser: Cafegæster, 
servering, læsehjørner, koncerter, foredrag, 
kreativ udfoldelse, fastelavnsfester, leg, 
steder at spise madpakken, cykelparkering 
og solsteder langs muren! 

Ude og inde flyder sammen i et socialt og 
bæredygtigt rum, der genererer møde og 
fællesskab med plads til forskellighed. 
Alt sammen understøtter det Bispebjergs 
mangfoldighed og muligheder.

02 vISIOn

fotograf: Ole Christiansen



0� KOnKURREnCEOmRådET

ikke blive stillet krav om etablering af 
ekstra parkeringspladser på ejendommen. 
I forbindelse med en forventet trafiksa-
nering af de omkringliggende veje vil et 
eventuelt behov for yderligere parkering 
blive klarlagt. 

Matriklen ligger i den vestlige ende af kvar-
teret omkring Rentemestervej, der er et 
blandet bolig- og erhvervsområde på begge 
sider af Rentemestervej, og strækker sig 
fra Smedetoften i vest til Lygten i øst. Her 
ligger der kreative virksomheder side om 
side med autoværksteder og småerhverv. 
Området er centralt beliggende i bydelen 
tæt på bydelscenteret langs Frederiks-
sundsvej, samt busser med forbindelse til 
Fuglebakken St. og Nørrebro St.

I 2000 blev der vedtaget en Trafikhand-
lingsplan for ”Femkanten”, der bl.a. har 
medført en 30 km/t-zone i området om-
kring kulturhuset, samt bedre muligheder 
for krydsning af Tomsgårdsvej. I kom-
muneplan 2005 er der planlagt en grøn 
cykelrute langs Rentemestervej.

Bydelen har knap 47.000 beboere og huser 
herudover cirka 20.000 arbejdspladser 
(Københavns kommunes bydelsstatistik).  
Dortheavej strækker sig midt gennem by-
delen, og der er relativ kort afstand til alle 
dele af Bispebjerg/NV, herunder buslin-
jerne på Tomsgårdsvej og Frederikssunds-
vej. Bydelens nordligste områder omkring 
Utterslev Mose er bebygget med villaer 
og parcelhuse, og på Skoleholdervej ved 

Utterslev Torv har Københavns Kommune i 
2006 færdiggjort en topmoderne folke-
skole med plads til 580 elever. Bydelens 
etagebyggeri er overvejende opført som 
alment eller kommunalt byggeri, hvoraf 
alle de kommunale udlejningsejendomme 
i 1990erne blev konverteret til private an-
delsboligforeninger. Villaer og rækkehuse 
udgør kun 4 % af bydelens cirka 24.000 
boliger. Senest er der i tre byggerier på 
Rentemestervej, Lygten og Ørnevej i den 
sydlige ende af bydelen, bygget cirka 700 
private andelsboliger og ejerboliger. 

Samlet er der inden for de seneste 10 år 
bygget cirka 1.000 nye boliger i bydelen. 
Flere områder i bydelen, herunder kvarte-
ret omkring Rentemestervej, er traditionelt 
set områder for industri og håndværk, vis 
a vis med små (arbejder)boliger, og fra 
starten af 1900-tallet er tilføjet datidens 
’moderne’ arbejderboliger med 2 værelser, 
køkken og bad. Bydelen er broget og sam-
mensat, hvad angår befolkning og bebyg-
gelser. Der fremstår således en blanding 
af stilarter og størrelser, der bygnings-
mæssigt samlet set bidrager til områdets 
mangfoldige og sammensatte karakter og 
identitet.

0�.02 
BEfOLKnIngEn 
Hvem bor i bydelen?

Langt den største aldersgruppe i Bispe-
bjerg bydel udgøres i dag af unge. Som det 

0�.01 
BydELEn
Bydelen Bispebjerg Nordvest er 
beliggende i overgangen mellem Kø-
benhavns brokvarterer og villakvar-
tererne i udkanten af kommunen.

Borgerrepræsentationen besluttede den 
11. juni 2008 at styrke og udbygge kultur-
livet på Bispebjerg ved at koncentrere en 
række kulturaktiviteter på Dortheavej 61, 
herunder et nyt Ungdomshus, et kulturhus 
og et nyt centralt beliggende bibliotek.

På Dortheavej 61 ligger der i dag Kulturhu-
set Bispebjerg Nordvest, og Ungdomshuset 
er allerede flyttet ind som nabo. Udvidel-
sen af kulturhuset skal huse en sammen-
lægning af bydelens to biblioteker fra hen-
holdsvis Ørnevej og Filosofvænget til et 
nyt og tidssvarende bibliotek. Herudover 
skal projektet rumme yderligere faciliteter 
til Kulturhuset inklusiv en ny sal.

Ved etablering af Ungdomshuset er ad-
gangen til Kulturhuset stadig gældende 
fra Dortheavej ligesom Ungdomshusets. 
Det kommende kulturhus + bibliotek får 
adgang fra og postadresse på Renteme-
stervej, men besøgende skal kunne bevæge 
sig mellem Ungdomshus og kulturhus fra 
henholdsvis Rentemestervej og Dorthe-
avej. De besøgende til det nye bibliotek 
+ kulturhus og Ungdomshus forventes i 
overvejende grad at benytte bus og cykel 
som transportmiddel, og der vil derfor 

ses af tabellerne, er aldersgruppen 20-29 
år på 26,3 % af befolkningen, hvor denne 
aldersgruppe i hele København kun udgør 
22,5 %. Aldersgruppen 30-39 år, hvor man 
typisk finder småbørnsfamilierne og fa-
milierne med de mindre skolebørn, udgør 
18,7 %, hvorved en stor andel af småbørns-
familierne er familier med anden etnisk 
baggrund. 

Figur 1
Bispebjerg i tal: statistikudtræk 

fra Københavns Kommune

Befolkningsfremskrivning 
Bispebjerg 2008-2023   

 

 2010 2015 2020 2023

0-5 3001 2981 2989 3056

6-18 4379 4366 4239 4185

19-29 13113 14211 14915 14802

30-64 21018 20554 20059 20106

65 + 5242 5025 4971 4988

I alt 46753 47137 47173 47137

  

Befolkningen efter alder og køn 
Bispebjerg 2008 - Bydel 8   

     

I alt

Alder Mænd Kvinder I alt Pct.

0-9 2226 2209 4435 9,6

10-19 1645 1690 3335 7,2

20-29 5830 6372 12202 26,3

30-39 4775 3917 8692 18,7

40-49 3220 2389 5609 12,1

50-59 2367 2086 4453 9,6

60-69 1805 1696 3501 7,5

70-79 805 1243 2048 4,4

80-89 436 1201 1637 3,5

90- 93 386 479 1

I alt 23202 23189 46391 100



Andelen af børn mellem 10 og 19 år er 
for Bispebjergs vedkommende 7,2 %, mod 
8 % for hele København. Hvis man ser på 
udviklingen i antallet af børn i bydelen 
frem imod 2010, så er andelen af børn 
svagt faldende. Denne udvikling ser ud til 
at fortsætte i de følgende år. Bispebjerg 
bydel har 4 kommunale skoler. Herudover 
har bydelen 14 mindre muslimske frisko-
ler. Andelen af børn med anden etnisk 
baggrund er stor på Tagensbo Skole og på 
Lundehus Skolen.

Andelen af ældre fra 60 til 69 år, udgør 
7,5 % af befolkningen i bydelen. Denne 
aldersgruppe er typisk en meget aktiv og 
kulturforbrugende del af befolkningen. 
Ved en fremskrivning af befolkningssam-
mensætningen vil andelen af borgere over 
60 år falde. 

Hvordan ser befolkningen ud i 
fremtiden? 
Hvis man ser på udviklingen af befolk-
ningssammensætningen frem til 2010, så 
vil aldersgruppen mellem 20 og 29 stige 
til over 28 % og yderligere til over 30 % i år 
2015.

Generelt kendetegnes Bispebjerg bydel i 
dag ved at være en ung bydel med en stor 
andel af studerende. Den store andel af 
unge i bydelen hænger sammen med bo-
ligstrukturen med et stort antal forholds-
vis små 2-2½-rums private andelsboliger. 
Hertil kommer mange små private udlej-
ningslejligheder. Endelig er der en stor del 
af lidt større almennyttige boliger med 
mange familier af anden etnisk baggrund. 
Ejerboligerne udgør den mindste del af det 
samlede antal boliger. 

Når man ser på Bispebjerg/Nordvests 
nuværende befolkningssammensæt-

�

Boliger efter ejer og størrelse
Januar 2008  Bispebjerg bydel       
       

Ejerforhold Under 40 m2 40-59 m2 60-79 m2 80-99 m2 100-119 m2 120- m2 I alt

Ejerbolig 481 917 657 495 407 732 3689

Privat udlejning 821 2549 1414 605 184 138 5711

Almennyttigt  164 3319 4493 1717 205 24 9922

Privat andelsbolig 179 4340 3356 983 361 183 9402

Stat eller kommune 60 1 0 2 1 8 72

I alt 1705 11126 9920 3802 1158 1085 28796

Figur 2: Bispebjerg i tal
statistikudtræk fra Københavns Kommune

CITaT 
”Den historiske ånd og sjæl og lyst til 
fornyelse fra både bibliotekerne og kul-
turhuset skal tages med i det nye hus. 
Det skal være et hus hvor alle skal føle 
sig velkomne.”
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ning, som tydeligvis er præget af mange 
unge studerende, hvortil kan lægges en 
stor andel af borgere med anden etnisk 
baggrund, så tegner der sig nogle udvik-
lingsperspektiver for bydelen i retning 
af at blive det kommende latinerkvarter 
i København. Bydelen byder i forvejen på 
nogle store gamle erhvervsområder med et 
stort udviklingspotentiale for kreative er-
hverv i kombination med etniske butikker 
og restauranter, tilbud inden for kultur, 
underholdning m.v.

0�.0� 
BISpEBjERg
KULTURHUS I dag
Bygningen med Kulturhuset har 
eksisteret i sin nuværende form 
siden 1997, hvor den gamle Schous 
Sæbefabrik efter omfattende ombyg-
ning startede med at fungere som 
omdrejningspunkt for kvarterløft. 

I 1997 flyttede de nuværende funktioner 
ind i huset. Kulturhuset har fra starten 
rummet forskellige aktiviteter, lagt rum til 
et rigt og afvekslende foreningsliv og rum-
mer også cafe og gymnastiksal. Af aktivite-
ter kan nævnes værksteder til maling, ke-
ramik og tekstil, der bliver flittigt benyttet 
af brugerne. Kulturhuset har tilknyttet en 
række satellitter, hvoraf nogle er etableret 
som en del af den rokering, der er sket i 
forbindelse med, at Ungdomshuset er flyt-

tet til Dortheavej og har overtaget nogle af 
kulturhusets arealer. 

Huset på toppen 
- og de seks satellitter
Bibliotek + kulturhus rummer en række 
satellitter, som strækker sig ud i byen.
 a. Bispebjerg Bakke, foreningshus
 b.  Lygten, spillested mv.
 c.  Karens Hus, byøkologiske have
 d.  Sokkelundlille, børnekulturhus +  
  mobil cirkusvogn
 e.  Frederikssundsvej Skole, med  
  midlertidigt projekt ’Dans i Nord 
  vest’
 f.  Birkedommervej 41, foreningshus

Ungdomshuset som nabo
1. juli 2008 flyttede Ungdomshuset ind i 
den tidligere anneksbygning, der hovedsa-
gelig lagde hus til gymnastik for indvan-
drerkvinder og projektet ’Dans i Nordvest’, 
der er flyttet og blevet etableret som et 
selvstændigt kulturprojekt. Andre aktivi-
teter er flyttet til hovedhuset, der er blevet 
omstruktureret så bl.a. værkstederne har 
fået ny placering. En række foreningsakti-
viteter og administrative funktioner flyttes 
til Birkedommervej pr. 1. januar 2009.

Med det nye bibliotek + kulturhus bliver 
der skabt et enestående sted, der samler 
ungdomskultur, multibibliotek og kultur 
og giver mulighed for mange forskellige 
tilbud til bydelens beboere.  

Ungdomshuset som nabo

KULTURHUSET
BISpEBjERg I nv

Sokkelundlille Børnekulturhus
Utterslev Torv 9
Sokkelundlille er et børnekulturhus, 
hvor der er tilbud til dem, der ikke får 
tilbud om kultur så tit og især med et 
socialt og integrationsfremmende sigte. 
Teater og kultur er et stærkt redskab 
til at skabe dialog og respekt mellem 
mennesker.

Figur 3
Oversigtskort: Kulturhus Bispebjerg 

Nordvest og de seks sattelitter

Frederikssundsvej Skole 
Frederikssundsvej 77
Som en del af at Ungdomshuset er flyttet 
ind i kulturhuset, bliver projektet ’Dans i 
Nordvest’ flyttet til Frederikssundsvej Skole. 
Projektet er et selvstændigt midlertidigt 
projekt, men drives fra kulturhuset.

Birkedommervej 
På Birkedommervej bliver der et delvist 
foreningshus, som er tilknyttet kultur-
huset. 
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Karens Hus
Bispebjerg Bakke 8
Agendaforening NordVest har accepteret 
et tilbud om at etablere sig i Karens Hus. 
Huset skal være mødested og åndehul for 
Bispebjergs beboere med fx forsøgshave, 
krydderurtehave mv. 

Kulturhus Bispebjerg Bakke
Bispebjerg Bakke 2
Kulturhuset på Bispebjerg Bakke 
har både større og mindre lokaler 
til udlejning til områdets beboere til 
møder og fester. Der kan være op til 
78 personer. 

Lygten Station
Lygten 2
København har fra 1. januar 2008 fået 
et nyt spillested og kulturhus. Stedet 
er den gamle Lygten Station, der nu er 
lagt under Kulturhusets aktiviteter

11

Figur 4
Luftfoto: Nuværende kulturhus, 

byggefeltet og dets nære omgivelser

Birkedommervej 
På Birkedommervej bliver der et delvist 
foreningshus, som er tilknyttet kultur-
huset. 
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0�.04 
ByggEfELT –
ET KvaRTER I 
UdvIKLIng
Området omkring Dortheavej og 
Rentemestervej har en særlig atmo-
sfære med den unikke – i forhold til 
mange andre steder i byen – sam-
menblanding af boliger og erhverv. 

Langs gaderne ligger forskelligartede 
og brogede boligejendomme, kontorer, 
småerhverv og mindre håndværksvirksom-
heder. Denne mangfoldighed er karakteri-
stisk og identitetsskabende for kvarteret, 
og der eksisterer et stort potentiale i den 
variation, der kan være med til, i de kom-
mende år, at give kvarteret et løft og skabe 
rum for kunstnere, studerende, iværksæt-
tere, unge familier og andre. 

Kvarterløft Nordvest
Der både har været og forestår forskel-
lige tiltag for at udvikle området. I 2007 
afsluttedes kvarterløftsprojekt for Nord-
vest efter 7 år med kvarterløft i det indre 
Nordvestkvarter, omfattende områderne 
på begge sider af Frederikssundsvej fra 
Nørrebro Station til Tomsgårdsvej. 

Lidt mere Nordvest 
Som en del af forhandlingerne om 
Ungdomshuset blev der udarbejdet en 
generel aftale for styrkelsen af kulturlivet 

i Nordvest. Ud over det konkrete konkur-
renceprojekt, og en styrkelse af kulturlivet 
i kvarteret indeholder aftalen ’Lidt mere 
Nordvest’ en række konkrete tiltag: 

1. Dans i nordvest bliver etableret som 
selvstændigt kulturprojekt i Bispebjerg 
Kapel. 

 
2. Nybyggeri af bibliotek og kulturhus, ud-

arbejdelse af forslag til programmering, 
projektering og opførelse af nybyggeri 
til bibliotek og kulturhusformål på Dor-
theavej/Rentemestervej.

3. Flytning af aktiviteter til Birkedommer-
vej, hvor kulturhuset fraflytter den del 
af deres nuværende lokaler, der frem-
over skal anvendes til Ungdomshus. 

 
4. Dialogforum skal styrke samarbejdet 

og dialogen mellem de unge brugere 
af Ungdomshuset og Ungdomshusets 
naboer. Dialogforummet sammensæt-
tes af repræsentanter for Bispebjerg 
Lokaludvalg, kulturhusets ledelse og 
brugerbestyrelse, brugerne af Ungdoms-
huset, Fonden Jagtvej 69, det kommende 
biblioteks ledelse og fra ejere, lejere og 
andelshavere i nabobebyggelserne på 
Dortheavej.

 
5. Borgerservicecenter bliver etableret fra 

medio 2009 med et sjette borgerser-
vicecenter i det nuværende bibliotek 
på Ørnevej. Hermed får lokalområdet 
samlet borgerservicecenter, socialcen-

ter, BUF’s lokalenhed og jobcenter på ét 
sted, hvilket får styrket målsætningen 
om én indgang for borgerne til de of-
fentlige myndigheder. 

 6. Sikker By er iværksættelse af en særlig 
indsats for at bekæmpe den eksisteren-
de ungdomskriminalitet i Nordvest.

7. Servicebus er udformningen af rutefø-
ring for områdets kommende servicebus 
med henblik på at sikre en dækkende 
trafikbetjening af det nye bibliotek og 
kulturhus på Dortheavej/Rentemester-
vej.

 
8. Trafiksikkerhed og belysning med 

beslutningsgrundlag for forbedring 
af trafiksikkerhed og belysnings- og 
adgangsforhold i området omkring det 
nuværende kulturhus. Beslutningsgrund-
laget indeholder følgende foreslåede til-
tag: etablering af fartdæmpere, skråpar-
kering og evt. cykelsti på Dortheavej og 
Rentemestervej, nyt lyskryds (Renteme-
stervej/Tomsgårdsvej), forbedring af lys-
kryds (Birkedommervej/Tomsgårdsvej) 
og forbedret gadebelysning som øger 
borgernes tryghed i området. 

9. Bydelstorv med mulighed for indretning 
af offentlig plads i forbindelse med 
opførelsen af nyt bibliotek og kulturhus. 

10. Etablering af Ungdomshus i halvdelen   
  af det eksisterende kulturhus og det     
  tilstødende anneks.. 

Kulturløft i Bispebjerg/NV 
Projektet med at lægge bydelens to biblio-
teker på Ørnevej og Bispebjerg sammen 
med det nuværende kulturhus er en styr-
kelse af det generelle kulturtilbud i byde-
len. Ved sammenlægningen af biblioteker 
og kulturhus bliver det muligt at optimere 
driften af bibliotekerne (i forhold til den 
nuværende drift), styrke ressourcerne til 
kulturprojekter, skabe bedre arbejdsplad-
ser for bibliotekspersonalet, samt bidrage 
til en markering i bydelen ved et samlet og 
styrket kulturtilbud. 

Byggefeltet
Matriklen er mod syd afgrænset af Rente-
mestervej, en tidligere erhvervsejendom 
på Dortehavej 63, som nu er ombygget til 
boliger, Dortheavej samt en tankstation 
ud mod Tomsgårdsvej.Selve byggefeltet er 
den del af matriklen, som løber fra Rente-
mestervej og frem til hegnet til Ungdoms-
huset. 

Projektet skal sikre en åben passage fra 
Dortheavej til Rentemestervej, på tværs 
af matriklen dels for at optimere mulighe-
derne for fællesskab de to lejere i mellem, 
dels som en genvej gennem bydelen.

Kulturhuset er nabo til en benzintank, 
Shell. Der er i øjeblikket forhandlinger i 
gang med Shell Danmark om delvist eller 
helt at overtage deres grund som ligger op 
mod Tomsgårdsvej. De bydende skal i de-
res løsninger forholde sig til to scenarier:



1. Delvis køb af grund - Trekantsgrunden 
2. Hele grunden købes og der kan etableres 
et nyt bydelstorv.
 
Det indebærer at løsningen til bibliotek + 
kulturhus skal tænkes så det er muligt at 
etablere et nyt bydelstorv med mulighed 
for indretning af offentlig plads eller etab-
lere en lille plads som en af adgangene til 
det nye bibliotek + kulturhus, et byrum der 
binder huset sammen med Tomgårdsvej
og skaber synlighed ikke kun ud od ren-
temestervej og Dortheavej men også den 
mere trafikerede Tomgårdsvej.

Besvarelsen skal altså kort beskrive hvor-
dan det nye bibliotek + kulturhus forholder 
sig til ovenstående scenarier, enten ved at 
huset direkte forholder sig til dette eller 
der med få tiltag kan laves bygningsmæs-
sige ændringer så huset vil have en facade 
mod et fremtidigt bydelstorv. Det forventes 
at der vil ske en afklaring i løbet af foråret 
2009. byggefelt

kulturhus

Ungdomshus

Ungdomshus
gårdrum

Ungdomshus

Shell grund

Rentemestervej

Dortheavej

N

Trekantsgrund

åben passage

ubebygget grund
- de forenende ejen-
domsselskaber

1�

Figur 5
Placering af byggefelt:

ej målfast



BIBLIOTEK + KULTURHUS

0�.0� 
InTERESSEnTER 
Kulturhuset og den kommende fusio-
nering af bibliotekerne på Ørnevej 
og Bispebjerg bringer mange inte-
ressenter til at skulle arbejde under 
nye rammer og nye former.

Ud over borgere i området er der andre 
interessenter og aktører. De kan inddeles i 
følgende tre overordnede grupper: de pri-
mære interessenter, de nære interessenter 
og de ydre interessenter.

De primære interessenter er de der direkte 
skal bruge huset enten som medarbejder, 
politiker eller som brugere af konkrete 
funktioner i huset. De nære interessenter 
er de, som ikke direkte bruger huset og 

har base på stedet, men som er brugere af 
de mange funktioner, huset kommer til at 
rumme, samt de mange naboer.

Herudover er der en række ydre interes-
senter, som lidt mere perifert har viden 
om lignende projekter eller på anden måde 
har interesse i projektets succes, herunder 
de mange rådgivere og andre institutioner, 
som beskæftiger sig med byudvikling og 
kulturformidling.

Primære interessenter
Arbejdsgruppen: personale Ørnevej + 
Bispebjerg + kulturhus
Brugerbestyrelse
Børnekulturhus (Sokkelundlille)
Radiostation + tv
Foreninger: kultur 24, Fakti, multikulturel 
forening etc. 
Lokaludvalg

Nære interessenter
Udøvende kunstnere: 
Dans i Nordvest, små teatergrupper, tea-
terskole etc.
Skoler: Utterslev + Tagensbo
Institutioner i øvrigt: 
Ungdomsskole
Lokalhistorisk arkiv
Lokalaviser: Nørrebro Nordvest
Kreative erhverv
Naboer: Ungdomshuset, beboere, moskéer, 
blindesamfund

Ydre interessenter
Danmarks Biblioteksforening/-skole
Arkitektskoler
Forskningsenheder
Rådgivere + entreprenører

Foto fra OpenSpace 03 
fotograf: Karen Steen
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Figur 6: Området omkring 
kulturhuset
Kort over aktiviteter, projekter, 
institutioner, butikker, ’hvad 
sker der’ mv. i området omkring 
kulturhuset.

Kortet er udfyldt af deltagerne på 
OpenSpace 03.
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04 pROCES

04.02 
OpEnSpaCES 01+02+0�
Processen med inddragelse af inte-
ressenter er faldet i tre dele i afhold-
te OpenSpaces. 

OpenSpace 01: 
Profil og identitet
Formålet med OpenSpace 01 var dels, at 
medarbejdere fra bibliotekerne og kul-
turhuset fik mødt hinanden, og dels at få 
skabt et fælles billede af det nye hus for 
de forskellige kulturer. 

I præsentationsrunden blev der fra hver 
deltager fremsat ønsker og drømme for 
det kommende hus. Dernæst blev der 
fokuseret på husets profil, og ved fæl-
les prioritering blev de fem elementer/
identiteter for det kommende hus valgt. 
Personas i programmet blev introduceret i 
rå form og fik fyldt data på af deltagerne i 
OpenSpace.  

OpenSpace 02: 
Faciliteter og funktion
Den afholdte OpenSpace 02 var med fokus 
på faciliteter og funktion for det kom-
mende hus og blev afholdt for medarbej-
derne fra de to eksisterende biblioteker 
og kulturhuset. Der blev tegnet, snakket, 
illustreret og diskuteret, hvordan det kom-

04.01
OvERORdnET
pROCESvISIOn
Det kommende bibliotek og kultur-
hus er enestående. Sammenfletning 
af biblioteker og kulturhus er ikke 
blot en etablering og sammenlæg-
ning af faciliteter i et nyt hus med 
en fælles ledelse. Det er det eneste af 
sin art i København. 
Men det er også et hus, der skal 
give kulturel energi og løft til hele 
bydelen Nordvest. Med den centrale 
placering bliver der skabt et hus, der 
skal styrke og udbygge kulturlivet 
for bydelen. 

Det nye hus skal samle bibliotek og kul-
turhus i ét med en samlet drift og med en 
samlet identitet. De seks satellitter, der 
hører til det nuværende kulturhus, hører 
efter sammenflytningen stadig ind under 
driften af dette. For at skabe et fælles hus 
fra start har en vigtig del af udviklingen 
af programmet været at fokusere på de 
forskellige interessenter og få en stemme i 
forhold til det kommende hus. Fra starten 
har der været gennemført en kortlægning 
af interessenter i primære, nære og ydre 
interessenter, og efterfølgende har der væ-
ret afholdt OpenSpaces med inddragelse af 
fortrinsvist de primære interessenter.

mende hus funktioner og faciliteter skal 
fungere – for både medarbejdere og for 
borgere.

OpenSpace 03: 
Er alle blevet hørt, og har vi fælles 
ejerskab for programmet?
Den sidste OpenSpace 03 var en opsamling 
på den forudgående proces med præcise-
ring af programmets fem elementer og syv 
funktioner, af superbrugere og inspiration 
til konsortiernes arbejde.
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Figur 7. 
Fotos fra OpenSpace 01-03

I forbindelse med OpenSpace 01 blev alle 
deltagere bedt om at tage noget med, der 
repræsenterede deres drømme for det 
kommende kulturhus + bibliotek.

En deltager valgte at tage følgende med:
en træsko — ”man skal kunne vade ind 
med træsko på”, 
en Klodshans-dukke — ”der skal være 
plads til klodshans og til klassikeren” og 
en discokugle — ”der skal være plads til 
den dårlige smag.”

•

•

•



BIBLIOTEK + KULTURHUS

04.0� 
pERSOnaS
Personas er konkrete, men fiktive, 
beskrivelser af brugerne, som de 
involverede interessenter selv har 
været med til at skabe. 

Ved de afholdte OpenSpaces blev der 
arbejdet med personas for at have fokus 
på, hvem husets brugere er i 2015. Ved at 
have brugerne for øje kan det være lettere 
for alle involverede dels at kende til de 
kommende brugere og dels at forstå deres 
behov i forhold til husets faciliteter og 
aktiviteter.  

Personaernes ’data’ er udfyldt af delta-
gerne på OpenSpace 01 i fællesskab. Ved 
OpenSpace 02 blev der sat yderligere 
fokus på personaernes brug af husets 
faciliteter, samt ved OpenSpace 03 blev det 
endeligt fastlagt, om de udvalgte personas 
er de rigtige i forhold til det kommende 
hus. Disse forskellige personas er ikke kun 
visualiseret som besøgende til huset, men 
også som brugere og borgere i bydelen, 
hvor huset giver mulighed og rum for at 
man kan finde sin plads – og måske ud-
vikle sig – i forhold til livssituation.  

Rundt om i programmet vil man derfor 
møde udvalgte personas, som giver deres 
bud på, hvordan de bruger bibliotek + 
kulturhus i 2015, og hvordan aktiviteter 
ikke kun er tilbud, men også noget der 
bliver skabt i interrelationen mellem hus 
og brugere.  

Sara og Maria, 14 og 15 år 
hænger ud og bruger huset som et legalt sted 
at møde drenge og have deres eget ”rum”

Lars 70 år, skolelærer 
låner bøger til sin syge kone, 
bruger huset som frikvarter 
fra at passe konen, køber mad 
med hjem, har holdt sin fød-
selsdag i huset, lokalhistorie, 
lokalradio og tv.

Johanne og Simon, 34 og 32 år, 
sygeplejerske og journalist
går på biblioteket, til koncerter, 
kunstudstillinger, læser aviser.

Anna-Mona 5 år, børnehave 
kommer med søskende og ser 
teater, spiller computer, klip-
per og klistrer, børnebio, mu-
sik, leg og bevægelse.

Hina 30 år, madmor i vuggestue 
bruger hus sammen med sine børn, 
opsøger viden fra alle medier, gratis.

Brian og Mehran 15 og 17 år, 
uddannelsessøgende 
mødes tit i huset, hvor de hænger ud, spil-
ler computer og finder ud af, om der fore-
går noget der er spændende for dem. 

Carmen 18, studerende 
bruger dataværsted og sø-
ger litteratur       

Vibeke 62 år, højskolelærer 
maler akvarel, deltager i 
læsegruppe, hører foredrag, 
skriver læserbreve, interes-
serer sig for rejser og kultur.



Carmen, 17 år, studerende 
Danser selv og interesserer 
sig for dans.

Aisha 25 år, grafisk designer 
kommer til forfatteraftener, 
benytter de kulturelle aktivite-
ter og tilbud.

Niklas 30 år, projektmager 
holder sig ajour med de sidste 
nye spil og er vild med film.

John 31 år, bygningsarbejder
kan godt li’, at der er synligt personale i huset, 
bruger huset med sine weekendbørn, låner spil 
og film og manualer til biler, bruger pc mens 
børn er på bibliotek, og benytter retshjælpe.

Carla og Christian, 12 år, 6. klasse 
bruger computer, sidde og hygge og 
spille spil.

Ester og Dina 79 og 27 år
pensionist og besøgsven 
bruger biblioteket og mødes 
i ældregrupper, og bruger ca-
feen til kaffe og kage.

Hussain 40 år, pædagog
Får de unge i området til at bru-
ge huset.

Hannah 20 år, studerende 
søger studierelateret information, 
tekstilværksted, frivillig i FAKTI.

Keld 40 år, førtidspensionist 
bruger dagligt huset til kurser, 
neværk og værksteder.

1�



BIBLIOTEK + KULTURHUS

04.04 
dIaLOg UndER 
KOnKURREnCE 
Københavns Kommune har inviteret fem 
konsortier til at udarbejde et prissat kon-
kurrenceforslag i en åben proces, hvor de 
fem konsortier undervejs har en dialog om 
projekternes indhold med projekternes 
interessenter. 
Processen har det overordnede formål at 
optimere en fælles forståelse af projektets 
udformning undervejs, give mulighed 
for at konsortierne kan præcisere de-
res forslag i forhold til en forståelse af 
programmet samt involvere interessen-
terne i processen for på den måde at sikre 
ejerskab og lokal forankring til glæde for 
det videre forløb.
Konsortierne skal ved deres deltagelse i 
processen komme med bidrag til, hvordan 
projektet bør afgrænses og udformes, så 
Københavns Kommunes ønsker, behov og 
visioner bedst muligt tilgodeses ved byg-
geriets udformning.

Med henblik på denne optimering af pro-
jektet gennemføres udvikling af projektet 
og konsortiernes forslag i en proces, som 
består af individuelle arbejdssessioner i de 
fem konsortier, suppleret med kollektive 
workshops, hvor konsortierne får input 
til deres udviklingsarbejde til brug for 
projektet.

Processen er startet med de tre afholdte 
OpenSpaces, hvor alle primære interessen-
ter har været involveret. Denne følgegrup-
pe vil fortsat spille en rolle under konkur-
renceforløbet. 

Til hvert arrangement i processen vil de 
fem konsortier få en vejledning, som 
beskriver, hvilke opgaver der skal løses og 
spørgsmål, der skal besvares, samt hvilke 
typer præsentationer der skal fremlægges. 
Umiddelbart efter mødet udarbejdes en 
briefing, som er Københavns Kommunes 
skriftlige tilbagemelding på konsortiernes 
input og forslag til optimering af projek-
terne.

Briefingerne udformes som en samlet 
tilbagemelding til alle konsortierne, idet 
briefingen efter hver workshop og på et 
overordnet niveau opsummerer og kom-
menterer indholdet af de fremkomne tan-
ker og analyser. En briefing vil indeholde 
en oplistning af de tanker og ideer, der 
kan benyttes i den foreslåede form, samt 
hvilke tanker der fortsat skal videreudvik-
les for at tilgodese Københavns Kommu-
nes behov.

Processen forventes at begynde den 10. 
november 2008 og slutter med afleverings-
møde den 28. januar 2009 i form af et 
prissat konkurrenceforslag og en beskri-
velse af, hvordan den fremtidige proces 
skal forløbe.
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10.11.2008
Programmet ligger hos de enkelte 
deltagere i konsortiet
Læse- og forståelsesfase

17. 11. 2008 
Indledende møde
Besigtigelse klokken 15-16.30.
Fællesmøde klokken 16.30-18.30.

Processen igangsættes med et indleden-
de møde, hvor hele projektets organi-
sation deltager. Formålet med mødet 
er, at få præsenteret deltagerne for 
hinanden og for det faglige program, 
samt få en rundvisning i det eksiste-
rende kulturhus.

Det indledende møde afsluttes med 
en dialog om programmet for første 
workshop, og de fem konsortier får en 
vejledning til deres arbejde frem mod 
denne.

17.11.2008 - 03.12.2008 
Første arbejdssession
Konsortierne arbejder hen mod første 
workshop. Der kan stilles spørgsmål 
undervejs frem til den 26.11.2008.

03.12.2008 Første workshop
Fællesmøde klokken 16-19.

Emnet for workshoppen er de fem kon-
sortiers overordnede tilgang til opgaven 
og deres visioner for huset i forhold til 
bydelen og det at ankomme til stedet.
De fem konsortier skal præsentere deres 
fortolkning og analyser af programmets 
fem temaer i den store skala, de syv funk-
tioners ønske om alle at have kontakt til 
udearealer, herunder svare på fem udfor-
drende spørgsmål.

Efter præsentationerne arbejdes der med 
de fem konsortiers tanker i grupper, hvor 
konsortierne får input fra samtlige delta-
gere.

Workshoppen afsluttes med at repræsen-
tanter fra de fem konsortier præsenterer, 
hvad de ser som de væsentligste input fra 
workshoppen.

03.12.2008 - 18.12.2008 
Anden arbejdssession  
Herefter arbejder de fem konsortier videre 
med deres tanker i overensstemmelse med 
den briefing, de har modtaget. Der kan 
stilles spørgsmål undervejs frem til den 
11.01. 2008.

18.12.2008 Anden workshop 
Fællesmøde klokken 16-19.
Emnet for workshoppen er de fem kon-
sortiers tilgang til, hvordan huset skal 

fungere i det daglige. 
De fem konsortier skal præsentere deres 
fortolkning og analyser af de syv funk-
tioner og deres indbyrdes sammenhæng, 
herunder svare på fem udfordrende 
spørgsmål.

Efter præsentationerne arbejdes der med 
de fem konsortiers tanker i grupper, hvor 
konsortierne får input og kritik fra samt-
lige deltagere.

Workshoppen afsluttes med, at repræsen-
tanter fra de fem konsortier præsenterer, 
hvad de ser som de væsentligste input fra 
workshoppen.

18.12.2008 - 28.01.2009
Afsluttende arbejdssession 
De fem konsortier gør deres forslag 
færdigt frem mod afleveringen. Der kan 
stilles spørgsmål undervejs frem til den 
14.01.2009. 

26.01.2009 Klokken 12:00 
Aflevering 

28.01.2009 Afleveringsmøde
De fem konsortier præsenterer deres ende-
lige forslag til ’huset på toppen’.

28.01.2009 - 25.02.2009 
Vurdering og udpegning af vinderen 

06.03.2009 
Offentliggørelse samt åbning af 
udstilling med de fem forslag fotograf: Karen Steen
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03.12., kl. 16-19
Dialogmøde med følgegruppe

AT KOMME TIL
HVAD GØR HUSET FOR  BYDELEN?
DE FEM ELEMENTER

Fem spørgsmål til det ydre kunne være:
- hvordan er bygningen synlig i byrummet?
- hvordan ankommer du til stedet?
- hvad gør bygningen for bydelens bor-
gere?
- hvordan er uderum tilkoblet bygningens 
syv funktioner?
- hvordan hænger satellitterne sammen 
med huset?

18.12., kl. 16-19
Dialogmøde med følgegruppe

FUNKTIONER I HUSET
HVORDAN FUNGERER HUSET I DAGLIG-
DAGEN? 

Fem spørgsmål til det indre kunne være:
- hvordan kan bibliotek og kulturaktivite-
ter flyde sammen?
- hvordan kan de fem temaer have en på-
virkning på rummene indvendigt?
- hvad oplever man når man kigger ud fra 
de syv funktioner?
- beskriv en række forskellige mødefunk-
tioner fra det uforpligtende møde mellem 
to til en minikonference
- beskriv en række kulturelle aktiviteter og 
hvordan de påvirker og bruger huset?

2�

Procesplan



  sådan bruger jeg huset 2015



  sådan bruger jeg huset 2015
Anna-Mona 5 år, børnehave 

Jeg kigger...
Børnebøger
Børnefilm

°
°

Jeg lytter til...
Alberte
Åh abe 
MGP-musik

°
°
°

Jeg oplever...
Teater
Hører musik 
Spiller computer
Leg & bevægelse

°
°
°
°

Jeg bidrager til huset ved at 
bruge det med mor og far og 
børnehaven og gøre sådan, at 
der er børneliv i huset. 

2�

Jeg kan godt li’ at spille computer 
og klippe og klistre; især hvis det 
er noget med dyr. Især også, hvis 
man kan få læst historie, mens jeg 
klipper og klistrer.

Jeg kan godt lide at opleve forskel-
lige ting, og jeg  kan godt li’, at 
det er hyggeligt og vil meget gerne 
bruge huset flere gange om ugen. 

fotograf: Ole Christiansen



Figur 8 
Bibliotek + Kulturhusprofil:
de 5 elementer
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dET InTERaKTIvE 
HUS

gRøn pROfIL 

’TRyK’

0� OpgavEn – ByggEpROgRam

0�.01 
fORmåL 
Der er på den ene side tale om en tilbyg-
ning til det eksisterende kulturhus og på 
den anden side et helt nyt hus med en 
fælles ledelse af kulturhus og bibliotek, 
hvorfor mulighederne for at se på de 
eksisterende funktioners organisering er 
i spil så længe, det ligger inden for den 
økonomiske ramme. Der er tale om et hus 
på toppen, centralt placeret i Nordvest 
med udsigt ud over hele København, over 
Nordvest og med rod i det lokal miljø, som 
de sidste mange år er opstået rundt om 
Kulturhuset Bispebjerg Nordvest.

0�.02 
HUSETS ELEmEnTER
Flere eksisterende funktioner skal flytte 
sammen og definere sig på ny. Hvilke 
elementer skal definere profilen for sådan 
et nyt hus? Hvad skal husets identitet 
og omdømme være i fremtiden? Hvilke 
muligheder dukker op i kølvandet på en 
sådan sammensmeltning? Disse spørgsmål 
er blevet stillet til en række nuværende 
og kommende brugere af det nye hus og 
er blevet til fem visionære elementer i en 
stærk ny profil.

Det nye hus kommer til at samle aktivite-
ter, sprede nye tiltag ud og integrere sig 
i lokalområdet; tilpasset til det eksiste-
rende, og visionært og fornyende i forhold 
til den lokale udvikling. Det kommende 
kulturhus er placeret midt i en bydel i ud-
vikling og er en central faktor og medspil-

ler i den videre udvikling af bydelen. Det 
er et hus, hvis helt særlige kvalitet ligger 
i placeringen på toppen med udsigt over 
København og med forskellige typer af 
uderum, der knytter sig til alle funktioner. 
Husets elementer og identitet afspejler 
mange interesser og en klar markering af 
at ’ville noget i fremtiden’. 

Fem elementer er blevet valgt og defineret 
af deltagerne i de tre afholdte OpenSpaces, 
og har som omdrejningspunkt:

•	 Det interaktive hus
•	 Forum for demokrati
•	 Rum i rum
•	 Grøn profil 
•	 ’TRYK’

fotograf: Ole Christiansen
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speaker’s 
corner

åbne rum hvor alle 
kan lære/få gavn af 
hinanden

huset er synligt udefra
— et lysende fyrtårn

højt til loftet

Figur 9 
OpenSpace 01 -  Kollage om 

”den interaktive historie”

brugernes egne kom-
mentarer skal projice-
ring ud i huset

grænsen mellem ude 
og inde er flydende/
også aktiviteter

dET InTERaKTIvE HUS
— brugerne har en stemme – op på 
væggen; ud i byen  

Huset spiller sammen med sine brugere, 
ved at der gives rum til, at brugernes egne 
ideer, visioner, kommentarer og ønsker 
kan komme til udtryk. Det gælder både i 
den fysiske opbygning, der giver rum til 
’speaker’s corner’, og store flader i indret-
ningen, der giver mulighed for projicering 
af film, kommentarer, diskussioner med 
mere. Og det gælder i en visuel og virtuelt 
projicering af brugernes stemme; både 
i huset og ud af huset, hvor brugernes 
stemmer kan læses på You-Tube, i blogs, 
i diskussionsfora mv. Huset skal være et 
sted, som kan fungere som affyringsrampe 
for ideer og projekter, og hvor rummene 
ændrer sig som et ’barbapapa-hus’ alt 
efter, hvad brugernes behov er lige nu.

Der er altså tale om et hus, hvor det 
enkelte menneske kan påvirke de fysiske 
omgivelser ved dels at sætte præg på akti-
viteter og organisering, dels ved at kunne 
interagere med de fysiske rammer.

Huset skal være et fyrtårn, der lyser op 
i området og indbyder borgere. Aktivite-
ter skal synliggøres – al informationen i 
huset om aktiviteter mv. bliver synlig, så 
alle kan være med, og så det er nemt at 
finde rundt. Aktiviteter blæst op på faca-
der/vægge så alle kan se, hvad der sker 

hvorhenne. Reklame for huset og infor-
mation i ét. Grænsen mellem ude og inde 
er flydende, både hvad gælder aktiviteter 
og mentalt; der er plads til alle og alle er 
velkomne!  
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speaker’s 
corner

demokratihjørnet:
”spørg om alt”

projekt- & 
vidensværksted

kulturteket er i stand til at 
inddrage andre kulturer i 
demokratiske dialoger og 
med nye metoder

platform for 
interessekoor-
dinering

tingsted

læring om sammenhæng mellem 
demokrati og forandringer brugerindflydelse

bibliotekarer som 
vidensarbejdere

informationsteknologi
som værktøj for 
demokratiudvikling

fORUm fOR dEmOKRaTI
— plads til politiske røster – huset 
som markedsplads for nærdemo-
krati 

Et offentligt rum, som biblioteket og 
kulturhuset er, giver oplagt mulighed for 
at styrke læring, brugerindflydelse og 
demokrati. Huset kan ses som et moderne 
tingsted, hvor der skal være plads til 
politiske drøftelser, og endvidere kan der 
skabes platform for interessekoordinering 
af frivilligt arbejde, samt inddragelse af og 
dialog med andre og alternative kulturer, 
som fx etniske grupper og den alternative 
ungdomskultur. 

Husets nye rolle som både formidler af 
kultur og læring skaber oplagt mulighed 
for at flette nærdemokratiet og lokal-
udvalg ind i de øvrige tilbud og funktio-
ner. Lokaludvalget skal bringe bydelens 
borgere og Rådhusets politikere tættere 
sammen i en konstruktiv dialog, ligesom 
Lokaludvalget skal stå for borgerhøringer, 
for stimulering af lokale netværk m.m. Hu-
set skal kunne rumme for eksempel store 
borgermøder og diskrete snakke i korri-
doren – udover Lokaludvalgets sekretariat 
– hvorved foyeren ikke kun er borgeres 
indgang til deres kulturhus og bibliotek, 
men også til det lokale demokrati.

Rumligt kan det være et ’speaker’s corner’, 
et politikerkontor, vægge til at kommu-
nikere på eller visions- og projektværk-

steder, der understøtter nærdemokratiet. 
Vidensmæssigt kan bibliotekarerne fun-
gere som vidensmedarbejdere, der favner 
nye kompetencer som formidler, vejleder, 
konsulent mv. Ligesom en bogsamling 
rummer mange forskellige synspunkter 
kan biblioteket og huset give plads til, 
at forskellige synspunkter mødes ved 
foredrag, debatmøder, temaudstillinger og 
studiekredse. 

Figur 10
OpenSpace 01 - Kollage om 

”forum for demokrati”
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rum til kærlighed

rum til læsning

rum til drømme

rum til snak

rum til B.T.

rum til vand

rum til at læse 
inden ad

rum til malere

rum til teater
rum til udvikling rum til glæde

rum til alt

rum til cd ’er

rum til film

rum til jul

rum til kig

rum til os
rum til is

rum til mor

rum til filosoferen

rum til musik

rum til lande

rum til inspiration

rum til børn

rum til fest

rum til 
mangfoldigheden

rum til kreativitet

rum til dig

rum til clips

RUm I RUm   
 — et hus der er fleksibelt – i sin op-
bygning og i sin ånd

Huset tilfører bydelen det mødested og 
samlingspunkt, som mangler, og giver 
fysiske rammer om fællesskab, og er det 
sted, hvor der er plads til forskellighed. 
Sammenhængende og fleksible rum skaber 
forbindelse mellem husets mange aktivi-
teter. Huset skal have rum til stormøde 
og performance og rum til fordybelse og 
stilhed for den enkelte. Der skal være gode 
forudsætninger for samarbejde på tværs, 
og der skal være klart definerede funktio-
ner. Huset skal harmonere med omgivel-
serne og skal kunne rumme og afspejle 
forandringer. 

Der er rum i rummet til dialog, til leg, til 
ophold, til fordybelse, til gråd, til snak, til 
is, til særlinge og til Ali, Per og Simone. 
Der er rum i rummet til peanuts og mad-
pakker, til sang og til stilhed. Der er rum 
til chefer, børn og til barnlige sjæle, der er 
rum til ingenting, og der er rum i rummet 
til at starte forfra. 

Et mangfoldigt hus, der i sin profil og 
ånd åbner op for alle og byder alle slags 
brugere og borgere velkommen og favner 
forskellige behov på samme tid. Det er 
ikke et hus med fastlåste sytten værelser, 
men et hus hvor rum kan lukkes af og op 
med gardiner, skillevægge, glas og ’fly-
vende tæpper’.

Figur 11
OpenSpace 01 - Kollage om 

”rum i rum”
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CITaT 
” Jeg kunne godt tænke 
mig et kulturhus der for-
tæller om verden. Et multi-
kulturelt hus, hvor vi kan 
låne af forskellige kulturer. 
Helt konkret kunne det 
være små skulpturer fra 
alverdens lande, som kan 
flyttes rundt i huse.”
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Figur 12
OpenSpace 01

Kollage om ”grøn profil”

japanske haver/

tagterasse bålplads

gå på opdagelse

lys der re-

flekteres i alt 

det grønne

sanse-
jungle

lyser op i mørket

udsyn

åkander

vandløb

kulturel 

mangfoldig-

hed

kluk kluk/

lyden af 

vand

En gRøn pROfIL 
— et bæredygtigt hus i bydelen – der 
bliver kendt i hele byen

Det kommende hus tager sit ansvar i 
forhold til klima og bæredygtighed. Huset 
indordner sig ikke kun gængse krav om 
miljø og bæredygtighed, men er i sin 
identitet et hus, ’der tænker på miljøet’ 
fra konkret miljøarbejde til genbrug og 
byøkologisk profil. Huset sender grønne 
signaler med en grøn form for sanselighed 
i forhold til den omkringliggende industri 
og boligblokkene. 

En grøn profil er også noget med plads til 
’vildskud’, en udflugt i ’det grønne’ og et 
hus med en særlig ’mentaløkologi’. Et hus 
der inviterer til et særligt tankesæt, hvor 
det at tænke over, i hvilken sammenhæng 
vi indgår med hinanden, er et grundele-
ment i husets kultur. Det er en bæredygtig 
profil, som handler om holdninger og va-
ner, om social ansvarlighed og medansvar.

Materialer i form af ’natur’ på mulige og 
umulige steder, inden i og uden for huset 
og vand, der cirkulerer rundt, giver huset 
profil udadtil. Et sanseligt hus, der skaber 
mulighed for at gå på opdagelse midt i 
storbyen med naturen tæt på kulturen fx i 
form af opsamlet regnevand, og årstidens 
skifte, der er integreret i huset.

Den lokale forankring gør helt naturligt 
huset til et socialt bæredygtigt hus, men 

det er også mere end det sanselige og det 
sociale. Det er et ønske om, at huset på 
toppen er et hus, der gerne skulle produ-
cere mere energi, end det forbruger, som 
udnytter de teknologiske muligheder, 
der ligger i dag i forhold til opvarmning, 
ventilation, varmt brugsvand og belysning. 
Muligheder der bygger rumopvarmning 
og -køling på solceller, nye materialer, 
genbrug, jordvarme etc.
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!
vandtryk

udtryk

håndtryk

grafisk tryk

aftryk

indtryk

tryk 
den af

indtryk/

udtryk

indtryk/

bevæglighed/

påvirkelighed

trykkeri

’TRyK’
— et hus med tryk på – et hus der 
gør en forskel

Et mere abstrakt element er ønsket om 
et hus med ’tryk på’, som et dynamisk og 
pulserende hus. 

Et hus med et udtryk – hvor du kan ud-
trykke dig.
Et hus der gør indtryk – hvor du kan gøre 
indtryk på mig.
Et hus hvor du kan sætte dit aftryk; dit 
eget fod-, hånd- og fingeraftryk.
Et hus, der rummer tryk såvel som mod-
tryk, og bruger energien i sit udtryk.

Huset bliver den lokalitet og det kulturtil-
bud, som bydelen mangler. Ved at samle 
ressourcerne fra de to biblioteker og det 
nuværende kulturhus opstår et nyt hus 
med synlige og mangefacetterede kulturtil-
bud. Gennem koordinering og fællesskab 
kan der skabes et hus, der gør indtryk på 
brugerne i form af tilbud, aktiviteter og 
andre oplevelser, og hvor der samtidigt er 
TRYK på! 

Begrebet ’TRYK’ set mere billedligt som 
håndtryk, indtryk, aftryk, modtryk, udtryk, 
’tryk den af’, vandtryk og fodaftryk. Som 
påtryk og aftryk som kartoffeltryk og tryk-
koger, som trykkeri, bogtryk og for længst 
forsvundne fodaftryk i sandet.

’TRYK’ hænger også meget sammen med 
formuleringerne i ’den interaktive histo-
rie’, ’forum for demokrati’ og ’rum i rum’, 
hvor der tales om interaktion, at brugernes 
visioner kan komme til udtryk, hvor man 
kan påvirke de fysiske omgivelser, og hvor 
rum er fleksible og påvirkelige for indtryk 
og udtryk.

Figur 13
OpenSpace 01

Kollage om ’TRYK’
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faCILITETER I dET 
EKSISTEREndE 
KULTURHUS
Kulturhusets bygninger er en del af et fæl-
les bygningsanlæg sammen med bygnin-
gerne til Ungdomshuset. Ungdomhuset 
er dog en hel selvstændig ledet og drevet 
organisation. Der er en gensidig udveks-
ling af lokaler og ideer.

Adgang til det nuværende hus sker fra en 
fælles forplads. Pladsen er indrettet med 
basketballbane og mindre opholdsarealer, 
men er ikke en plads, der fremstår som en 
aktiv del af bydelen eller kulturhuset. 

Kulturhuset rummer i dag cafe og køkken 
i stueetage, værksteder (grafik, robot og 
data) og mødelokale på 1. sal, reception, 
kontor og mødelokaler på 2. sal, og værk-
steder (sy, male og lokalradio og -tv) samt 
mødelokale og kontor. 

Adgangen rundt på etagerne sker pri-
mært via udvendigt trapperum, der blev 
etableret i forbindelse med ombygningen 
af Schous fabrikker til Kulturhus Bispe-
bjerg Nordvest. Elevator i forbindelse med 
trapperum betjener alle etager undtagen 

kælder.
Vareelevator i bygning 6A forbinder stue 
og kælderplan og er kun anvendt til trans-
port af varer, ikke personer. Vareelevato-
ren er ikke længere i brug.
Til trapperummet knytter der sig en 
havestue i forbindelse med cafeen samt 
balkon på 2. sal i forbindelse med et stort 
mødelokale. 

Figur 14
Etageplaner: eksisterende forhold

tegninger er ej målfastefotograf: Ole Christiansen

plan 3. sal

plan 2. sal

plan 1. sal

stueplan
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Figur 15: De 7 funktioner
Kobling af primær funktioner til 

udearealer og sekundære funktioner

0�.04 
Syv fUnKTIOnER 
’HUSET på TOppEn’
Huset på toppen, bibliotek + kul-
turhus i Nordvest, indeholder syv 
hovedfunktioner.

I det nye bibliotek + kulturhus organiseres 
nye og eksisterende funktioner i syv pri-
mære grupper under følgende overskrifter:
01 - Foyer
02 - Cafe
03 – Sal
04 - Bibliotek
05 - Værksteder/projektrum
06 - Mødemuligheder
07 - Personalebase

Funktionerne og deres indbyrdes relationer  
bliver beskrevet nærmere under de enkelte 
punkter.

Til hver funktion knytter der sig et antal 
kvadratmeter til depot, toiletter og øvrige 
sekundære funktioner, samt et udeareal i 
direkte forlængelse af den enkelte funk-
tion. De syv funktioner kan sagtens dele 
udeareal og sekundære arealer, blot der er 
direkte adgang til dem.

De syv funktioner kan sagtens ’flyde 
sammen’ og på den måde interagere med 
hinanden og låne de andre funktioners 
kvadratmeter og muligheder. Der er under-
vejs i forløbet blevet henvist til Stockholm 

Kulturhus, hvor de forskellige aktiviteter 
lapper over hinanden, og læsesal bliver til 
it-værksted, opholdsarealer til gangarealer 
fra a til b og et restrum bliver til skak-
værksted for alle kulturer. I foyeren kan 
man læse om teaterarrangementer, købe 
billetter, booke møderum, blive henvist til 
cafeen og vente på, at ens venner kommer 
som aftalt. Der er plads til aktive børn og 
en fordybelsesniche med udsigt over tor-
vet. Disse billedlige referencer er genken-
delige for det miljø, der ønskes i Nordvest, 
dog i en hel anden skala. 

Indretning
Overordnet fremhæver brugerne, at ind-
retningen af det nye hus skal være åben 
og tilgængelig, og der er høje ønsker om 
et lyst hus, hvor lysindfaldet kommer fra 
flere sider. Derudover er der ønsker om 
gode akustiske forhold, der er tilpasset 
funktionerne i de forskellige rum i huset.

inde

sal

foyer
bibliotek

møde

café

værksteder/
projektrum

personale



  sådan bruger jeg huset 2015

Jeg læser...
Lidt forskellige aviser
Opsøger viden fra forskellige 
medier

°
°

Jeg lytter til...
Arabisk popmusik
Musik fra film o.l.

°
°

Jeg oplever...
Syværkstedet, som jeg ofte 
benytter 
Og jeg  kan også godt li’, når der 
er historiefortælling og oplæs-
ning i salen

°

°

Hina 33 år, madmor i vuggestue

Jeg bor alene med mine børn, 
så jeg kan godt lide at komme i 
huset, hvor der er noget liv og 
hvor jeg kan møde andre kvin-
der med børn og netværke. 
Der er mange gode aktiviteter 
i huset, som både mine børn 
og jeg kommer til. Det gør 
mig stærkere i min hverdag, 
at jeg kan møde andre, der 
måske har det ligesom 
mig.  

°

Jeg bidrager til huset ved, at jeg 
mødes med mange forskellige 
kvinder på tværs af kulturer, og 
min bevidsthed bliver styrket 
i forhold til min position i det 
danske samfund.

��



BIBLIOTEK + KULTURHUS

hygge-
krog

i

grupperum

mobil
garderobe

op
+

ned

Figur 16: foyer
Diagram over 

funktionssammenhænge

grupperum

toiletter

mobil
garderobe

kunst
ophold

fUnKTIOn 01 
Om at ankomme - Foyer

Foyeren er det centrale rum i alle henseen-
der – det er her, man møder såvel kultur 
som bibliotek. Det er et åbent, venligt rum, 
hvor man let kan ’flyde’ ind, og hvor man 
kan få alle tænkelige informationer i en 
fælles ’informations-ø’. 

Til den store foyer knytter der sig mindre 
funktioner, som fx garderobe og opholds-
rum, at kunne modtage besøg af skoleklas-
ser og børnehaver, cafe, opholdsområde 
m.m. Det store rum kontra de små rum, 
skaber rum i rummet. Disse små rum kan 
sagtens have deres eget udtryk fx med 
farver, tapeter, belysning o.l. Besøgende 
institutioner kan få et rum til disposition, 
så der kan spises madpakker, samt at bør-
nene (og deres ting) er samlet under et, der 
gør det nemmere at have styr på dem. 

Foyeren er et hyggeligt rum med en dæm-
pet akustik, der giver plads for ophold og 
samtale. Foyeren er bindeleddet mellem 
det hele og skal derfor rumme noget af 
alle de øvrige funktioner: bibliotek, møde, 
plads til flex-værksted, cafe, personale og 
sal.

sal

bibliotek

foyer

in
d

- o
g

 u
d

lån

cafe

plads

inde

sal

foyer
bibliotek

møde

café

værksteder/
projektrum

personale
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Information 
Adgang til trapper & elevator 
Adgang til sal
Adgang til toiletter 
Samlet i huset ønskes et forhold mellem 
D/H i forholdet 1:25/1:30. Evt. urinaler 
til herrer udføres i separate rum
Depot 
Grupperum for besøgende institutioner 
(indrettes til ca. 20 børn)
Garderobe til 200-400 personer (kan 
tænkes som mobile ruminstallationer, 
der kan bruges både i dag- og aftenti-
mer)
Cafe og adgang til evt. satellitcafe
Mulighed for etablering af bar/servering 
i forbindelse med arrangementer i salen
Udstillingsplads
It-/arbejdsstation til 2-3 brugere med 
internetadgang.

REfEREnCER & 
InSpIRaTIOn

Det store drivhus i Botanisk Have
NESAs hus i Gentofte
Indendørshave ved Vester Vov Vov
Oticon i Måløv
og mange andre .......

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

i
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toiletter

scene

køkken & 
personale 

disk for både voksne og børn

udeophold / 
servering /

rygning

ude-
køkken

info-
hjørne

kunst
felt

depot

personale
varer & affald Ungdomshus

eventuelt
mini-café

”på toppen”

fUnKTIOn 02
Om at spise, drikke og mødes - Cafe

Husets cafe skal være et unikt sted, der 
møder den besøgende med en WOW-ef-
fekt. Det er et sted, der byder velkommen, 
og hvor man har lyst til at slå sig ned, tage 
sine børn, venner og bedstemor med hen.
Her skal være plads til hygge, afslapning, 
store og små møder, fortrolighed og den 
store familie, der skal spise med børnene. 
Cafeen afspejler den mangfoldighed, der 
findes lige rundt om hjørnet, med plads til 
store og små, unge og gamle, til café latte, 
te og rødvin. En god akustik er med til at 
skabe et rum, hvor alle kan være – også 
børn og deres forældre. En børnevenlig 
bar/disk kan fx indrettes, så børnene selv 
kan tage mad.  

Et uderum er knyttet til cafeen og giver 
mulighed for at trække sig ud i det fri på 
en god varm dag. Husets grønne profil går 
igen i cafeen med motiver af vand og luft 
og kig ud. Belysningen skaber stemning 
til husets centrale mødested med både 
hyggeligt og funktionelt lys. I cafeen skal 
man kunne læse bøger og blade som fx på 
Laundromat Cafe, og kontakten mellem 
bibliotek og cafe kan munde ud i bl.a. 
skiftende bogudstillinger, udstillinger og 
lignende. 

Cafeen skal bortforpagtes, men skal sam-
tidig kunne fungere som en integreret del 
af husets tilbud, dvs. at der skal være fri 

adgang fra cafeområde til husets øvrige 
faciliteter og områder. Cafeområdet skal 
ligeledes kunne anvendes til arrangemen-
ter, som fx mindre koncerter, debatarran-
gementer mv., der er arrangeret og afholdt 
af huset. Det kunne være en mulighed at 
tilknytte en satellitcafe enten på taget eller 
i stueetagen, alt efter hvor cafeen er place-
ret, hvor man kunne have et mindre udsalg 
med kig til byens lys, en frodig taghave/
orangeri – og evt. udlejning af festlokale.

Køkken og depotrum skal kunne aflukkes 
fysisk fra de øvrige faciliteter. Ligeledes 
kan det måske være hensigtsmæssigt med 
mulighed for at aflukke baren, fx med en 
’persienneløsning’ el.lign. De nuværende 
depotrum tilknyttet cafeens køkken vurde-
res af brugere at være utilstrækkelige.

Figur 17: café
Diagram over 

funktionssammenhænge

foyer

bibliotek cafe

inde

sal

foyer
bibliotek

møde

café

værksteder/
projektrum

personale
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Plads til omkring 100 gæster – nuvæ-
rende cafe rummer 88 pladser
Mindre scene
Adgang til toiletter 
Produktionskøkken med tilhørende 
depoter, køle- og fryserum. Aftales nær-
mere med forpagter i næste fase.
’kunstfelt’ – plads til udstilling og instal-
lationer
It-/arbejdsstation til 2-3 brugere med 
internetadgang samt trådløst netværk
Udekøkken
Udeopholdsareal til ca. 100 personer

REfEREnCER & 
InSpIRaTIOn

Tribeca NV
Cafeer på Christiania
Laundromat Cafe
og mange andre ......

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
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scene

scene

Figur 18: Sal
Diagram over 

funktionssammenhænge

nærdepot 
depot

fleksibilitet
evt. udtræk 

af fast 
stoleopstilling

mulighed for 
opdeling af sal

til møderum

backstage
område

udeophold / 
servering /

rygning

Evt. alternativ 
indgang - fx til 

maratonfilm 
weekend 

fUnKTIOn 0�
Om at opleve kultur — Sal

Salen skal kunne tilpasses de mange funk-
tioner og brugere (dans, teater, koncert, 
børneteater, mødefacilitet m.m.) – og ikke 
omvendt. 

Der skal være mulighed for mange forskel-
lige opstillinger af borde, stole og scene. 
Om muligt også traditionelt stoleopstilling 
efter udtræksprincip, så salen let kan ryd-
des helt. Der er behov for stor kapacitet 
mht. nærdepot samt et backstage-område 
til omklædning for bands/teatertrupper. 
Derudover er der ønske om adgang til 
værksted til brug for produktion af deko-
rationer m.m. Det nuværende pedel- og 
værkstedområde kan tænkes genanvendt.

Salen skal være smuk og overraskende, 
ikke nødvendigvis badet i dagslys – det 
har man i foyeren – og salen må gerne stå 
i kontrast hertil.  I tilknytning til salens 
funktionalitet er der især fokus på føl-
gende:

lyd og akustik – både i salen og i forhold 
til påvirkning af øvrige rum
fleksibel lyssætning med mulighed for 
både koncert, møde og anden mere 
intim belysning
fleksibilitet og robusthed. 

•

•

•

foyer &
café

sal

inde

sal

foyer
bibliotek

møde

café

værksteder/
projektrum

personale
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Plads til omkring 400-450 personer stå-
ende. Nuværende sal, har plads til 350.
Plads til ca. 250 sidende personer — nu-
værende sal har plads til 180.
Mobil(e) scene(r).
Evt. fast scene skal være hævet min. 1,2 
m over gulvet i salen. Sceneteknisk vil 
det være optimalt at placere scenegulvet 
i niveau med terræn, således at ind-/ud 
transport let lader sig gøre. I det hele 
taget er logistikken omkring ind- og ud 
transport essentielt for byggeriets virke.
Ind- og udtransport af udstyr skal også 
kunne foregå samtidig med, at huset er 
i drift og samtidig med, at der foregår 
andre arrangementer i bibliotek, cafe 
eller opdelt sal og uden klimamæssige 
påvirkninger.
Gode og effektive transportveje mellem 
scene og depoter, elevator skal sikres.
Loftskonstruktion skal være dimen-
sioneret for ophæng af sceneudstyr i 
sceneområdet på 5 kN/m². Derudover 
skal konstruktionen i den øvrige sal 
dimensioneres til ophængning af lyd- og 
lysrekvisitter etc. svarende til en last per 
m² på 3 kN. 
Let adgang til foyer og evt. bar/cafe.
Masser af depot(er)
Lagerplads minimum 50 m2     
Sale skal kunne mørklægges totalt
Backstage-område med adgang til toilet-
ter og omklædning, samt direkte adgang 
til scenen.

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Mulighed for opdeling af salen til 2-4 
mindre rum til brug for fx møder.
Evt. alternativ ind- og udgang, fx til ma-
raton-filmaftener.
Mulighed for at bands kan øve sig om 
dagen.
Adgang til værksted.

REfEREnCER & 
InSpIRaTIOn

Koncertsteder som Vega, Loppen, den 
Grå Hal og Amager Bio.
og mange andre ......

•

•

•

•
•

•

•
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it-rum / 
værksted

fUnKTIOn 04
Om at lære – Et flydende bibliotek

Drømmen om det nye bibliotek og kultur-
hus er en drøm om ’det flydende biblio-
tek’, der fletter sig ind med det øvrige hus 
og dets funktioner. Et fleksibelt bibliotek 
der ændrer sig og tilpasser sig i forhold til 
husets øvrige aktiviteter, et bibliotek der 
griber, hvad der ellers rører sig i huset og 
i bydelen. 

Denne fleksibilitet skal afspejle sig i bib-
liotekets indretning og rumligheder; med 
fx flytbare reoler på hjul der skaber nye 
møbleringer, udstillinger og medier der 
inddrager brugerne, skærme og gardiner 
der let kan skabe nye rum for læring, leg 
og fordybelse.

Biblioteket skal stimulere sanserne og 
lokke de besøgende med plads til bevægel-
se og ’gang i den’. Samtidig er det vigtigt, 
at biblioteket vedbliver med at rumme 
nogle af de traditionelle dyder i form af ro 
og rum til fordybelse og fortabelse, med 
plads til hyggelige hjørner med møbler, 
hvor man kan slænge sig, læse og samtale.  

Biblioteket skal udover de traditionelle 
funktioner også fungere som lærings-, 
videns- og værested, og tilbyde spillerum, 
børnecafe/eventyrrum og cinematek. Det 
skal blive et bibliotek, hvor det er smart at 
komme, og hvor der er muligheder ”for at 
digte med”.

cinematek

i

snakke 
niche

lektiecafeflex-
værksted

spillerum

børnecafe 
/ eventyr hygge

krog

uderum for lektier 
/læsning

Figur 19: Bibliotek
Diagram over 
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Hyldemeter – nuværende hyldemeter til 
bøger og andet media er ca. 1.100 meter 
inkl. magasiner – i det nye bibliotek for-
ventes dette reduceret med 15-20 %
Ønske om masser af udstillingsplads
It-zoner
Børnezone
Cinematek
Plads for flex-værksted
Hyggeligt ophold/læsning med bløde 
stole og rar belysning
Avis- og tidsskrifter tænkes integreret i 
hele huset i en eller anden form.

REfEREnCER & 
InSpIRaTIOn

Openbare Bibliotheek Amsterdam 
http://www.oba.nl/
Kulturhuset Stockholm http://www.
kulturhuset.stockholm.se/
DOK - Library Concept Center www.dok.
info (Delft i Holland)
Hjørring Bibliotek (Bosch & Fjord)
Multimediehus i Århus, selvfølgelig i en 
anden skala
Missing Links, om lokalbiblioteket som 
idé. Et kunstprojekt af Kerstin Bergendal
www.bf.dk
Det integrerede bibliotek – nye roller til 
skolen og biblioteket. En kogebog
Biblioteket i Kolding
og mange andre ......

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
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fUnKTIOn 0�
at være kreativ – Værksteder/
projektrum

Husets værksteder skal spille tæt sammen 
med de øvrige funktioner i huset, og også 
kunne fungerer som projektrum. Værkste-
derne handler udover det at være kreativ 
også om muligheden for at søge viden, at 
udvikle og lære.

Huset er i dag organiseret, så der er 
værksteder til billedkunst, madlavning og 
syning på 3. sal, til keramik og grafik på 2. 
sal og til it (dataværksted til de voksne, og 
Robotværksted til børn) på 1. sal. 
Det er funktioner, hvis placering kan 
ændres i forbindelse med etablering af det 
nye hus, hvis det giver mening, men den 
nuværende placering kan også fastholdes, 
hvis kontakten med de øvrige funktioner 
og husets logistik ellers kan løses.

Det er tanken, at de nuværende værk-
steder for borgerne kan suppleres med 
flex-værksteder, som kan bruges til kreativ 
udfoldelse af en hel række af projekter 
og aktiviteter alt efter ønske og behov; fx 
udendørsværksted, hvor man kan ordne 
cykler og knallerter, eller midlertidigt 
digterværksted i biblioteket, børneanima-
tionsværksted i foyeren og meget mere. 
Værksteder der foregår i et miljø, der fav-

ner bredt, og griber de forskellige brugere 
og borgere i bydelen. Værksteder kan en-
ten forstås som fysiske rum, men kan også 
foregå i de rum for mødefaciliteter, der i 
øvrigt er i huset, samt i husets funktioners 
øvrige rum.
  
For at sikre sammenhold og kreativitet på 
tværs af værksteder, biblioteksfunktioner, 
cafe og det øvrige hus, er det planlagt, at 
der afholdes fire årlige fællestemaer for 
hele huset.

Figur 20: Værksteder 
Diagram over 

funktionssammenhænge

it

ude
værksted

?

værksteder
projektrum

flex-værksted:
animation?

flex-værksted:
poesi? øvrige 

funktioner

atelier

sy keramik

flex-værksted:
?

grafik

inde

sal

foyer
bibliotek

møde

café

værksteder/
projektrum

personale
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Grafisk værksted
Atelier
It-zone
Syværksted/projektrum
Maleværksted/projektrum
Adgang til toiletter.

REfEREnCER & 
InSpIRaTIOn

De eksisterende værksteder i kulturhu-
set
og mange andre ......

•
•
•
•
•
•

•

•
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traditionelt 
mødelokale
25-50 pers.

semi-åbent
mødelokale

udendørs
møde

mini møde/
projektrum
2-6 pers.

fUnKTIOn 06 
Om at holde møder – Mødemulighe-
der

Huset kommer til at rumme en masse 
funktioner og aktiviteter og skal kunne 
møde sine brugere med lokaler til både 
store og små møder lige fra foreninger, 
grupper til studerende og de to, der har 
noget vigtigt at mødes om. Møderummene 
skal være fleksible i størrelse og funktion 
fra det ’traditionelle’ mødelokale til det 
provokerende og anderledes, med plads 
og teknik til at folde sig ud, så brugerne 
bliver udfordret og møderne understøt-
tet. Mødelokalerne vil kunne bookes af 
foreninger og andre, der er tilknyttet huset 
som en del af det kulturelle fællesskab i 
NV, fx dans i Nordvest, lokaludvalg eller 
andre.

Møderummene er ikke fast defineret i 
antal og størrelse, da mødefaciliteter også 
kan være et mobilt rum i rummet eller 
blot et fast siddested, hvor for eksempel 
gardiner kan skærme af eller et noget helt 
tredje, fx en udendørs mødeinstallation.

En måde at arbejde med begrebet ’tryk’ 
og den interaktive historie kunne være et 
koncept om: ’lej eller lån et møderum, og 
indret det, som du vil!’, sæt dit eget aftryk 
på et projektrum eller et fællesmøde.

Møderummene skal kunne rumme mange 

forskellige typer af rum. Følgende forskel-
lige arbejdssituationer skal kunne foregå i 
det nye hus:
Ide-udvikling – her ”svømmer” man måske 
hen i et par sækkestole/hængekøjer/ eller 
lignende 

Konkretiseringsfase – mødet foregår 
i et projektværksted med whiteboard, 
pc’er, fotosamling, projektstyringsplancher 
på væggen og alle mulige andre redskaber, 
som man måtte have brug for at konkreti-
sere ideen.

Præsentationsfasen dette møderum er 
også en form for værksted, et mediepro-
duktionsværelse, hvor der er de nødven-
dige redskaber og inspiration til, at man 
skal lave en en god formidling af ens 
projektide. 

Udstilling af projektideen: Det foregår fra 
husets mange forskellige formidlings- og 
projekteringsplatforme. Dette ”mellem-
rum” som husets største møderum! 

Figur 21: Mødemuligheder
Diagram over 

funktionssammenhænge

mobilt møde / 
mødeinstallation

mødemuligheder

trappemøde 
/ møde på 
farten...

inde

sal

foyer
bibliotek

møde

café

værksteder/
projektrum

personale
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Traditionelle mødelokaler: 

3 lokaler af ca. 25 personer
1 lokale af ca. 50 personer 
Ét større flexrum, fx i sal
Alle traditionelle møderum skal indret-
tes, så der kan anvendes projektor, dvs. 
med føring for teknik + lærred /glat, 
hvid væg   
Depot til brug for effekter til indretning 
af møderum
– og en række utraditionelle mødemulig-
heder i de øvrige funktioner.

REfEREnCER & 
InSpIRaTIOn

Openbare Bibliotheek Amsterdam 
http://www.oba.nl/
Kulturhuset Stockholm http://www.
kulturhuset.stockholm.se/
DOK - Library Concept Center www.dok.
info (Delft i Holland)
Hjørring Bibliotek
og mange andre ...

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
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toiletter

transparens / 
åbenhed

fællesskab
& dialog

ro

enkeltkontor(-er)

ro

forbindelse kan 
være vertikal

Frokoststue /
møderum

ZONE 1
den åbne 

ZONE 2
den halvåbne 

ZONE 3 
den private  

garderobe

kontor
lokaludvalg

uderum:
balkon / udsigt / 

terrasse

fUnKTIOn 0� 
Om at arbejde – Personalebase 

Personalebasen skal være en aktiv og 
synlig del af huset. Den skal signalere, 
at personalet er en vigtig del af huset og 
er med til at skabe liv, variation og byde 
velkommen. Personalebasen skal derfor 
placeres centralt og tilgængeligt i huset 
– både i forhold til brugere, personale og 
besøgende.

Personalebasen ligger derfor ikke gemt i 
hjørnet – og er ikke ’kun for personale’. I 
stedet er det en åben funktion, hvortil der 
både er udsyn ud og kig ind. Her skal være 
plads til skærmarbejde og samarbejde, til 
at spise og tale sammen, til at udveksle 
ideer og viden, men også til ro og pause i 
en stille stund. Der ønskes i udformningen 
af personalebasen, at man opererer med 
tre niveauer af tilgængelighed til basen; en 
åben zone, en delvist åben zone og en pri-
vatzone. Den åbne zone er både visuelt og 
fysisk åben – det er her alle kan stikke ho-
vedet ind, stille spørgsmål, det uformelle 
møde kan tages. Det er her, man arbejder 
i et stort, åbent og fleksibelt kontorfæl-
lesskab. Den semi-åbne zone er knap så 
tilgængelig, måske er den skærmet af glas-
vægge eller andet transparent materiale. 
I den semi-åbne zone kan man som med-
arbejder arbejde mere privat, men stadig 
som en del af fællesskabet. Her har man 
som besøgende sin gang efter aftale. Den 
private zone er der, hvor man kan arbejde 
alene og koncentreret, fx med skriftlige 
opgaver. Det er her, man har garderobe og 
fælles frokoststue/personalerum. 
I tilknytning til personalebasen har Lo-

kaludvalget et centralt placeret kontor til 
sekretariatet (med 3 arbejdspladser), hvor 
der kan opstå formel og uformel dialog 
mellem Lokaludvalget og brugerne af 
husets faciliteter. 
 
Overordnet for personalebasen er målet, 
at alle faciliteter og funktioner tilsam-
men giver gode rammer om en moderne 
og rar arbejdsplads, der kan medvirke til 
at styrke samarbejdet mellem det fælles 
personale.  

Figur 21: Mødemuligheder
Diagram over 

funktionssammenhænge

foyer

personalebase

inde

sal

foyer
bibliotek

møde

café

værksteder/
projektrum

personale
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Samlet antal ansatte i huset vil være 
mellem 25 og 30 personer
Enkelte arbejdspladser vil ikke være i 
basen, men fordelt ud på funktionerne
Let adgang fra hele huset til basen
Garderobeskab til alle
Adgang til toilet & badefaciliteter
Kopirum
Server-/teknikrum (ventileres)
Personalerum indrettes med tekøkken, 
køleskab og plads til 30
Plads til Lokaludvalg

REfEREnCER & 
InSpIRaTIOn

DR-byens TV AVISEN-studie
Kunststyrelsen
og mange andre ......

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
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0�.0� 
UdERUm KnyTTET 
TIL dE Syv fUnK-
TIOnER
Til hver af de foran beskrevne funktioner 
er det drømmen, at der knytter sig et 
udeareal, der kan bidrage til at udvikle og 
styrke funktion. Gennem denne integra-
tion af ude og inde er det tanken at

fastholde det eksisterende kulturhus 
kvalitet, hvor bevægelsen mellem ude og 
inde opleves som en stor kvalitet og et 
kæmpe potentiale.
skabe et ’hus på toppen’, der giver 
mulighed for udsigt fra de fleste rum 
– samt mulighed for indsigt i livet i 
huset på toppen.
skabe kontakt til det nære lokale liv, der 
udspiller sig i forbindelse med Ung-
domshuset og øvrige offentlige institu-
tioner.

Mulige uderum, der knytter sig til funk-
tionerne, kunne være taghave og orangeri 
på toppen af den nuværende bygning, det 
kunne være en bibliotekstrappe, en møde-
installation, et grovværksted i en lille lund, 
rum der giver oplevelser og sansninger. 
Som en del af det interaktive hus kan både 
facade, tag og uderum blive til interaktive 
flader, der kommunikerer om huset og NV. 

•

•

•

fotograf: Ole Christiansen
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06 myndIgHEdSfORHOLd 
06.01
KOmmUnEpLan
Kommuneplan 2005 
I kommuneplan 2005 er ejendommen med 
Kulturhuset Nordvest omfattet af ram-
mebestemmelser for E1-områder. E1-om-
råder kan anvendes til blandede erhverv, 
herunder bl.a. lettere industri-, værksteds- 
og transportvirksomhed, samt til service-
erhverv. 

Endvidere kan der tillades virksomheder af 
offentlig/almen karakter, såsom tekniske
anlæg samt institutioner og andre sociale, 
uddannelsesmæssige og kulturelle service-
funktioner, der er forenelige med anven-
delsen til blandet erhverv. For E1-områder 
gælder en maksimal bebyggelsesprocent 
på 110, en maksimal bygningshøjde på 20 
m. og en friarealsprocent på 15. 

I kommuneplan 2005 er der endvidere 
planlagt en Grøn Cykelrute langs Renteme-
stervej.

Kommuneplan 2009
Der forventes at blive vedtaget en ny kom-
muneplan i juni 2009, hvor rammerne for 
ejendommen med bibliotek og kulturhus 
bliver justeret.

For at muliggøre en tilbygning på op til 
yderligere 2000 etagemeter til bibliotek 
og kulturhusformål er det nødvendigt at 

ændre rammebestemmelserne for områ-
det, så der bliver mulighed for en højere 
bebyggelsesprocen samt en anvendelse til 
kulturelle institutioner.

Området ændres derfor fra en E1-ramme 
til et O5-område med særlig bestemmelse
om, at den maksimale bebyggelsespro-
cent er 170. O5-områder kan anvendes 
til institutioner og andre sociale formål, 
skoler, kulturelle formål mv. For O5-områ-
der gælder en maksimal bebyggelseshøjde 
på 24 m.

06.02
TRafIKfORHOLd
Nuværende forhold
Kulturhuset er hidtil blevet anvendt af gen-
nemsnitlig 400-500 daglige brugere med 
meget store udsving afhængigt af hvilken 
størrelse arrangementer, der har været på 
programmet. Den faste kreds af daglige 
brugere anslås at være på ca. 200 brugere. 
Langt den overvejende del af kulturhusets 
brugere ankommer på cykel, gående eller 
med bus (anslået til ca. 98 %).

Placeringen af kulturhus, bibliotek og 
ungdomshus ud mod henholdsvis Rente-
mestervej, Dortheavej og Tomsgårdsvej 
medfører et stigende antal trafikanter i 
nærområdet. I alt forventes der gennem-
snitligt ca. 1.800 besøgende dagligt til 
området og i spidsbelastede situationer ca. 
3.500 besøgende dagligt.

Den daglige belastning af kulturhusets 
hidtidige 10 parkeringspladser har anslået 
været en udnyttelse på ca. 50 %. Ved større 
arrangementer, konferencer etc. bliver 
alle 10 pladser hurtigt fyldt op, ligesom 
de omkringliggende gader (Dortheavej og 
Rentemestervej) anvendes supplerende. 

Hertil kommer, at parkeringsområdet 
anvendes til afsætning af varer, håndvær-
kere/service, handicappede, taxikunder 
m.v. I forbindelse med etableringen af det 
nye ungdomshus pr. 1. juli 2008 mistede 
kulturhuset sine 10 parkeringspladser 
(med indkørsel fra Dortheavej 61). Al 
parkering er således i dag reelt henvist til 
sidegaderne. 

Fremtidige forhold
Ved en fremtidig fusion med et bibliotek 
forventes det, at den daglige brugertil-
gang øges markant, ikke bare som følge af 
biblioteksbrugere, der vælger at anvende 
kulturhusdelens tilbud også, men også 
med en række helt nye brugere, herunder: 
unge/studerende, børnefamilier og for-
skellige etniske brugergrupper, fordi det 
samlede tilbud bliver meget mere varieret 
og interessant.

Det er svært på nuværende tidspunkt at 
vurdere, hvilken effekt placeringen af det 
ny ungdomshus på samme matrikel vil 
få for den nye kulturinstitution, men der 
vil uden tvivl komme en hel del brugere 
herfra også.

	 Gn.snit Min. Maks.
Kulturhus	pr.	dag	 600	 200	 1.000	
Bibliotek	pr.	dag	 1.000	 500	 1.500

I	alt:	 1.600	 700	 2.500	
	
Ungdomshuset	pr.	dag	 200	 100	 1.000	

Langt den overvejende del af trafikken til 
og fra det nye fusionerede kulturhus + 
bibliotek forventes at ankomme via Rente-
mestervej 76, mens adgangen til Ungdoms-
huset langt overvejende vil finde sted via 
Dortheavej. Der vil dog fortsat være åben 
passage til begge huse fra de to veje. 

Den nye servicebus vil få fast holdeplads 
ud for den nye kulturinstitution på Rente-
mestervej. 

Estimeret trafik - til og fra Kulturhuset pr. 
1. januar 2011:



Trafikale tiltag
Parallelt med udviklingen af kulturhus + 
bibliotek vil der blive udarbejdet et sær-
skilt trafikprojekt, beskrevet som delpro-
jekt 8 på side 12. 
Som en del af trafikprojektet vil trafik-
strømmene i området blive belyst som 
grundlag for kommende ændringer. 

Mængden af fodgængere og cyklister for-
ventes øget markant. Disse grupper skal 
sikres på vejene omkring bibliotek/kultur-
hus og ungdomshuset. Det betyder 

nedsat fart for bilister og styrkelse af 
fodgænger- og cyklistarealer på Rente-
mestervej og Dortheavej
bedre indretning af Rentemestervej og 
Dortheavej
sikring ved krydsning af Tomsgårdsvej 
ved Rentemestervej
øget sikkerhed for fodgængere og cyk-
lister i signalkrydset ved Birkedommer-
vej/Tomsgårdsvej og andre muligheder 
for krydsning af Tomsgårdsvej.

Parkeringsforhold og -behov i området 
skal analyseres af Københvans kommune, 
Teknik og Miljøforvaltningen,og skal 
vurderes, hvorvidt der er behov for tiltag i 
form af ændrede parkeringsforhold. 

Alle sideveje til Tomsgårdsvej er private 
fællesveje.

Trafikhandlingsplan for Femkanten beskri-
ver problemstillinger og løsningsforslag 
for området.

•

•

•

•

 06.0�
BEvaRIngS-
vÆRdIgE TRÆER
Kastanjetræerne, der står langs Renteme-
stervej, er bevaringsværdige, hvilket med-
fører, at der ikke må bygges i en radius af 
6 meter fra hvert træ. Se kort/bilag.

��
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EKSISTEREndE 
fORHOLd
Jordbundsforhold
Jordbundsforholdene er beskrevet i de 
vedlagte bilag vedrørende geoteknik og 
miljøanalyser. I næste afsnit er de forven-
telige forhold for fundering nærmere be-
lyst, og der skal derfor her alene redegøres 
for miljøforholdene.

Der er i 1995 udført en indledende 
miljøundersøgelse samt en efterfølgende 
afgrænsende undersøgelse.

Begge undersøgelser viser, at forurening 
med olie er udtalt, dog først og fremmest 
på vestsiden af den nuværende lange 
kulturhusbygning. På østsiden, dvs. byg-
gefeltet, er der en lokal forurening tæt på 
denne bygning, ca. midt på.

I øvrigt er der mellem 40 og 120 cm 
fyldlag, hvorunder der er moræneler i stor 
dybde.

Der er kun udført få analyser for andre 
forureningsstoffer som tungmetaller.

Det må derfor påregnes, at der inden 
igangsætning af byggearbejdet skal 
foretages en mere nøjagtig kortlægning af 
forureningen i byggefeltet i overensstem-
melse med forskrifterne fra Københavns 

Kommunes miljøkontrol. 
Ved vurdering af byggeudgifterne i 
konkurrencen skal der regnes med de i 
rapporterne angivne forhold, dvs. der skal 
afsættes beløb til en lokal oprensning ved 
boring nr. 9, og derudover at jorden som 
alle steder i København er forurenet i for-
ureningsklasse 2. 

Funderingsforhold
De geotekniske forhold er beskrevet i 
Geoteknisk rapport fra Franks Geoteknik 
af den 3. oktober 2008.

Der skal ved fastlæggelse af funderings-
principperne regnes med normale funde-
ringsforhold i byggefeltet med undtagelse 
af, hvor der tidligere har ligget bygninger. 
Af miljørapportens bilag fremgår det, hvor 
disse bygninger har ligget. Bygningerne i 
byggefeltets midte har været lette bygnin-
ger, mens den lange bygning mod Rente-
mestervej har været en bygning i 3 etager. 

Det må forudsættes, at bygningernes 
gamle fundamenter er fjernet, og at der er 
fyldt op, bortset fra den lange bygning, der 
har ligget mod Rentemestervej. Derfor kan 
det generelle funderingsniveau være meget 
varierende. Da der øjensynligt ikke har 
været kælder under de fjernede bygninger, 
skal der regnes med, at funderingsdybden 
maksimalt kan findes 1,5 m under terræn.

Der skal tages hensyn til tidligere udgrav-
ninger for og opfyldning omkring kælde-
ren under den eksisterende bygning.

Det må vurderes, om der med fordel kan 
udføres selvbærende gulve,eller skal fyldes 
op med komprimeret grus fra afrøm-
ningsniveau. Der henvises i øvrigt til den 
vedlagte geotekniske rapport.
 
Forsynings-/installationsforhold
Forsyningsforholdene er beskrevet indgå-
ende under kapitel om specifikke tekniske 
krav.

Konstruktive forhold
De eksisterende konstruktioner fremgår af 
de vedlagte tegninger. I det omfang der er 
uklarhed over konstruktionernes opbyg-
ning, og det er væsentligt for forslagets 
udformning, skal deltagerne søge forhol-
det opklaret ved spørgsmål til udbyderne.



  sådan bruger jeg huset 2015
Hussain 40 år, pædagog   

Jeg er 2. generations indvandrer, og 
jeg bor selv her i området omkring 
kulturhuset. Jeg fungerer som 
rollemodel for unge indvandrere og 

Jeg læser...
Forskellige gratisaviser
Nyheder på nettet

°
°

Jeg lytter til...
 Arabisk musik
 Rap og hip hop

°
°

Jeg oplever...
At der er mange gode faciliteter for mu-
sik, hobbyfotografi og stand up

°

Jeg bidrager til huset med at 
trække, de unge jeg kender 
fra området, ind til stand up, 
musik mv. Jeg vil gerne have 
gadefodbolden ind i huset.  

hjælper også en 
gang imellem til 
som lektiehjælp 
på biblioteket. 
Jeg har to børn, 
som jeg også 
tager med en 
gang imellem.

��
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0�.02
gEnERELLE 
TEKnISKE KRav 
07.02.01 Visioner
Københavns Ejendomme og Kulturhus 
Nordvest ønsker et bygningsanlæg med 
et konstruktionssystem, der er robust, 
slidstærkt og let at vedligeholde, og instal-
lationer, der er fleksible mht. disponering, 
tilgængelighed og kapacitetsforøgelse.

Der ønskes et teknisk ukompliceret 
bygningsanlæg, hvor det for brugerne af 
huset skal være enkelt at regulere kunst-
lys, varme, ventilation, mørklægning og 
eventuel solafskærmning. 

Varetransporter til bygningen – herunder 
også større komponenter i forbindelse 
med drift og vedligeholdelse – skal kunne 
ske uden hindringer og døre i de over-
ordnede transportveje. Alle områder af 
bygningsanlægget skal være tilgængelige 
for relevant vedligeholdelsesapparatur.

For at fremtidssikre byggeriet for fuld-
stændig trådløs kommunikation internt 
og eksternt må de anvendte materialer og 
konstruktioner ikke hindre anvendelse af 
mobiltelefoner og anden trådløs kommuni-
kation nogetsteds i bygningskomplekset.

07.02.02 Materialer
Til de forskellige bygningsdele skal der 
anvendes materialer, der sikrer:

en god æstetisk virkning, som harmone-
rer med de eksisterende forhold

•

teknisk ukomplicerede løsninger
en stor slidstyrke og smuk patinering 
ved brug
at der til rummene ikke afgives skade-
lige mængder af støv eller luftarter
at indvendige overflader i deres styrke 
og robusthed afpasses efter de enkelte 
rums brug
lavest mulig miljøbelastning i forhold 
til forbrug af ressourcer, materialernes 
sundhedseffekt samt deres ydre miljøef-
fekt.

07.02.03 Konstruktioner
Konstruktioner dimensioneres i henhold 
til Dansk Standards konstruktionsnormer.
Fundamenter og terrændæk projekteres 
under hensyntagen til jordbundsforhol-
dene.

Konstruktioner udføres med hensyntagen 
til ønsket om enkle og let tilgængelige 
føringsveje for forsyninger vertikalt og 
horisontalt.

Bygningernes konstruktioner skal udfor-
mes, så der opnås en optimering af 

sikkerhed mod bæreevnesvigt og brand
fleksibilitet i bygningens anvendelse
indeklimaet, herunder at undgå kulde-
broer og fugtskader
levetid og udgifter til vedligeholdelse. 

Konstruktionerne dimensioneres, således 
at der er mulighed for en vilkårlig place-
ring af ikke bærende skillevægge, herunder 
fleksibilitet i disponeringen af rum på de 
enkelte etager.
Der skal i konkurrencebesvarelsen redegø-
res for, hvorledes ovennævnte forhold er 

•
•

•

•

•

•
•
•

•

tilgodeset.
Den overordnede opbygning af bygnin-
gernes konstruktioner skal derudover 
beskrives nærmere.

Der lægges ved bedømmelsen vægt på, at 
konstruktionerne indgår som en naturlig 
del af bygningen og dens funktion.

07.02.04 Installationer
I bygningsanlægget skal der anvendes 
installationsprincipper og installationer, 
der sikrer

en enkel og fleksibel forsynings- og 
føringsvejsstruktur
minimering af vand-, varme- og el-for-
brug.
at udformning og omfang af installa-
tioner tager udgangspunkt i brugernes 
ønsker samt opfylder relevante lovkrav 
m.m.
at installationer udføres med størst mu-
lig hensyntagen til servicering, vedlige-
holdelse og rengøringsvenlighed. Skjulte 
installationer skal dog være udskifte-
lige/tilgængelige.
at betjening af tænding og regulering af 
varme, lys og ventilation er enkel. 

Lysinstallationer udføres med dagslysre-
gulering i tre zoner med mulighed for ma-
nuel overstyring. Der etableres mekanisk 
ventilationen i huset. Ventilationsanlægget 
skal sikre et tilfredsstillende indeklima 
og skal som minimum overholde de 
parametre, som er angivet under punktet 
”Ventilation”. Styring og overvågning af 
indeklimaet foretages via CTS-anlægget. 
Alle radiatorer udstyres med traditionelle 
følerhoveder, som brugerne selv vil have 
mulighed for at regulere på.

•

•

•

•

•

07.02.05 Brandforhold
Bygningerne, omgivelserne og adgangsveje 
skal udformes med størst muligt hensyn 
til brandsikkerheden. Dette skal indar-
bejdes i konkurrenceforslaget, så det kan 
aflæses af tegninger og beskrivelser. 

Ved projektets gennemførelse skal der 
afsættes ressourcer og økonomi til udar-
bejdelse af en samlet brandstrategirapport 
for det eksisterende bygningsanlæg samt 
det nye bygningsanlæg. Alle nødvendige 
brandsikringstiltag i denne rapport skal 
implementeres.

07.02.06 Akustik
Kravene til de akustiske forhold i bygnin-
gen er nærmere beskrevet i afsnit 10.12. 
I det endelige projekt skal Københavns 
Kommunes krav til maksimalt støjniveau i 
bygningerne fra trafik overholdes. Der skal 
ved gennemførelsen udarbejdes lydbe-
regninger på grundlag af oplysninger fra 
Københavns Kommune om den aktuelle 
trafikstøj.

I konkurrenceforslaget skal det sand-
synliggøres, at disse krav og de i afsnit 
10.12 angivne krav kan opfyldes. Der skal 
således afleveres en redegørelse for de 
foranstaltninger, der er gjort i forslaget for 
at sikre

den ønskede lydreduktion i adskillende 
konstruktioner
den nødvendige lydreduktion af faca-
derne og deres kompletterende dele
den ønskede og relevante lyddæmpning 
og lydregulering i sal og cafe
øvrige akustiske forhold i bygningerne.

•

•

•

•

fotograf: Ole Christiansen
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0�.0�
SpECIfIKKE 
TEKnISKE KRav
07.03.01 Ledninger i terræn
Afledning af spildevand sker via spilde-
vandsbrønd på matriklen. Det skal afklares 
under projekteringsforløbet, om der i om-
rådet er fællessystem eller separatsystem. 
Der projekteres et afløbssystem, som er 
afpasset det tilgængelige system i området  
samt opfylder de stedlige myndigheders 
krav til afløbssystemet. Der anvendes i 
videst muligt omfang pvc-fri materialer, 
som PP-rør m.m.

Alle forsyninger udføres efter anvisninger 
fra de kommunale forsyningsmyndighe-
der.

07.03.02 Vvs-central
Der etableres en ny varmecentral i den nye 
bygning. Varmecentralen skal fremover 
forsyne hele matriklen.
Fra Rentemestervej etableres et nyt 
fjernvarmestik, som fremføres til den nye 
varmecentral. Fra Rentemestervej etable-
res tillige et nyt vandstik frem til den nye 
varmecentral.
Den nuværende varmecentral forsyner 
i øjeblikket det nuværende kulturhus 
men er beliggende på nabomatriklen. Der 
ønskes derfor en ny varmecentral med 
kapacitet til både at kunne forsyne den 
nye og gamle del af kulturhuset samt 
Ungdomshuset.

I varmecentralen placeres hovedmåler for 
fjernvarme og brugsvand. Der skal være 
sekundære målere på både vand og varme, 
således at forbruget for kulturhus og ung-
domshus kan aflæses individuelt.
Blandekredse til radiatoranlæg opsættes 
i den nye varmecentral. Der etableres en 
blandekreds til det samlede kulturhus 
samt en blandekreds til ungdomshuset.

Varmt vand til hele matriklen skal ligele-
des produceres i varmecentralen, og der 
etableres en fælles varmtvandsbeholder til 
både kulturhus og ungdomshus.

Blandekredse til ventilationsanlæg placeres 
lokalt ved anlæggene. 

07.03.03 Hovedføringsveje
Alle hovedføringsveje placeres i bygnings-
skakte eller anden form for skjult instal-
lation.
Der lægges vægt på at finde en fælles 
strategi for føringer af samtlige tekniske 
installationer, således at alle hovedfor-
syninger af vvs, ventilation og el-instal-
lationer så vidt muligt følger den samme 
”hovedvej” rundt i bygningskomplekset.

Der lægges endvidere vægt på, at alle fø-
ringsveje er let tilgængelige og har de nød-
vendige pladsforhold til hurtig og effektiv 
servicering. Alle føringsveje disponeres 
med ca. 20 % disponibel plads til udførelse 
af supplerende installationer, såfremt 
dette er muligt.

07.03.04 Afløb og sanitet
Der udføres afvanding af evt. indvendige 
afløbsinstallationer samt afvanding af 
tagflader. Afvandingen udføres som sepa-
ratsystem. 

Evt. indvendige afløbsinstallationer 
udføres i støbejern eller i tunge, pvc-fri 
plastrør. Håndvaske og toiletter udføres 
som hvid standardsanitet, køkkenvaske og 
rengøringsvaske udføres i rustfrit stål.
Alle toiletter er vandbesparende med to-
skylsfunktion. Gulvafløb er generelt med 
indbygget vandlås og med tilslutning fra 
håndvask.

07.03.05 Brugsvandsinstallationer
Hovedledninger for brugsvand udføres i 
rustfri stålrør og placeres som tilgængelige 
installationer. Koblingsledninger udføres 
generelt med fordelerrør og pex-rør i fø-
ringsrør indstøbt i vægge eller gulv.
Der udføres brugsvandscirkulation i hele 
bygningskomplekset, og der etableres 
ventiler til afspærring og indregulering af 
alle hovedstrenge.
Brugsvandssystemet skal opdeles således, 
at forbrugsmåling af det varme og kolde 
brugsvand for hhv. ungdomshus og kul-
turhus kan aflæses separat. Installationen 
skal udfærdiges således, at hovedrør for 
koldt og varmt brugsvand samt cirkulation 
udgår separat fra varmecentral og frem til 
hhv. kulturhus og ungdomshus.   

07.03.06 Varmeinstallationer
Hovedrør udføres som sorte stålrør, pla-
ceret tilgængelige i installationsskakte og 
over nedhængte lofter. Koblingsledninger 

til radiatorer udføres generelt som skjulte 
installationer i vægge og gulve.

Radiatoranlæg udformes som tostrengede 
anlæg. Der etableres blandekredse i varme-
central. Radiatorer og konvektorer udføres 
med plane, rengøringsvenlige overflader 
og forsynes med termostatventiler.

Varmeforsyning til ventilationsvarmeflader 
udføres som selvstændige blandekredse, 
der placeres i fysisk nærhed af de anlæg, 
de betjener.

Alle blandekredse udføres med trevejs 
motorventiler og cirkulationspumper til 
trinløs regulering af vandmængder. Alle 
hoved- og delkredse forsynes med afspær-
rings- og indreguleringsventiler til indregu-
lering af vandmængder.

07.03.07 Ventilation
I den eksisterende del af kulturhuset bibe-
holdes ventilationsanlægget. 
I den nye bygning skal der etableres 
luftudskiftning til sikring af det ønskede 
indeklima, fx ved et mekanisk ventilati-
onsanlæg til betjening af cafe og sal samt 
evt. foyer, møderum, værksteder, bibliotek 
samt personalerum. Der skal ved valg 
af udluftningsmetode tages hensyn til 
luftkvalitet, trækgener, energiøkonomi og 
anlægsøkonomi.
Vælges mekanisk ventilationsanlæg, skal 
det udføres med en effektiv varmegenvin-
ding ved hjælp af roterende varmevekslere 
samt med varme- og køleflader. Der skal 
etableres et køleanlæg med en ydelse sva-
rende til kølefladens.
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Evt. nyt eller nye køkken(er) skal forsy-
nes fra et separat ventilationsanlæg med 
udsugning fra køkkenemhætte, toiletter, 
rengøringsrum samt udsugning fra evt. 
værksteder skal foretages med selvstæn-
dige udsugningsventilatorer. Generelt 
placeres kanaler som tilgængelige instal-
lationer. 
Indeklimakrav
Det skal tilstræbes at overholde nedenstå-
ende.

Møderum 
50 m3/h/person. 
Temp. Sommer: 21-25oC. Vinter: 20-24oC.

Cafe  
40 m3/h/person. 
Temp. Sommer: 21-25oC. Vinter: 20-24oC.

Foyer  
6 m3/h/m2.  
Temp. Sommer: 21-26oC. Vinter: 20-24oC.

Sal  
50 m3/h/m2.  
Temp. Sommer: 21-26oC. Vinter: 20-24oC.

Bibliotek 
6 m3/h/m2. 
Temp. Sommer: 21-25oC. Vinter: 20-24oC.

Personalerum:
6 m3/h/m2. 
Temp. Sommer: 21-25oC. Vinter: 20-24oC. 

Køkken: 
30 m3/h/m2. 
Temp. Sommer: 21-26oC. Vinter: 20-24oC. 

Bad:
100 m3/h. 
Temp. Sommer: 22oC. Vinter: 22oC. 

Wc:
50 m3/h.  
Temp. Sommer: 22oC. Vinter: 22oC.

Såfremt økonomien tillader det, skal føl-
gende tekniske styringsfaciliteter indar-
bejdes:
Alle styrings- og overvågningsfunktioner 
kobles op på CTS-anlægget. Møderum, 
cafe, sal, bibliotek samt personalerum skal 
kunne overstyres individuelt i rummet ved 
lokal setpunktsforskydning på +/- 3oC.
Det mekaniske ventilationsanlæg skal 
udføres som et VAV-anlæg, idet der skal 
være mulighed for at regulere anlægget 
afhængigt af belastningen.
Der er ønske om, at saIen skal kunne 
håndtere flere forskellige situationer 
såsom koncerter, teater for børn og 
voksne, dans og festlokale, samt at salen 
skal kunne opdeles i flere rum til brug for 
møder. 
Ventilationsanlægget skal derfor udfor-
mes således, at det kan håndtere salens 
forskellige belastninger samt den fleksible 
indretning.

07.03.08 El
Anlæg for stærkstrøm omfatter i hoved-
træk følgende:

Stikledning
Tavler og fordelingsanlæg
Udvendigt belysningsanlæg, inkl. arma-
turer og lyskilder
Kraftinstallation til tekniske anlæg

•
•
•

•

Kraftinstallation til inventar og appara-
ter, herunder ind- og udlånsmaskiner
Lysinstallationer, inkl. belysningsarma-
turer og lyskilder
PDS-anlæg
Sikringsanlæg
Føringsveje og installationspaneler
ABA m.m.

Hovedtavle og forsyningssystem
Der skal til ny bygning fremføres ny stik-
ledning fra det offentlige forsyningsnet. Ny 
forsyning dimensioneres for 100W/m2. 
Fra hovedtavle fremføres separate hoved-
kabler til de enkelte etagetavler for almin-
delige bygningsinstallationer og til tavler 
for tekniske anlæg. 
Forsyningssystemet udføres med automat-
sikringer og maksimalafbrydere. 
Systemjording udføres som et TN-C-S-sy-
stem.
Ny hovedfordelingstavle forsynes med af-
regningsmåler udført efter gældende krav 
fra forsyningsselskab. El-måleren skal være 
med CTS-modul, således at det på CTS-an-
lægget er muligt at følge el-forbruget. 

Tavleanlæg
Alle tavleanlæg skal være af anerkendt 
fabrikat udført som pladekapslede tavler 
med modulopbyggede felter. 
Der afsættes min. 25 % disponibel reel 
plads til udvidelse i alle tavler, og derud-
over skal alle tavler være forsynet med 
min. 20 % disponible grupper, der skal 
forefindes ved endelig aflevering.
De enkelte grupper i tavlerne projekteres 
til maks. belastning med 75 % af koblings-
udstyrets mærkestrøm.
Der monteres 230V stikkontakt i tavlefront 

•

•

•
•
•
•

både som alm. stikkontakt og som CEE-
stikkontakt.
Tavler forsynes med overspændingsbe-
skyttelse mod transiente overspændinger 
med indikation til CTS-anlæg.
Alle undertavler skal være forsynet med 
bimålere med CTS-modul, således at det 
er muligt på CTS-anlægget at registrere 
forbruget på de enkelte tavler. Tavler skal, 
umiddelbart efter idriftsætning og før 1-
års gennemgang, termograferes.

Hovedudligningsforbindelser, samt 
supplerende udligningsforbindelser
I teknikrum etableres hovedudligningsfor-
bindelser mellem alle ledende anlægsdele 
samt udefra kommende ledende dele. 
Derudover etableres supplerende udlig-
ningsforbindelser i nødvendigt omfang. I 
områder, hvor der er krav til supplerende 
udligningsforbindelser fx. badeområder, 
skal disse etableres. 

Installationsprincipper
I områder med nedhængte lofter udføres 
installationer som normaltæt IP20 skjult 
installation, dog som synlig installation 
over nedhængte lofter. I teknikrum udfø-
res installationer som stænktætte, synlige 
installationer afsluttet med IP44-materiel.

Samtlige komponenter, kontaktmateriel, 
afslutningsmateriel og kapslinger opmær-
kes med et nummer, hvoraf forsynings-
tavle og gruppenummer entydigt fremgår. 
Kontaktmateriel opmærkes med farveløs 
indgravering i tangent, øvrige med holdbar 
maskinskrift, evt. udført som en kabelop-
mærkning monteret på forsyningskablet 
ved tilslutningsstedet.
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Tilslutningsdåser og lignende fordelings-
anlæg placeres således, at servicering og 
fejlfinding kan foretages umiddelbart.
Hvor installationer føres gennem brand-
celler eller brandsektioner, udføres 
der brandsikring af gennemføringerne 
svarende til konstruktionens brandklassi-
fikation. De anvendte materialer skal være 
MK-godkendte. Ligeledes skal der, hvor 
lyddæmpende konstruktioner gennembry-
des, etableres lyddæmpning svarende til 
konstruktionens lyddæmpning.

Materialer
Kabler, ledninger og materiel skal være 
halogen- og blyfri.

Installationsmateriel skal være modulop-
bygget og serieproduceret materiel, som 
er standard lagervare hos anerkendte 
el-grossister.
Stikkontakter for 230V udføres som alm. 
to-polet stikkontakt uden afbryder, stikdå-
ser for edb-udstyr udføres med skrå ben, 
400V stikkontakter udføres som CEE-stik.

Kraftinstallationer
Der skal udføres komplet installation til 
alle bygningskompleksets installationer, 
herunder evt. ventilationsanlæg og vvs-tek-
niske anlæg samt installation og tilslutnin-
ger af diverse udstyr efter aftale.

Samtlige anlæg og komponenter skal for-
synes fra selvstændige grupper via forsy-
ningsadskiller og, hvor det er påkrævet af 
Arbejdstilsynet, med reparationsafbrydere.

I gangarealer afsættes der pr. 10 m 1 stk. 

230V stikkontakt disponibel for rengøring. 
Derudover afsættes der i samtlige rum, 
undtagen i toiletter og gange, 1 stk. 230V 
stikkontakt umiddelbart under afbryder 
for lys.

Til evt. automater m.m. afsættes stikkon-
takter forsynet fra selvstændige stikkon-
taktgrupper

Kontaktstationer: Der skal i alle kontorer, 
eller kontorlignende lokaler som biblio-
teksområder og værksteder, etableres en 
fuldt bestykket kontaktstation/15m2. Dog 
minimum 1 stk./rum.
Hver kontaktstation skal bestykkes med 
2 stk. alm. 230V stikkontakter m/jord 
u/afb. 
2 stk. 230V edb-stikkontakter m/skrå ben, 
m/ jord, og u/afb. Skal mærkes edb.
1 stk. stikkontaktunderlag med 2 stk. RJ45 
udtag for edb/tlf.

Lysinstallationer
Ved dimensionering af belysningsanlæg-
get i de forskellige kategorier af rum skal 
anvendes DS 700 som dimensionerings-
grundlag for belysningsstyrker og blæn-
ding. 
Der skal ved udformning af belysningsan-
lægget lægges vægt på komfort, fleksibi-
litet (dvs. muligheden for at ændre og til-
passe installationen til ændret indretning 
på et senere tidspunkt), energioptimale 
løsninger, herunder opdeling af lystændin-
ger i zoner, jf. SBI-anvisning vedr. bygnin-
gers energibehov.

Armaturtyper
Ved valg af belysningssystem skal lægges 
vægt på det arkitektoniske samspil mellem 
eksisterende forhold, rummenes udform-
ning samt valg af armaturer og belysnings-
teknik.
Derudover skal der ved projektering af 
anlæggene tages højde for skærmarbejde, 
således at unødige reflekser i pc-skærmene 
fra armaturer minimeres.

Derudover er der ønske om særlig belys-
ning i forbindelse med følgende funktio-
ner:

Salen
Mørklægning hvis salen har adgang af 
dagslys (det er ikke et definitivt brugerøn-
ske at der er dagslystilgang.
Føring for montage af scenelamper og 
udstyr – scenebelysningsarmaturer er en 
bygherreleverance.
Mulighed for hyggebelysning ved fx jazz-
koncert, hvor sal indrettes med små borde.

Cafeen
Ønsket er en ’hyggelig’ belysning, med mu-
lighed for en dæmpet og intim stemning. 
Herudover føring for evt. scenelamper 
– scenebelysningsarmaturer er en bygher-
releverance.

Samtlige armaturer skal være beregnet for 
lavenergilyskilder, og hvor det er muligt 
være forsynet med elektronisk forkobling.

Ved valg og placering af armaturtyper 
skal der tages højde for en praktisk og let 
udskiftning af lyskilde, således at vedlige-

holdelse i den overvejende del af installa-
tionen kan gennemføres uden anvendelse 
af lift, stillads eller lignende hjælpemidler.

Udvendig belysning 
Belysningsniveauet vil min. opfylde belys-
ningsklasse E 4 på færdselsveje og -stier. 
Adgangsdøre til det fri skal være separat 
belyste.

Føringsveje
El-anlægget skal indeholde alle nødvendige 
føringsveje for samtlige el-installationer og 
skal udføres således, at senere ændringer 
og tilføjelser i videst muligt omfang er 
tilgodeset.Føringsveje skal være forsynet 
med spor mellem de forskellige installati-
onstyper. Generelt anvendes der kabelbak-
ker til vandrette og kabelstiger til lodrette 
føringsveje. 

Der skal langs facaderne i de lokaler, hvor 
der kan etableres kontorarbejdspladser, 
opsættes installationskanal, hvori kontakt-
stationer afsættes.  

07.03.09 It og telefon 
Der etableres og bestykkes et komplet 
certificeret PDS-netværk i kategori 6A prin-
cipielt som beskrevet i ’Kabling i Statens 
bygninger – en vejledning’ (2. udgave).
Der indarbejdes ikke aktive netværkskom-
ponenter i projektmaterialet, da disse er 
bygherreleverance.

Krydsfelter
Krydsfelter indplaceres i tavlerum, hvor 
det forudsættes, at krydsfeltsafdelingen 
kan aflåses. Krydsfelter placeres således i 
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rummene, at fronten og mindst én side er 
tilgængelige. Der skal være mindst 1,0 m 
fri arbejdsplads foran krydsfeltet.

Edb- og telefonibackbonekabling
Der etableres forbindelse fra henholdsvis 
edb- og telefonhovedkrydsfelterne til eksi-
sterende hovedkrydsfelter i eksisterende 
bygninger. Der etableres henholdsvis en 
fiberkabling (multimode og singlemode) 
og en kobberkabling. Lederantal og di-
mension tilpasses de endelige forhold og 
afstanden. 
Såfremt der af afstandsmæssige årsager 
skal etableres mere end et krydsfelt i 
nybygningen, skal der udføres edb/tele-
backbone, mellem krydsfelter som ovenfor 
beskrevet.   

07.03.10 Andre svagstrømsanlæg
CTS-anlæg 
Der udføres CTS-styring af installations-
systemer med tilhørende kontrol- og 
alarmfunktioner. CTS-anlægget består af 
hovedstation med tilhørende undercentra-
ler. I hver station findes foruden styrings- 
og overvågningssoftware energisoftware, 
som registrerer forbrug samt opsummerer 
måledata løbende for varme-, el- og vand-
forbrug (totalforbrug).

CTS-udstyret skal opbygges således, at 
indstilling og aflæsning af parametre på 
de enkelte understationer er muligt via 
tredjepartsudstyr med standarddrivere 
eventuelt som html-/webløsning. 
   
Der opsættes i nødvendigt omfang un-
dercentraler, som efter installering har 

en overkapacitet på ca. 20 % af hensyn til 
videre udbygning. 

Valg af belysningsteknologi samt anlæg 
for ventilations, varme og el samt andre 
el-forbrugende maskiner skal ske ud fra 
energieffektive hensyn.

ABA- og varslingsanlæg 
Der etableres ABA- og varslingsanlæg i 
henhold til myndighedskrav.
Udgange fra ABA-central tilsluttes CTS-
anlæg.

ABDL-anlæg
Der etableres ABDL-anlæg på interne 
branddøre. Udgang fra central tilsluttes 
CTS-anlæg.

Nød- og panikbelysning
Der etableres nød- og panikbelysning jf. 
myndighedskrav. Anlæggene opbygges 
som centralt forsynede anlæg. Anlægget 
opbygges med overvågning, der sikrer 
anlæggets drift og vedligeholdelse.

07.03.11 Elevatorer
Nybygningen skal indrettes, så der sikres 
tilgængelighed for alle. Såfremt den nuvæ-
rende elevator på overbevisende måde kan 
sikre dette, vil det ikke være nødvendigt at 
etablere yderligere elevator.

07.03.12 Akustik og støj
Lyd- og vibrationsforhold skal overholde 
gældende normer, vejledninger og anvis-
ninger bl.a. følgende:

Luftlydisolation, trinlydniveau, efter-
klangstid og støjniveau – Bygningsregle-

•

ment 2008 (BR 08), kapitel 6, lydforhold.
Lydforhold i arbejdsrum – AT-anvisning 
nr. 1.1.0.1, november 1995 samt Ar-
bejdstilsynets ”Bekendtgørelse om støj 
på arbejdspladser”, nr. 801 af 4. oktober 
1993 med ikrafttræden 1. januar 1995.
Støj fra ventilationsanlæg – Dansk Inge-
niørforenings norm for ventilationsan-
læg, DS 447: 2005.
Generel lyd og akustik – SBI-anvisning 
nr. 137 og 172.
Grænseniveau for støj i kontorer i hen-
hold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 
5/1984.

Særlige krav til akustik, støj og 
vibrationer
De akustiske krav til byggeriet er mange 
og varierende og til enhver tid afhængige 
af, hvilken type arrangement der skal 
afvikles i bygningen. 

Det er derfor vigtigt, at der i udformnin-
gen fokuseres på bygningens multianven-
delighed herunder som minimum følgende 
arrangementstyper:

Musikarrangementer; rock/rytmisk 
forstærket musik med stående/siddende 
publikum.
Teater og musicals evt. med forskellige 
sceneplaceringer.
Traditionel ”kuk-kasse”-scene i salens 
ene ende.
Central scene evt. kun med halv publi-
kumsflade.
Erhvervsarrangementer; konferencer, 
møder, udstillinger, bespisning etc.

Dette indebærer også, at teleskoptribu-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ner/mobiltribuner skal indgå aktivt i den 
akustiske dæmpning i forbindelse med 
arrangementerne.

Overordnede lydkrav
Da bygningen skal kunne bruges til mange 
formål, skal de akustiske krav tilpasses 
disse anvendelser. Især de rumakustiske 
forhold har stor betydning for publikum 
og de udøvende primært beskrevet ved 
efterklangstiden.

Cafe
Cafeen skal indrettes således, at støj fra 
køkken ikke generer i cafeen. Derudover 
skal det i forbindelse med placering af 
mindre scene i cafeen dels sikres, at støj 
fra betjening, kaffebrygning og køk-
ken/afrydning ikke generer udøvelsen på 
scenen, dels at støj fra cafeen ikke vandrer 
ud i funktioner, hvor de ikke er ønsket, 
fx bibliotek, ’traditionelle’ møderum og 
sal. Cafeen skal kunne rumme op til 100 
personer.

Sal
SaIen skal akustisk kunne håndtere flere 
forskellige situationer fra koncerter (både 
akustisk, jazz og rockmusik) til møder, 
teater for børn og voksne, dans og fest-
lokale. Derudover er det ønsket, at salen 
skal kunne opdeles i flere rum til brug for 
møder. Der er således tale om en meget 
fleksibel brug. Det skal sikres, at lyd fra 
sal i forbindelse med støjende aktiviteter, 
herunder koncerter, ikke vandrer ud i det 
øvrige hus.

fotograf: Ole Christiansen
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Krav til efterklangstid (angivet ved middel-
frekvenser, 500-1000 Hz oktav, i publi-
kumsområdet):

Rytmisk musik 1,3-1,5 sek. God bas-
dæmpning, flad efterklangskurve. 
Bemærk: I sceneområdet skal efter-
klangstiden være kortere end i publi-
kumsområdet.
Erhvervsarrangementer, konferencer 
m.m., 1,2 sek.
I bibliotek, kontorer og stillezoner i bib-
liotek stilles krav om en efterklangstid 
som angivet for klasserum i BR 2008. 
I samme rumtyper med et rumvolumen 
over 75 m³ stilles krav om en efter-
klangstid som angivet i AT-anvisning nr. 
1.1.0.1.

At der er forskellige krav til efterklangsti-
der til forskellige anvendelser indebærer, 
at der skal etableres en variabel akustisk 
regulering.

Det skal understreges, at akustiske ’defek-
ter’ ikke må forekomme, dvs.:

Ingen ekkoer eller distinkte lydreflektio-
ner (slab backs).
Ingen flutterekkoer (tydeligt hørbare og 
gentagne lydreflektioner mellem hårde 
overflader med lyd fra scene eller højta-
leranlæg).
Ingen lydfokusering, dvs. jævn lydforde-
ling kræves.

Det indebærer normalt, at:
Hårde parallelle flader skal undgås.
Fleksible akustiske absorbenter let skal 
kunne placeres (rulles ned fra/under 
loft, køres vandret frem foran vægge) 

•

•

•

•

•

•

•

•
•

– specielt i modsatte ende af scene/mod-
sat højtalere.
Højtaleranlæg skal designes med henblik 
på salens forskellige anvendelsesformål 
og skal mindst kunne yde en taleforstå-
elighed STI = 0,7 samt SPL 110 dB på 
tribuner/siddepladser.

Endvidere skal byggeriet udføres med 
tilstrækkelig lydisolation mod det fri 
(opmærksomheden henledes især på 
brandventilationsåbninger i tag, vinduer, 
flugtvejsporte etc.):

I forhold til naboer
I forhold til udendørs opholdsarealer.
I forhold til evt. andre arrangementer i 
ejendommen.

Internt skal der tilvejebringes en lydisola-
tion fra salen til cafe, møderum mv. samt 
lignende støjfølsomme rum, så støjniveau-
et ikke overstiger 50 dBA.

Trinlydsniveau fra gulv og trapper må 
ikke overstige L’ n,w = 63 dB, svarende til 
normalt kontorkvalitetsniveau.

Vibrationer fra tekniske anlæg, instal-
lationer og udstyr må i opholdsrum ikke 
overstige Law = 80 DB (KB vægtet accelera-
tionsniveau).

Internt skal flg. støjkrav (L Aeq) fra ven-
tilationsanlæg og øvrige tekniske anlæg 
overholdes:

Salen: 40 dBA
Cafe, bibliotek, møderum og lignende: 
35 dBA
Toiletter, gange, foyer mv.: 40 dBA.

•

•
•
•

•
•

•

Ekstern støj fra installationer (ventilation/
køling) skal overholde gældende miljøkrav, 
regler og anvisninger, herunder Miljøsty-
relsens vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj 
fra virksomheder.
I alle opholdsrum, kontorarbejdsrums 
mv. må støjniveauet – det samlede energi-
ækvivalente A-vægtede lydtrykniveau hid-
rørende fra henholdsvis trafik og tekniske 
installationer – ikke overstige 35 dB. 

Der skal i konkurrenceforslaget oplyses, 
hvordan man håndterer funktionernes 
akustiske, støj- og vibrationsmæssige pro-
blemstillinger, samt hvilke overordnede 
akustiske forhold man kan tilbyde i sal, 
cafe og bibliotek, kontorer mv.

07.03.13 Miljø- og ressourcehensyn
Byggeprogram – miljøpolitik og miljømål
Miljøarbejdet udføres på baggrund af 
Københavns Kommunes miljøpolitik og 
miljømål, således som det også fremgår af 
deres forskrifter herom. Der arbejdes ud 
fra nedenstående miljøhensyn.

en miljø- og energibevidst stillingtagen 
til valg af materialer, indeklima og kon-
struktioner 
en arkitektonisk stillingtagen til rumfor-
løb, effektive gangarealer og rumople-
velser
der ønskes miljø- og energibevidste valg 
af indretning og materialer, herunder 
bevidst stillingtagen til forholdet mellem 
dagslys og elektrisk lys og mellem natur-
lig og evt. mekanisk ventilation.

•

•

•

Det ønskes, at bygningen tager størst 
muligt hensyn til påvirkninger af miljøet, 
fx energiforbrug: 

Valg af belysningsteknologi samt anlæg 
til evt. ventilations, varme og el samt 
andre el-forbrugende maskiner skal ses 
ud fra energieffektive hensyn.
Miljøfarlige stoffer og produkter skal 
substitueres med mindre farlige, hvis 
det er teknisk og økonomisk muligt, fx 
ved anvendelse af pvc-fri byggemateria-
ler.
Valg af byggemetoder og byggemateria-
ler skal muliggøre en stor grad af genan-
vendelse. Det gælder især for bygnings-
dele, der ofte udskiftes eller renoveres.
Der skal disponeres med høj grad af 
fleksibilitet, så senere ændringer kan 
ske med et minimum af miljømæssige 
følgevirkninger.
De termiske forhold skal som et mini-
mum leve op til anvisningerne i Indekli-
mahåndbogen.
Der skal vælges miljømæssige byggema-
terialer og overfladebelægninger samt 
inventar, der ikke afgiver sundhedsfarli-
ge stoffer. Indeklimamærkede produkter 
skal anvendes frem for ikke-indeklima-
mærkede.
Valg af byggematerialer skal muliggøre 
miljøvenlig rengøring og vedligehol-
delse, herunder at støvgener begrænses 
mest muligt.

•

•

•

•

•

•

•
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07.03.14 Indeklima
Indeklimaet skal tilgodese sundhed, vel-
være og komfort med hensyn til termiske 
forhold, luftkvalitet, lys, belysning, aku-
stik, statisk elektricitet, udsyn og indblik 
samt rumlige og æstetiske forhold.

Indeklimaet i nybyggeriet med tilhørende 
tekniske installationer og inventar skal til-
godese de aktiviteter, som bygningsanlæg-
get skal rumme. Justering af indeklimaet 
skal være letforståeligt og enkelt at betjene 
også for brugere uden særligt kendskab til 
bygningsanlægget og skal kunne gennem-
føres uden at forstyrre rummenes formål 
og funktion. Det betyder bl.a., at det skal 
være muligt at betjene belysningsanlæg, 
evt. solafskærmning og mørklægning i et 
rum uden besvær.

I bygningsreglementet og Indeklimahånd-
bogen (SBI-anvisning nr. 196 med tilhøren-
de litteraturhenvisninger) er der redegjort 
for den tilgængelige viden om, henholdsvis 
krav til, erfaringer med og vejledninger 
vedrørende indeklimaets påvirkninger. Det 
forudsættes, at der i projektets udform-
ning tages stilling til de angivne vejlednin-
ger, og at de valgte løsninger diskuteres i 
forhold hertil.

Der henvises i øvrigt til DS 474, norm for 
termisk indeklima. Kravene til termiske 
forhold bør kunne opretholdes i største-
delen af bygningsanlæggets årlige anven-
delsestid.

Luftkvaliteten og det termiske indeklima 
skal i brugstiden være tilfredsstillende 

for størstedelen af brugerne, jf. DS 474, 
kapitel 2.

De akustiske forhold skal tage hensyn til 
rummenes funktioner. Dette indebærer 
hensyntagen til lydtransmission fra det 
fri og fra andre lokaler, støj fra tekni-
ske installationer (varme og ventilation), 
solafskærmning, mørklægning samt til 
efterklangstid mv.

Belysningsforholdene skal tilpasses rum-
menes funktioner og i øvrigt være udført 
i overensstemmelse med seneste udgave 
af DS 700. Dette indebærer hensyntagen 
til lysfarve, luminansfordeling, blænding 
og refleksioner. Der skal desuden være 
mulighed for udsyn til omgivelserne uden 
generende indblik i perioder, hvor mørke-
lægning ikke er påkrævet.
Statisk elektricitet fra gulvbelægninger, 
stolebetræk og andre overflader må ikke 
give anledning til personopladning, der 
kan give generende afladninger.

Æstetik og farver skal sammen med de 
rumlige forhold skabe oplevelsen af lyse 
og luftige rum.

07.03.15 Energiforbrug, drift og 
vedligehold

Principperne for projektets løsningsvalg 
og kvalitet skal bygge på så lave drift- 
og vedligeholdelsesomkostninger som 
muligt.
Materialevalg og sammensætning skal 
give et minimum af vedligeholdelsesud-
gifter.
Der skal i projektet redegøres for den/

•

•

•

de valgte løsningers drifts- og vedlige-
holdelsesøkonomi, herunder forbrugsud-
gifter for energi og vand.

Energiforbrug
I vurdering af energiforbrug skal indgå 
såvel investeringsomkostninger som de lø-
bende energiudgifter, således at den totale 
effekt opnås.

Der skal således som en del af konkur-
renceforslaget vedlægges en foreløbig 
energirammeberegning, der tager sit 
udgangspunkt i den skiserede bygning. 
Beregningen skal være foreløbig.
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Drift og vedligehold af bygninger
Det skal tilstræbes, at alle bygningsdetail-
løsninger planlægges og udføres ud fra 
ønsket om at opnå størst mulig sikkerhed 
mod nedbrud, indbrud og skade.
Det skal endvidere tilstræbes, at der 
overalt anvendes gode, velprøvede kon-
struktioner og materialer, hvor vedligehol-
delsesfrekvens og vedligeholdelses- og ud-
skiftningsmetode – ud fra brug og erfaring 
– kan dokumenteres at være lav.

Det skal desuden tilstræbes, at alle kon-
struktioner og materialer dokumenteres 
velegnede og formålstjenlige.

Det skal endelig tilstræbes, at alle kon-
struktioner og materialer vælges ud fra 
sikkerhed for supplering og reparation.
Drift og vedligehold af tekniske 
anlæg
Alle tekniske anlæg samordnes således, 
at der i videst muligt omfang anvendes 
komponenter fra samme leverandør eller 
producent.

Det skal tilstræbes, at der for alle tekni-
ske anlæg i indkøringsperioden ydes akut 
service, således at det ved levering kan 
dokumenteres, at driftsstop kan  undgås i 
videst muligt omfang.

Energiforbrugende installationer skal, 
så vidt det er muligt, have veldefinerede 
driftstider, således at disse kan styres og 
overvåges via CTS-anlægget.

fotograf: Ole Christiansen

Servicering af installationssystemer som 
evt. ventilationsanlæg mv. skal være nøje 
beskrevet, tilrettelagt og sektionsopdelt 
for at sikre færrest mulige driftsforstyrrel-
ser og minimale udgifter hertil.

07.03.16 Myndighedskrav
Bygningsanlægget skal projekteres i over-
ensstemmelse med kravene i BR 08, DIF-
normer samt øvrige myndigheders krav til 
brandsikring, ventilation samt indretning 
og drift af byggeri til kulturformål.

07.03.17 Miljørigtig projektering
Projektering af nybyggeriet skal ske i over-
ensstemmelse med kravene til miljørigtig 
projektering i BPS-publikation: ”Håndbog 
i miljørigtig projektering”, 1. januar 1998 
samt ”Byggedirektoratets krav til miljørig-
tigt byggeri”, februar 2000. 

07.03.18 Kvalitetssikring
Vedrørende grundlag for og omfang af 
kvalitetssikring af byggeriets projektering 
og udførelse henvises til Kvalitetssikrings-
bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 202 
af 23. marts 2000 om kvalitetssikring af 
byggearbejder) samt den til enhver tid 
gældende lovgivning samt følgende vejled-
ninger:

PAR/FRI’s vejledninger vedr. ydelsesbe-
skrivelser og projektgranskning.

•
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08 ORganISaTIOn

Styregruppen har det overordnede ansvar 
for opgavens gennemførelse og er et kon-
fliktløsende organ. Møder afholdes efter 
behov.

Den overordnede koordinering af pro-
jektet sker gennem et byggeudvalg med 
repræsentanter fra Københavns Kom-
munes Kultur- og Fritidsforvaltning (KFF), 
henholdsvis en repræsentant for bibliote-
kerne og en for kulturhusene, Københavns 
Ejendomme (KEjd), bygherrerådgiver og 
ansvarlige i konsortiet. I byggeudvalget 
følges der løbende op på tid, økonomi og 
kvalitet. Bygherrerådgiveren styrer og refe-
rerer disse møder. Byggeudvalget forven-
tes at holde møde ca. hver 3. uge.

Den daglige ledelse af projektet sker gen-
nem en projektgruppe. Projektgruppen 
består primært af konsortiets medlemmer 
samt repræsentanter fra Københavns Kom-
munes forvaltninger herunder brugere og 
driftsfolk og en fast repræsentant fra byg-
herren. Projektgruppen træffer de daglige 
beslutninger, der ikke påvirker de overord-
nede forudsætninger som tid, økonomi og 
kvalitetsniveau.

Projektgruppen nedsætter i de indledende 
faser forskellige arbejdsgrupper. Grupper-
ne skal dels arbejde med en færdiggørelse 
af programmeringen og skal dels gennem 
forslagsfaserne i fællesskab inspirere pro-
jektgruppen og byggeudvalget.

Ud over de beskrevne møder forudsættes, 

at rådgiveren afholder egne projekterings-

møder i konsortiet.

08.01 
BygHERREnS 
ORganISaTIOn 
UndER 
KOnKURREnCE 
Under konkurrenceforløbet er bygherre re-
præsenteret ved en koordineringsgruppe, 
der frem til aflevering af konkurrence har 
det overordnede projektansvar. 

Koordineringsgruppen har nedsat en 
følgegruppe, der deltager i besigtigelsen, 
de to dialogmøder og fremlæggelsen til at 
inspirere og videregive de mange indle-
dende input. 

Selve bedømmelsen foretages af den ned-
satte dommerkomité.

08.01 
BygHERREnS
ORganISaTIOn 
UndER 
pROjEKTERIng
Projektering og opførelse af byggeriet er 
organiseret, som det fremgår af følgende:

Øverst sidder en styregruppe repræsente-
ret ved Københavns Kommunes Kultur- og 
Fritidsforvaltning (KFF), henholdsvis en 
repræsentant for bibliotekerne og en for 
kulturhusene, Københavns Ejendomme 
(KEjd) samt bygherrerådgiveren.

Styregruppe
konfliktløsende organ

KFF
biblio.

KFF KEjd Bygherreråd.

Byggeudvalg
hver 3. uge

KFF
biblio.

KFF
kulturhus

KEjd Bygherreråd.
mødestyrer

1-2 konsortie

projektgruppe
- daglig ledelse

KFF
biblio.

KFF
kulturhus

KEjd Bygherre
projektleder

Projektleder 
konsortie
mødestyrer

Arbejdsgrupper
- inspirende organ for projektgruppen + byggeudvalget

Dialogen i arbejdsgrupperne styres hovedsaligt af konsortiet 
som får viden til projektet på denne måde.

arbejdsgrupperne er borgere og brugere, interessenter og eksperter.

En del af forslaget skal beskrive hvordan denne gruppe inddrages, hvornår, hvordan og hvorfor. 
dette vurderes under tildelingskriteriet ’organisation’. I kalkulationen skal der være afsat økonomi 

til denne involvering.

DriftBrugere Konsortiemed.

Projekteringsmøder
- konsortie

Figur 22: Organisation

fotograf: Ole Christiansen
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0� øKOnOmI

0�.01 
anLÆgSøKOnOmI
Der er i budgetforhandlingerne 
2009 indgået forlig om at etablere 
’en ny, moderne og fleksibel biblio-
teks- og kulturbygning i tilknytning 
til Kulturhuset Bispebjerg Nordvest’.

Det er altafgørende for Københavns Kom-
mune, at projektet kan rummes inden for 
den beskrevne økonomi med ombygning 
af eksisterende kulturhus, udearealerinden 
for matriklen etc. Inden for anlægsram-
men skal også medregnes honorar til 
rådgivning, som ønskes udspecificeret i 
tilbudslisten.

I det omfang at forudsætningerne for 
projektets økonomi ændres undervejs, 
er konsortiet forpligtet til konstruktivt at 
pege på optimeringsmuligheder inden for 
den givne ramme.

Undtagelser herfor er ændrede forudsæt-
ninger på grund af forurening, funderings-
forhold og øvrige installationer under 
terræn.

Den overordnede anlægsramme for 
byggeriet er kr. 42.000.000,- ekskl. 
moms (prisniveau oktober 2008), 
dog inklusiv prisregulering frem til 
aflevering af konkurrenceforslag.
Budgettet er beregnet på grundlag af føl-

gende forventninger:
Nybygning – en forventning om at der byg-
ges cirka 1.800 kvadratmeter nybyggeri.
Ombygning – en forventning om at der 
bygges om i dele af det eksisterende 
kulturhus, så det færdige byggeri fremstår 
som en helhed.

Dette er dog blot vejledende, og en del 
af besvarelsen går netop på at vurdere, 
hvordan der bedst etableres ét hus inden 
for den afsatte økonomi.

Resumé
Budgetrammen omfatter:

håndværker-/entreprenørudgifter inkl. 
fundering og udearealer
byggeplads 
ekstraordinære vinterforanstaltninger
fast inventar
rådighedsbeløb/incitamentspulje 
rådgiverhonorar
reproduktion, projektweb etc. 

Følgende er uden for budgetrammen:
byggeret
alle former for løst inventar, udstyr og 
undervisningsmidler
byggetilladelser, stempling, attester mv.
bygherreadministration
bygherrerådgivning i øvrigt
forurening.

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Det samlede budget til anskaffelse af løst 
inventar, udstyr og møbler i øvrigt
udgør 4 mio. kr. ekskl. moms. Specifice-
ringen af denne del af budgettet sker i 
forbindelse med projekteringen, bl.a. med 
udgangspunkt i projektforslagets budget 
for løst inventar. Hvorvidt dette indgår 
i det samlede projekt vil blive vurderet 
efterfølgende

Som en del af afleveringen skal der 
udfyldes en beskrivende tilbudsliste med 
udgangspunkt i den skabelon, der ligger 
som bilag.



  sådan bruger jeg huset 2015

Vi læser...
Gratisaviser
B.T.
Nyheder på nettet

°
°
°

Vil lytter til...
Rap og R&B
Arabisk musik

°
°

Vi oplever...
Vi spiller en masse computerspil og lytter 
til musik og er sammen med vennerne. Vi 
kan også godt li at se film; actionfilm og 
gysere som fx Saw2

°

Brian og Mehran   15 og 17 år, 
udannelsessøgende    

Vi bidrager til huset med, at 
vi godt kan li’ at spille musik, 
og Hussain, som vi kender fra 
området, er god til at komme med 
gode ideer til nogle forskellige 
projekter, så vi ikke bare hænger 
for meget ud. Blandt andet har 
han foreslået, at vi skulle øve 
mere med vores musik.

��

Vi er i gang med at prøve at finde 
en læreplads og finde ud, af hvad 
vi gerne vil i fremtiden. Vi elsker at 
hænge ud med vennerne og finde 
ud af, om der foregår noget rundt 
omkring. Vi er fan af Manchester 
United, og holder af at spille fod-
bold med vennerne og køre rundt på 
knallerter og scooter. Vi mødes også 
tit i huset, hvor vi hænger ud, spiller 
computer og finder ud af, om der 
foregår noget, der er spændende for 
os.  



10.01 
gEnERELT
I bedømmelsen af de indkomne forslag, vil 
der blive lagt vægt på, at forslagene forhol-
der sig konkret til sted, funktioner og de 
udvalgte temaer.

Bedømmelsen vil ske ud fra en vurdering 
af hvilke tilbud, der er det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud.

Som kriterier anvendes følgende med de 
angivne vægte:

1. KVALITET 50 %
2. ØKONOMI 30 %
3. ORGANISATION 20 %

Kravene til dokumentation vedrørende de 
enkelte underkriterier er nærmere beskre-
vet i afsnittet om konkurrence tekniske be-
tingelser, konkurrenceforslagets omfang. 

Herudover er det vigtigt at præcisere, at 
økonomien er ufravigelig. Der bliver altså 
ikke konkurreret på projektets pris da det-
te er givet, men på kvaliteten af den pris 
- hvordan økonomi, arkitektur og organi-
sering hænger sammen og en vurdering af 
den samlede økonomis troværdighed. 

Til vurdering af forslagene vil der blive 
nedsat en dommerkomité, se kapitel 11.05

Karakteren for de kvalitative tildelingskri-
terier vedr. projektorganisation, økonomi 

og forslag findes ved at anvende følgende 
karakterskala, idet der kun karaktergives 
med hele tal intervallet 0 – 10, begge incl.:
•Karakteren 10 gives til et tilbud, som  
   vurderes bedst muligt at opfylde inten 
   tionerne i udbudsmaterialet.
•Karakteren 0 gives til et tilbud, som  
   vurderes ikke eller kun lige at opfylde  
   mindstekravet i udbudsmaterialet.
•Karakterer mellem 0 og 10 gives til til 
   bud efter en vurdering af i hvilket om  
   fang de opfylder intentionerne i udbuds 
   materialet.
To eller flere tilbud kan få samme karak-
ter. Et tilbuds totalværdi findes ved pro-
duktsummen af vægte og karakterer for 
underkriterierne. Totalværdien kan højest 
blive 10,00.

De tilbud, som når højeste totalværdi, er 
de økonomisk mest fordelagtige tilbud og
tildeles opgaven.
 
Kvalitet
I bedømmelsen af projekternes arkitekto-
niske kvalitet vil der blive lagt vægt på:
•Den funktionelle kvalitet af hvordan  
   bibliotek og kulturhus bliver ’et hus’
•Den rumlige kvalitet i den daglige færde         
   i komplekset
•Opfyldelsen af programmets syv funktio 
   ner og deres indbyrdes logistik 
•Opfyldelsen af programmets vision og  
   husets profil med de fem temaer
•Den bymæssige disponering, dels som   
   byggefeltet er skitseret i programmet,     
   dels som fremtidsscenarium hvor shell- 

   grunden får en anden offentlig karakter.

Økonomi
I bedømmelsen af projekternes økonomi 
vil der blive lagt vægt på:
•Kalkulationens sammenhæng med  
   den arkitektoniske vision og projektets   
   indhold 
•Kvaliteten i den beskrevne model for 
   styring af økonomien som et fælles  
   kreativt redskab undervejs i alle pro 
   jektets faser fra konkurrenceforslag til  
   afleveret byggeregnskab 
•Vurdering af de beskrevne timepriser

Organisation
I bedømmelsen af projektets organisering 
og proces under projektering og udførelse 
vil der blive lagt vægt på:
•Hvordan brugerinddragelsen er 
   tilretelagt så den giver værdi for både  
   projekt, bygherre og konsortiet
•Overgangen fra de enkelte faser så både  
   brugere, bygherre og konsortium får 
   mulighed for optimering, undgår fejl og  
   sikrer viden og kommunikation gennem  
   forløbet
•Konsortiets samlede kompetencer til at  
   løfte den videre proces 
•Konsortiets organisering

Projektet skal fremtræde som et fuldstæn-
digt projekt, der på alle punkter opfylder 
de inærværende udbudsmateriale stillede 
krav til projekternes indhold og udform-
ning.
Besvarelserne skal indeholde følgende ma-

teriale for de enkelte underkriterier til
brug for evaluering af de indkomne tilbud:

10.02 
UndERKRITERIUm 
’aRKITEKTOnISK 
HELHEd’ 
Forslaget vil blive vurderet ud fra en arki-
tektonisk helhedsvurdering. De væsentlige 
aspekter for opgaven, som vil lægges til 
grund for denne helhedsvurdering
af konsortiernes præsentationer i løbet af 
processen samt den endelige vurdering
af de afleverede forslag, er overordnet set:
•Den funktionelle kvalitet af hvordan  
   bibliotek og kulturhus bliver et hus’
   - en vurdering af kvaliteten af valget af  
   ombygning og nybygning og deres ind 
   byrdes muligheder
•Den rumlige kvalitet i den daglige fær 
   den i komplekset - herunder hvordan de  
   mange funktioner får ’glæde’ af 
   hinanden og udnytter de mange mu      
   ligheder for at være placeret i det   
   samme hus - hvordan profilen med rum  
   i rum kommer til udtryk i det indre  
   organisering
•Opfyldelsen af programmets syv funk 
   tioner og deres indbyrdes logistik - en  
   vurdering af om funktionerne kommer  
   til orde og får den rolle som de hver især  
   og i fællesskab er tiltænkt
•Opfyldelsen af programmets vision og  
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   husets profil med de fem temaer
  - herunder hvordan bæredygtighed,  
   ressourcebevisthed og interaktion kan gå  
   hånd i hånd samtidig med at huset bliver     
   det vartegn på toppen af nordvest hvor       
   der er ”tryk” på og hvor der bliver debat 
   teret om kultur og samfund 
•Den bymæssige disponering, dels som  
   byggefeltet er skitseret i programmet,  
   dels som fremtidsscenarium hvor shell- 
   grunden får en anden offentlig karakter.
   - herunder den bymæssige sammen 
   hæng, arkitektur, disponering af ude 
   rum, trafik og parkering
•En vurdering af uderummenes kvalitet  
   og hvordan uderummene beriger de syv  
   funktioner

Udover den indholdsmæssige forståelse 
og tolkning i et visionært arkitektonisk 
udsagn, vil muligheder for realisering af 
forslagene indenfor den skitserede økono-
mi og tid med overholdelse af bygherrens 
tekniske krav ligeledes være væsentlige 
aspekter:
•Bygbarhed
•Tekniske installationer
•Ressourceforbrug og energiforhold i  
   udførelses- og driftsfasen
•Miljø- og indeklimamæssig vurdering
•Miljørigtig projektering i et livscyk  
   lusperspektiv
•Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Fagdommerne vil udarbejde et sammenfat-
tende notat, der vil omfatte vurderingen
af de enkelte forslag.

10.0� 
UndERKRITERIUm 
’øKOnOmI’
Forslaget besvarelse skal omfatte udfyldt 
tilbudsliste. Se bilag. 
Tilbudsliste skal udfyldes i sin helhed.

Der er taget udgangspunkt i en økonomisk 
ramme på kr. 42. mio. Såfremt at den by-
dende vil kunne levere det ønskede til en 
lavere pris vil dette vil der ske en karak-
tergivning op til 10 for den laveste pris. 
Det modsatte vil være gældende for tilbud 
over targetprisen.

Det skal gøres opmærksom på at der som 
udgangspunkt ikke ønsker honorarpro-
center for konsortiets rådgivere der ligger 
under 10 %.

Københavns ejendomme vil i forbindelse 
med bedømmelse af projekterne samar-
bejde med en ekstern rådgiver i kalkulatio  
for gennemgang af det enkelte projektud-
bud. 

10.04 
UndERKRITERIUm 
’ORganISaTIOn’
Projektorganisation
Forslagets besvarelse skal omfatte en 
redegørelse for den sagsspecifikke pro-
jektorganisation, der skal gennemføre 
opgaven under projektering og udførelse. 
Der skal angives ansvars- og kompetence-
forhold både i forhold til konsortiets egen 
organisation og i forhold til Københavns 
Kommune. De tilknyttede konsulenter og 
ressourcepersoner skal fremgå af organisa-
tionsplanen. Redegørelsen må højest fylde 
2 A4-sider.

Kompetencer
Forslagets besvarelse skal vedlægges en 
oversigt over de nøglemedarbejdere, der 
skal gennemføre opgaven projektering og 
udførelse. Bemandingen skal referere til 
organisationsplanen. Rådgiveren skal råde 
over og anvende de angivne personer
til gennemførelse af opgaven.
Oversigten må højest fylde 1 A4-side.
Der skal vedlægges CV´er for de anførte 
medarbejdere.
Der lægges vægt på, at der er kvalificerede 
kompetencer på alle relevante fagområder
herunder på byggeleder.
CV´er må højest fylde 2 A4-sider pr. med-
arbejder.

Proces
Herudover skal der afleveres en beskri-
velse af hvordan konsortiet vil inddrage 
brugerne i det efterfølgende proces samt 
en beskrivelse af hvordan konsortiets vil 
håndtere overgangen fra projektforslag til 
hovedprojekt, fra hovedprojekt til udfø-
relse og fra udførelse til drift.
Denne beskrivelse må højest fylde 4 A4-
sider.

��





  sådan bruger jeg huset 2015
Lars 70 år, skolelærer 

Jeg læser...
Forskellige aviser (Ekstra Bladet og Politiken)
Fagbøger
Biografier

°
°
°

Jeg lytter til...
P4
Jazz
Dansk pop, f.eks. Anne Linnet

°
°
°

Jeg oplever...
Jeg får et frirum, med en masse spæn-
dende aktiviteter
Jeg ser lokalhistoriske udstillinger og 
hører foredrag en gang imellem.

°

°

Jeg bidrager til huset ved 
at få lokalhistorien og den 
lokale identitet, der er for 
Nordvest, forankret i huset.  

��

Min kone er syg og jeg låner en del 
bøger med hjem til hende. Ofte bruger 
jeg huset som ’fritidssted’, når jeg har 
brug for at komme hjemmefra. 
Jeg køber tit mad med hjem fra cafeen 
og holdt min 70 års fødselsdag på top-
pen af huset. 

Jeg interesserer mig 
for lokalhistorie, og 
er med til at lave 
lokalradio og tv, samt 
lokalhistorisk blad, 
der også ligger på 
nettet.

fotograf: Ole Christiansen



11 KOnKURREnCETEKnISKE BETIngELSER

11.01 
UdBUddETS fORm
Konkurrencen er udbudt i EU-udbud, hvor 
fem konsortier, hver bestående af entre-
prenør, arkitekt, ingeniør, landskabsarki-
tekt m.m., er blevet prækvalificeret. 

Konkurrencen gennemføres som en 
konsortiekonkurrence med en indbygget 
dialogproces.

11.02 
KOnKURREnCE-
fORSLagETS 
Omfang
Konkurrenceforslaget skal omfatte følgen-
de til vurdering af de tre kriterier: kvalitet, 
økonomi og organisation:

Tegningsmateriale, som opklæbes, må 
maksimalt fylde 4 A0-plancher i højfor-
mat:

bebyggelsesplan 1:500 der beskriver 
sammenhængen mellem eksisterende 
bygninger, det nye byggeri, de nære 
udearealer og sammenhængen med den 
omkringliggende bydel
planer 1:200 af samtlige etager som 
beskriver den funktionelle sammenhæng 
mellem eksisterende bygninger og det 
nye byggeri
snit 1:200 i det omfang det findes nød-
vendigt for at beskrive den rumlige sam-

•

•

•

menhæng mellem nyt og gammelt og de 
særlige krav, der er til sal, foyer etc.
facader 1:200 der beskriver forslagets 
overordnede proportioner
facadeudsnit og principsnit 1:50 der 
beskriver forslagets materialekarakter 
og normalkonstruktion.
forslagene skal være illustreret i de to 
vedlagte fotoudsnit som sammenlig-
ningsgrundlag for de fem forslag.
rumlige illustrationer efter eget valg der 
beskriver materialer og kompleksets 
karakter af åben/lukket
rumlige illustrationer der beskriver den 
daglige oplevelse af stedet i forskellige 
situationer
diagram(mer) der beskriver mulige 
fremtidsscenarier, hvor Shell-grund, tre-
kantsgrund og øvrige byområder indgår 
som en del af projektet og får en anden 
offentlig karakter.

Teksten på plancherne skal alene være til 
hjælp for den mundtlige præsentation af 
projektet og et efterfølgende overblik, når 
forslagene bliver vurderet.
Herudover skal der afleveres 15 mapper, 
der indeholder:

Beskrivelse af forslagene suppleret med 
relevant tegningsmateriale
Arealopgørelse, opgjort i brutto- og net-
toarealer
Organisationsplan der beskriver konsor-
tiets organisering under projektering og 
udførelse
CV’er på nøglemedarbejdere, oversigt 
over nøglemedarbejdere og en beskri-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

velse af deres rolle på projektet
Beskrivelse af processen fra konkurren-
ceforslag til aflevering. Beskrivelsen skal 
indeholde svar på følgende spørgsmål:

Hvordan undgår vi fejl ved overgang 
fra en fase til en anden?
Hvordan får vi den gode overleve-
ring, når en person forlader teamet?
Hvordan inddrager vi brugerne som 
kreative medspillere med viden og 
drømme?
Hvad er den gode historie på byg-
gepladsen, når sidste tegning er 
sendt?

Kalkulationen skal afleveres som bilag i 
fem eksemplarer

Kalkulation opdeles i hovedgrupper der 
svarer til bilaget.
Beskrivelse af konsortiets model for sty-
ring af økonomien. Det er vigtigt, at mo-
dellen tydeliggør, at det er et redskab, 
der bruges af alle konsortiets partere, 
og at det er letforståeligt og tilgængeligt 
for bygherre. Modellen er tænkt som et 
fælles kreativt redskab undervejs i alle 
projektets faser fra konkurrenceforslag 
til afleveret byggeregnskab og skal der-
for indeholde det overblik. 

Det er vigtigt for bygherren at understrege, 
at den åbenhed omkring økonomien i 
et fælles ansvar er projektets grundlag 
og rummer mulighed for optimering, 
udvikling og dialog undervejs til gavn for 
projektets kvalitet.

•

*

*

*

*

•

•

11.0� 
afLEvERIng
Konkurrenceforslaget skal afleveres den 
26.01.2008 på adressen: 

Københavns Kommune, 
Kultur og Fritidsforvaltningen
Københvans Ejendomme

Att: Lars Götze
Gyldenløvsgade 15, 5. sal
1502 Københvan V

Den 28.01.2008 vil der være gennemgang 
af de enkelte forslag ved konsortierne.
Gennemgangen bliver overværet af dom-
merkomitéen, følgegruppen og de fem 
konsortier.



11.04 
fORESpøRgSLER
Alle spørgsmål til programmet skal stilles 
skriftlig pr e-mail til WITRAZ arkitekter, 
ts@witraz.dk.

Sidste frist for spørgsmål er den 
14.01.2009. 

Svar på spørgsmål vil ske hurtigst muligt 
og senest mandag den 19.01.2009.

Undervejs er der indlagt to spørgefrister 
for spørgsmål, der knytter sig til de to 
dialogmøder. Disse frister er henholdsvis 
den 24.11.2008 og den 11.12.2008.
 

11.0� 
dOmmERKOmITé 
Til bedømmelsen af de indkomne forslag 
er der nedsat en dommerkomité bestående 
af: 
•Lægdommere: formand for lokalud-
valget, formand for kulturhusets 
brugerbestyrelse

•Politikere: fra de involverede fag 
  forvaltninger

•Chefer: fra Københavns Kommune,   
  Kultur- og Fritidsforvaltning

Tre fagdommere:
•Udpeget af Akademisk Arkitektforening

Rådgivere for dommerkomiteen:
•Stadsarkitekt, arkitekt maa, Center for  
   Bydesign
•Repræsentant fra Københavns 
   Kommune, Kultur- og 
   Fritidsforvaltningen
•Repræsentant fra Københavns 
   Kommune, Økonomiforvaltningen

•Repræsentant fra Københavns 
   Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Eksterne rådgivere:
•Ekstern beregner
•Ekstern ingeniører 

Konkurrencens sekretær:
•WITRAZ arkitekter.

11.06 
vEdERLag
Hvert konsortium modtager kr. 250.000,- 
ekskl. moms for udarbejdelse af et kondi-
tionsmæssigt forslag.

11.0� 
afSLUTTEndE 
pRaKTISKE fORan-
STaLTnIngER
Offentliggørelse
Offentliggørelse finder sted primo marts 
2009. Konkurrenceforslagene bliver udstil-
let for bydelen i kulturhuset i en periode 
henover foråret og vil blive offentliggjort i 
den lokale bydelsavis. 

Rettigheder
Ejendomsretten til de enkelte forslag 
tilhører konkurrenceudskriveren. Ophavs-
retten til et forslag forbliver dog altid hos 
forslagsstilleren.

Det er hensigten at overdrage projektering 
og udførelse af byggeriet til vinderen. Ved 
arbejdets overdragelse har vinderen og 
bygherre ret til at benytte ideer og enkelt-
heder fra de øvrige forslag.

Konkurrenceudskriveren har ret til at 
publicere forslagene. Ved publiceringen vil 
forslagsstillerens navn blive oplyst.

Returnering/forsikring
Forslagene vil ikke blive forsikret, idet det 
forudsættes, at forslagsstillerne opbevarer 
originaler af forslagene. Forslagene retur-
neres ikke.

��





  sådan bruger jeg huset 2015
John 31 år, bygningsarbejder 

Jeg læser...
Ekstrabladet
BT
Forskellige tidsskrifter
Bøger om mordgåder

°
°
°
°

Jeg lytter til...
Rock og pop
Forskelligt musik

°
°

Jeg oplever...
At der er meget synligt personale 
rundt i huset, og det er fedt med 
’god service’ når man skal finde 
arrangementer til børnene; vi ser 
f.eks. tit film og teater. 

°

Jeg bidrager til huset ved at være til 
mange af de aktiviteter, der foregår i 
weekenderne. Dér er der også mange 
andre forældre med børn, og så er der 
nogle at snakke med. 

81

Jeg kommer i huset i weekenden med 
mine weekendbørn, hvor vi låner spil 
og film og manualer til biler, og jeg 
bruger pc’en, mens børnene er på 
bibliotek. 

Jeg benyttede retshjælpen i 
forbindelse med skilsmissen. 

fotograf: Ole Christiansen
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