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Indledning

Hermed præsenteres resultatet af den indbudte projektkonkurrence om Nyt Hospital Hvidovre. En konkurrence
om en helhedsplan for fremtidige udvidelser af det
nuværende hospital samt en første fase-udvidelse af
hospitalet på ca. 30.500 m2 og et totalbudget på 1.040
mio. kr. ekskl. moms. Konkurrencen blev udskrevet den
7. december 2012 blandt syv prækvalificerede teams, og
afleveringsfristen var den 7. marts 2013.
Det har været dommerkomitéens opgave – ud fra de udmeldte bedømmelseskriterier – at finde én til tre vindere
af projektkonkurrencen. Dommerkomitéen har brugt
fire bedømmelsesmøder samt en del tid imellem møderne til grundigt at gennemgå og vurdere det indsendte
materiale og i enighed at nå frem til et bedømmelsesresultat.

I det efterfølgende præsenteres resultatet i form af dommerkomitéens generelle bemærkninger til forslagene
samt en mere detaljeret gennemgang og vurdering af de
syv forslag, alt støttet med illustrationer fra forslagsstillernes indleverede tegningsmateriale.
Dommerkomitéen vil gerne benytte lejligheden til at
takke alle syv prækvalificerede teams for de professionelle, smukt illustrerede og indholdsmæssigt meget forskellige forslag. Bredden i besvarelserne har kvalificeret
diskussionerne i dommerkomitéen i betydelig grad, og
dommerkomitéen vurderer, at bl.a. bredden har sikret,
at den endelige beslutning er truffet på et sikkert og
kvalificeret grundlag.
Signeret dommerkomitéen i maj 2013
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Dommerkomitéens generelle bemærkninger til forslagene

Dommerkomitéens
generelle bemærkninger
til forslagene

Projektkonkurrencen om Nyt Hospital Hvidovre er
gennemført med syv prækvalificerede teams og har som
formål haft at tilvejebringe det projektmæssige grundlag for den proces, der skal resultere i udbygning af det
nuværende Hvidovre Hospital.
Der er tale om en konkurrence, der på den ene side i
princippet rummer den samme komplekse hospitalsfunktionalitet, som tilfældet er i mange af de øvrige
hospitalskonkurrencer, der gennemføres i disse år rundt
om i landet. Men der er på den anden side tillige tale
om en udbygning af et af Danmarks få og væsentligste
moderne hospitalskomplekser fra sidste halvdel af det
20. århundrede. Dermed er der også tale om en konkurrence, hvis resultat dels skal sikre grundlaget for et
fremtidigt optimalt fungerende og dermed tryghedsskabende hospitalsmiljø, som en meningsfuld ramme for
patienter, pårørende og ansatte – dels skal sikre en såvel
funktionel som arkitektonisk og kulturarvsmæssig høj
grad af integration mellem det nuværende hospital og
Nyt Hospital Hvidovre.

Dommerkomitéen har i behandlingen af de syv forslag
derfor haft stor fokus på såvel den samlede og komplekse hospitalsfunktionalitet som udformningen af
den såvel kortsigtede som langsigtede helhedsplan og
balancen mellem det eksisterende og det nye byggeri.
Dommerkomitéen har i den forbindelse benyttet sig af
de afleverede 3D modeller til at få udarbejdet 3D fly-over
animationer af samtlige forslag, for bl.a. herigennem at
skabe en fælles forståelse af de forskellige forslags helhedsplaner og herunder sammenhænge med det eksisterende byggeri.
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Sammenfatning

Sammenfatning

Om end der er stor variation i de tilvejebragte helhedsplaner, er der dog, for så vidt angår forslag til det
aktuelle nybyggeri (1. fase af helhedsplanen), en helt
overvejende tendens i forslagene til at skabe en mere eller mindre fortættet arkitektonisk komposition i umiddelbar nærhed af det eksisterende hospitals vestfacade
helt i forlængelse af konkurrenceprogrammet.
Det giver ikke blot naturlig og generel optimal forbindelse til først og fremmest vandrehallen, men
fremmer også fokus på at skabe et sammenhængende
hospitalskompleks, ligesom det i princippet fremmer
trafikale og parkeringsmæssige løsninger, der aflaster
Kettegård Allé. Forslagene 1/13579, 2/80210, 4/62251,
5/05074 og 7/48548 arbejder således alle med en eller
anden form for tilpasningsstrategi i helhedsplan og volumenkomposition med tydeligt henblik på at skabe en
balance mellem et nyt, selvstændigt hospitalsudtryk og
det eksisterende layout for Hvidovre Hospital. Det betyder helt overordnet en principiel fortsættelse af den
eksisterende strukturs nord-sydgående hospitalsfløje
med variation inden for temaer som base-, gårdhave-,
længe- og aksiale fløjbyggerier.
Forslag 3/48226 og 6/37185 vælger en helhedsplanstrategi, der meget tydeligt skaber nye og selvstændige
arkitektoniske udtryk i plan og volumen med fokus på
møllevinge-, krydsforms- og karrébebyggelse. Dommerkomitéen har vurderet, at der tydeligvis er eksempelvis
landmark-, monumental- og pladsdannelseskvaliteter
at hente gennem selvtstændiggørelsesstrategien, ligesom korsformslayout også kan have gunstige virkninger på den interne hospitalsfunktionalitet, som
det kendes fra flere af de nye hospitaler. Dommerkomitéen har forholdt sig helt åben for et vellykket brud
med den eksisterende hospitalsarkitektur og layout.
Dommerkomitéen vurderer samlet, at der i forslagene, inden for tilpasningsstrategien, frembringes en
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større grad af fleksibilitet, for så vidt angår balancen
mellem nyt og eksisterende byggeri på såvel kort som
langt sigt, hvilket vurderes at have en gunstig virkning
for en fremtidig oplevelse af et sammenhængende
hospitalskompleks. Men dommerkomitéen har i sin
vurdering fundet, at forslagene 1/13579, 3/48226,
4/62251 og 6/37185 er de forslag, der samlet bedst
forener god hospitalsfunktionalitet med værdiskabende helhedsplan og sammenhæng med det eksisterende
anlæg, funktionelt og arkitektonisk. Den samlede
vurdering er dog, at forslag 3/48226 og 6/37185 skaber
en udfordring for så vidt angår såvel 1. fase som den
videre udbygning, idet der i begge forslag på en noget
radikal måde brydes med det nuværende Hvidovre
Hospitals helhedsplan og arkitektur, således at denne i
fremtiden vil stå som et afbrudt bymæssigt og arkitektonisk udsagn.

3/48226, 5/05074 og 6/37185 er tale om for store
pladser, der nok skaber en vis monumentalitet og storladenhed i ankomstsituationen, men som også dermed
dels antaster det eksisterende hospitals arkitektur- og
menneskesyn og dels skaber ret ugunstige ankomstsituationer for mange brugere i et ofte vådt og blæsende
dansk vejrlig.

Generelt set er der dog arbejdet grundigt med dels at
udvikle optimale og effektive sengeafsnit, dels at sikre
de interne forbindelser for mange forskellige typer af
patienter, personale og besøgende. Det har været tydeligt for dommerkomitéen, at kompakte bygningstyper
har virket fremmende for gode løsninger inden for
såvel god funktionalitet som inden for bæredygtighed.

Programmets krav til den helt centrale hospitalsfunktionalitet med optimalt flow af personale, patienter,
pårørende og processer har været i fokus for analyser
og diskussion af alle forslag og deres eventuelle muligheder for nødvendig bearbejdning. Hospitalsarkitektur
skal først og fremmest skabe rammen om ofte livsvigtige arbejdsgange og processer, og forslagenes forståelse
for optimering af disse har spillet den helt afgørende
rolle i dommerkomitéens møder.

Dommerkomitéen har hæftet sig ved, hvorledes projekt 4/62251 rummer en entydig men veludviklet
tilpasningsstrategi, der bl.a. viser, at selv med implementering af alle faser, er det muligt på langt sigt at
fastholde det relativt lave og sammenbindende højdeplan for hospitalskomplekset, som er kendetegnet
for det oprindelige Hvidovre Hospital. Dette vurderes
værdifuldt, netop fordi Hvidovre Hospital er et eksemplarisk hospitalsbyggeri.

Det er dommerkomitéens vurdering, at de fleste teams
har investeret de nødvendige ressourcer i dette uomgængelige fokusområde, og at der derfor generelt findes gode og generelt forsvarlige hospitalsfunktionelle
løsninger i flertallet af forslagene. Dommerkomitéen
vurderer, at forslag 5/05074 og 7/48548 begge på den
ene side demonstrerer kompetence på hospitalsfunktionalitet, men på den anden side – om end i forskellig
grad – vælger at lade en overordnet arkitektonisk idé
determinere funktionaliteten i en sådan grad, at denne
delvist ofres på arkitekturens præmis. I forslag 5/05074
er kravet til en, for dommerkomitéen, fremmed grad af
monumentalitet gennem aksiale, symmetriske og attributbaseret arkitektur så dominerende, at der eksempelvis bliver et tvivlsomt flow i bygningen, ligesom forslag
7/48548, med henblik på sin deltatanke, fremtvinger
meget høje, lange og ikke mindst knækkede bygningsfløje, der dels skaber to-sengsstueprincip og dels meget
lange og ensformige gange.

Dommerkomitéen har i de behandlede forslag fundet, at
særligt de kryds- og karréudformede projekter, 3/48226
og 6/37185, samt de mere kompakte gårdbebyggelser,
1/13579 og 4/62251, alle fire har været i stand til at
skabe overbevisende funktionalitet med hver deres nuancer og dermed også udfordringer. Dette er ligeledes
blevet bekræftet gennem inddragelse af brugergrupper i
bedømmelsesforløbet. Forslagene viser eksempelvis god
intern kommunikation og effektiv personaleanvendelse
og natovervågning gennem centrale kerneløsninger, som
det tydeligt ses i forslag 3/48226 og 6/37185, der dog i
deres ret stramme eller låste bygningsform, mister fleksibilitet i indretning og opdeling af sengeafsnit. Forslag
1/13579 og 4/62251 opnår gennem sine meget sammenhængende og veltrafikerede grid, der fremkommer som
naturlig konsekvens af gårdhave- eller lysgårdsprincip,
dels at skabe overvejende velfungerende afsnit med
høj grad af fleksibilitet ikke mindst over tid, hvor der
må påregnes væsentlige forandringer. Dels at skabe et
generelt meget velforbundet internt system – såvel i det
nye som imellem det nye og det eksisterende. Der er
udfordringer, men de kan gennem bygningstypologiens
helt grundlæggende egenfleksibilitet bearbejdes for helt
optimal funktionalitet uden egentlige konsekvenser
for arkitekturen. Endelig skal det fremhæves, at forslag
1/13579 og 4/62251 begge forekommer særligt velegnede til at skabe meget ideelle lysvilkår i relative tætte
bebyggelsestyper, hvilket er et selvstændigt og meget
væsentligt parameter. At disse gårde tillige skaber meget

Dommerkomitéen har været overasket over den generelle fokusering på at skabe store forpladser til udbygningen. Således opererer forslag 2/80210, 3/48226,
5/05074, 6/37185 og 7/48548 alle med store eller meget
store pladsdannelser som et endog meget væsentligt
element i de enkelte forslag. Dommerkomitéen har
diskuteret behovet herfor og har været positiv over for
at skabe en tydelig og brugervenlig ankomstsituation,
men vurderer, at der i eksempelvis forslag 2/80210,
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Forslag 4/62251 - VINDER

Forslag 5/05074

Forslag 3/48226

Forslag 7/48548

Forslag 1/13579

Forslag 2/80210

optimale rammer for en realistisk og langvarig begrønning af hospitalsarkitekturen – med store kvaliteter til
følge for personale og patienter, lægger kun til denne
bygningsforms overlegenhed i denne konkurrence.
Som noget helt særligt har forslag 4/62251, til væsentlig forskel fra forslag 1/13579, helt entydigt bestræbt
sig på ikke alene at overholde det overordnede layout
for Hvidovre Hospital inklusive sammenhængende
og lave højdegrænseplaner, men tillige grundigt gentænkt den originale ankomstsituation i kælderniveau.
Sammenkædningen mellem lysgårde og ankomstplan
i kælderniveau skaber en ret enestående løsning, der
dels sikrer dét dagslys, som den oprindelige løsning
manglede i kælderplanet, dels giver svar på en optimal
ankomst for patienter og pårørende i et dansk vejrlig.
Der er således efter dommerkomitéens opfattelse yderligere funktionalitetskvalitet ved forslag 4/62251, der
løfter dette forlag op i højeste klasse.
På trods af de mange paralleller og lighedstræk mellem forslag 4/62251 og 1/13579, så begrænser forslag
1/13579’s mange taghaver og facadespring fleksibiliteten i relation til ændrede funktioner og ombygningsmuligheder. Dette er ikke tilfældet i forslag 4/62251,
hvor bygningskroppen og placeringen af gårdrum og
gårdhaver rummer en helt anden robusthed overfor
kommende forandringer i relation til såvel funktion
som teknik. Også i forhold til logistik og funktionelle
sammenhænge byder forslag 4/62251 på løsninger, der
klart differentierer det fra forslag 1/13579.
Bortset fra forslag 2/80210, der ikke redegør for konstruktive hovedprincipper, så har alle forslag redegjort
for løsninger, der understøtter den tekniske robusthed
i byggeriet. De konstruktive hovedprincipper giver
varierende grader af robusthed, ligesom flere af for-
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Forslag 6/37185

slagene, herunder forslag 1/13579, ikke viser de reelle
konstruktioner, der er nødvendige.
Alle forslagene kobler sig på det eksisterende hospitals
forsyninger ved en direkte sammenbygning i kælderen
og beskriver redundant forsyning svarende til programkravene. Tilgængeligheden i forhold til at kunne servicere de tekniske installationer i det nye byggeri varierer
i de enkelte forslag.
Det er for dommerkomitéen blevet tydeligt, at der er
arbejdet endog meget forskelligt med de tekniske og
ikke mindst bæredygtighedsfremmende løsninger.
Der er tale om en skala fra fornuftigt formulerede
hensigter, uden nogen egentlig konkret anvisning eller
gennemførlighedsgrad, til grundigt og gennemtænkte
forslag, der med baggrund i det konkrete bygningsdesign og udlæg vil kunne bringe forlagene op på et højt
niveau – under forudsætning af, at dette prioriteres i
den videre proces.
Alle forslag på nær forslag 6/37185 anbefaler DGNB
som metode eller styringsredskab fremadrettet i projekteringen. Der er stor usikkerhed om DGNB-kriterierne for hospitaler, idet der ikke er færdige kriterier
hverken i Danmark eller Tyskland. Hertil kommer, at
DGNB er et evalueringsværktøj og ikke et designværktøj, hvilket betyder, at metodikken ikke kan anvendes
direkte, ligesom det opererer med en langt bredere
forståelse for bæredygtighed end den, der er lagt op til i
konkurrenceprogrammet. Det betyder, at en anvendelse
af principperne i DGNB kræver derfor en tilpasning
og udvikling af en metode til det konkrete projekt. Det
kan undre, at ingen af forslagsstillerne anvender eller
henviser til det bæredygtighedsværktøj, som Region
Hovedstaden har udarbejdet.

relativt kompakte bygningsprincip giver et fornuftigt
udgangspunkt for at overholde LEK2015, hvorfor det
også er forslag 1/13579, 3/48226, 4/62251 og 6/37185,
der for så vidt angår tekniske og bæredygtighedsmæssige gode løsninger har haft dommerkomitéens primære
opmærksomhed.
Konklusion
Det er dommerkomitéens vurdering, at forslag 4/62251
skiller sig klart ud fra de øvrige seks forslag som værende
i en særlig klasse. Det har derfor ikke været muligt at
udpege flere ligeværdige vindere, og dommerkomitéen
har på den baggrund valgt kun at lade ét projekt gå
videre som vinder af projektkonkurrencen.
Forslaget formår at demonstrere både ydmyghed for
den særlige kulturarv, som gælder for dette hospital,
og nyskabende bud på den vanskelige arkitektoniske
og funktionelle opgave det er at udbygge et af landets
fineste hospitaler. Forslaget er både veldisponeret,
oplevelsesrigt og robust over for de udfordringer, som
fremtidens hospitaler i sagens natur vil stå overfor. Det
adskiller sig dermed væsentligt fra de øvrige forslag.

Der er ingen tvivl om, at konkurrencen har vist, at det
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Forslag 4/62251
Udpeget som vinder
Konsortium med ophavsret
aarhus arkitekterne
v. Mette Dan-Weibel, Signe Marie Svarrer, Thomas Søndergaard Svendsen,
Per Lindrup, Niels Bondrup Jensen, Kristoffer Bringø, Karina Lehm, Lars
Kirkegaard
schmidt hammer lassen architects
v. Kim Holst Jensen, Kasper Frandsen, Per Arnhøj Kruse, Mette Baarup,
Charlotte Schmidt, David A. Fink, Simon Arnbjerg Andreasen, Anders Lisberg
Jørgensen, Rene Frandsen, Trine Gydemand Bielefeldt, Michael Lindegaard
Pedersen
Underrådgivere
Royal Haskoning DHV, (NL)
v. Eduard J. Boonstra, Eddy Holla, Henk Kunst
Kragh & Berglund Landskabsarkitektur & Urban Design
v. Hans Kragh, Karen Tovgaard, Maria Höök
Søren Jensen Rådgivende Ingeniører
v. Frank Jensen, Frands Wulff Andersen

Forslaget placerer nybyggeriet vest for det eksisterende
hospitalskompleks med forbindelse til det eksisterende
hospitalskompleks struktur for fordeling og orientering.
Nybyggeriet udlægges som et sammenhængende, fireetager højt bygningskompleks, svarende til højden på det
eksisterende hospital.
Som noget særligt etableres ankomsten til hospitalet
via en plads, der skråner ned mod parkeringsniveauet.
Den nye ankomstplads åbner med sit fald ind mod bygningen direkte til parkeringsniveauet under hospitalet
og ændrer derved dette niveau fra at have kælderstatus
til at være et lysåbent ankomstniveau med visuel kontakt op gennem huset. Foyer og akutmodtagelse udformes som overdækkede gårdrum med en grøn væg, der
går op gennem etagerne.
Helhedsplan 1:3000
10
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Funktion
Sammenhæng mellem afdelinger og internt i afdelinger
– patienten og den pårørendes oplevelse, optimerede
arbejdsgange og arbejdsmiljøforhold
Sengeafdelingerne er ét af flere karakteristiske greb i
dette forslag. Her arrangeres de relativt få etagers sengeafdelinger i en serie af koblede u-former omkring et
centralt fordelingsareal. Herved opnås en sammenhængende ’slange’ af sengeafdelinger i en kontinuerlig formation, som giver stor indre fleksibilitet til justeringer
af afdelingernes fluktuerende behov. Kombinationen af
de lange rækker af facadevendte sengestuer og de korte
indre afstande har som udgangspunkt mange fordele,
både i denne første fase, men også i senere udvidelsesfaser.
Disponeringen udfordrer dog visse driftsmæssige forhold
i selve sengeafsnittene. Med de varierede disponeringer
af arbejdsstationer og kontaktsteder for udefrakommende er overskuelighed over det enkelte afsnit ikke optimal. Og i aften- og natsituationer reduceres mulighederne for optimale personalemæssige organiseringer.
Sammenhænge mellem afdelingerne og internt i afdelingerne er generelt rigtig gode, men der savnes mulighed for en fleksibel grænse mellem akut- og børnesengeafsnit. Og den centrale forbindelse mellem neonatal og
operations-/fødegang er heller ikke løst.
Neonatal har fået en uhensigtsmæssig placering i forhold til programmets ønsker om direkte forbindelse til
fødegang og operationsafsnit i det eksisterende hospital.
Desuden forekommer indretningen uhensigtsmæssig i
forhold til evt. udvidelser af de intensive funktioner og i
forhold til forældres tilstedeværelse.
Akutmodtagelsen er udformet kompakt og med mange
gode forbindelser. Modtagelse og reception i akutmodtagelsen er optimalt placeret, og den direkte og vandrette
forbindelse mellem disse to funktioner er god. Selve
kommandostationen ved triagen er udformet meget
åben og med få arbejdspladser, samt med de diagnostiske funktioner delt i to. De særlige faciliteter for børn er
hensigtsmæssigt disponeret.
Byggeriets funktionelle robusthed
Funktionelt er forslaget præget af relativt få etager med
store vandrette sammenhænge og et antal velplacerede
lodrette forbindelser. Dette giver alt i alt en velfungerende og robust struktur i forhold til programmets ønsker.
Og mange sammenhænge og lokale udformninger
afspejler stor respekt for – og god indsigt i de funktionelle lagdelinger i det eksisterende hospital.
Ambulatorier og dagafsnit er fint placeret i forbindelse
med hovedindgang og på samme etage som eksisterende
ambulatorier og dagafsnit. Mindre god er adgangen til
kardiologisk ambulatorium – umiddelbart forbi børneambulatoriet. Konsultationsrum disponeres med fælles
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kerner, som rummer fleksibilitet til en ekstra plads.
Omfanget af vente- og opholdsarealer forekommer lidt
begrænset.
Kontorer er placeret flere steder i byggeriet som buffer
for udvidelser.
Forslaget skal fremhæves for dets gode oplæg med
henblik på at sikre tilgængelighed – herunder også den
umiddelbare way-/viewfinding, for ”alle” mennesker.
Strukturerende hovedprincipper, herunder logistik og
sammenhæng til det eksisterende byggeri
I forhold til transportsystemets funktionalitet er transportstationer generelt godt placeret, dog forekommer de
flere steder meget synlige i det offentlige fordelingsrum.
Sengeelevatorer er optimalt disponeret, både med hensyn til fordeling og antal, og generelt er der relativ korte
afstande for alle lodrette transporter. Men forslaget redegør ikke for en automatiseret transport af prøver.
Udførelse af byggeriet under drift
Under selve udførelsen af nybyggeriet er det sandsynliggjort, at forsvarlige trafikale, tilgængeligheds-, sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige samt hygiejniske funktioner i det eksisterende hospital kan opretholdes.
Arkitektur
Arkitektonisk hovedgreb og visuel identitet
Projektet fremstår arkitektonisk både bevidst om kulturarven, innovativt og værdiskabende gennem dialogen

Forslag 4/62251 - Udpeget som vinder

med det eksisterende byggeris kvaliteter samt gennem
den åbenlyse vilje til at sikre en mere moderne og komfortabel, sikker og oplevelsesrig ankomst og adgang
til hospitalet. Dette er tydeliggjort gennem de to overdækkede og realistisk begrønnede ankomstgårdhaver,
der dels kan entreres fra kælderniveau, dels fra et svagt
hævet gadeniveau gennem ydre ankomstfacade mod
Kettegård Alle.
Sengeafsnittenes karakteristiske udformninger er et
bærende princip for forslaget. De relativt få sengeetager
arrangeres som en ’slange’ af sengeafdelinger, der bugtes omkring et centralt panoptisk fordelingsareal. Hver
u-formet del af ’slangen’ favner et indre gårdrum, og alt i
alt skabes der en både oplevelsesrig og fleksibel struktur.
Helhedsplanen viser både mindre lokale udbygninger
og de store udbygninger, henholdsvis vest for fase 1 og
øst for den eksisterende hovedindgang, med samme bygningsmæssige strukturer som præger fase 1. Og samlet set
styrker det et karakteristisk helhedsgreb, som ubesværet
favner fremtidens mange mulige udbygningsfaser.
Byggeriet som del af en sammenhæng
Forslaget tilstræber entydigt at respektere det eksisterende byggeri, hvorfor der skabes en udpræget lighed
hermed gennem en tydelig nord-sydgående struktur
der, i stedet for slanke centralkorridorstænger, skaber en
dobbelt struktur af to gårdhavelænger forbundet nordsyd med en samlende hovedfærdselsårer mellem akut og
hovedindgang.

Hovedgrebet rummer ligeledes et arkitektonisk og funktionelt overbevisende ankomstprincip, der bygger på en
gentænkning af det eksisterende hospitals adskillelse
mellem underjordisk biltrafiketage og fodgængertrafik
i stue- og øvrige etager. Det giver en – i forhold til de
øvrige forslag – unik samhørighed med det eksisterende
byggeri, såvel oplevelsesmæssigt som funktionelt, ligesom det gennem en tilførsel af helt nye ankomstkælderkvaliteter, åbner for enestående ankomst-, afleverings- og
besøgsoplevelser, hvor eksempelvis dansk vejrlig ikke
længere vil opleves som en barriere.
Understøtning af fordeling og orientering for patienter,
pårørendes og personale
En ny veldisponeret ankomstsituation, med en forplads
som ikke ’overdøver’ balancen mellem ny og eksisterende indgang (som fortsat vil være i brug for mange
ambulante ankomster, personale og besøgende), og vis
størrelse og udformning, kombineret med den svævende
gangbro for gående, tilføjer kvaliteter til hele ankomstsituationen ved denne nye hovedindgang.
Den radikale ankomstsituation, hvor alle kørende ankomster sker i parkeringsniveau, er en fornem fortolkning af det eksisterende ankomstprincip. De trafikale
strømme er mangeartede, og en tydeliggørelse vil være
nødvendig. Men løsningen er et inspirerende udtryk
for, hvordan det måske burde have været i det eksisterende hospital, hvor den voldsomme stigning i ambulante ankomster måske har ’overhalet’ de oprindelige
principper.

Forpladsen og nedkørslen til parkeringsetagen er rykket
i forhold til krydset ved Kettegård Alle, hvilket kan frygtes at give trafikale problemer. Nedkørslen midt i udvidelsen af parkeringsetagen er mindre hensigtsmæssig for
overskueligheden og fordelingen ved ankomst i bil.
Bearbejdning af dagslys – facadebearbejdning i relation
til funktion og oplevelse af dagslys
Der tilstræbes et lyst og hovedsageligt vertikalt facadeprincip, og udformning og materialeholdning – det lyse
og transparente – er umiddelbart i god balance med den
uformelle og imødekommende ånd, som præger det
eksisterende hospital.
Det gennemgående gårdhaveprincip viser generelt gode
proportioner for at opnå ideelle dagslysforhold i hele
udbygningen.
Bearbejdning af uderum
Der redegøres for forskellige generelt fornuftige – og for
medarbejdere og patienter værdiskabende haveprincipper – i såvel åbne gårdhaver som i de øvrige udearealer.
Principperne udtrykker en kvalitet og pragmatisk tilgang
til begrønning og giver bud på en selvstændig dyrefold
for geder mod vest, med henblik på oplevelseskvaliteter
for primært hospitalets patienter.
Projektet viderefører ikke klart det nuværende taghaveniveau omkring vandrehallen. Gårdhaverne rækker
derimod igennem fra parkeringskælder eller behandlingsetage til overliggende sengeafsnit. To af gårdhaverne efterlader to etager over ovenlysniveau, hvilket gør

Snit 1:500
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haverne til lysåbningerne frem for grønne haverum med
oplevelsesmuligheder for patienterne. Dette er der dog
taget hensyn til i rumdisponeringerne omkring disse
gårdhaver, hvor det mest er sekundære rum, der vender
ind mod ovenlyshaverne.

tilpasninger og ændringer i funktioner og fremtidens
teknik. Trods det lidt tættere søjlemodul vurderes
forslagets konstruktive udlæg som det mest robuste af
konkurrenceforslagene med hensyn til tilpasning og
fremtidig fleksibilitet.

Teknik
Teknisk robusthed i forhold til ændrede funktioner og
fremtidens teknik
Den homogene, pladsstøbte søjle-pladekonstruktion
(’paddehattedæk’) med indspændte søjler og udeladelse
af vægskiver, giver stor fleksibilitet og robusthed for

Tekniske hovedføringsveje: Sammenhæng til det eksisterende hospital og tilgængelighed
Med forslagets udlæg af decentrale og veldimensionerede teknikrum på hver etage sikres korte føringsveje, ligesom lokal tilpasning og ændring vil kunne ske fleksibelt
i fuld overensstemmelse med konkurrenceprogrammet.

Den gode tilgængelighed gennem patient- og behandlingsområder vurderes dog lokalt at kunne optimeres.
Forslaget forholder sig åbent med hensyn til principper
for opvarmning og ventilation og redegør overbevisende
for, at de decentrale teknikcentraler underbygger muligheden for differentierede systemer afhængig af behov.
Generelt anviser forslaget redundant tilslutning af nye
hovedforsyninger for varme, vand og el, lige som nye anlæg for medicinske gasser anbefales etableret. Alle anlæg
udlægges redundant og i samdrift med det eksisterende
hospital. Sammenbygningen mellem det eksisterende og

det ny hospital udføres med en direkte sammenbygning
i tunnel og kælderetagerne til det eksisterende hospital.
Der udføres en separat teknikgang i kælderetagen for at
optimere hovedføringsvejen.
Bæredygtighed
Drivhusgas/CO₂ emission samt energiforbrug i anlægsog driftsfasen
Ud over anvendelse af DGNB-systematikken peger forslaget på, at mulighederne for opvarmning og køling via
varmepumpedrift, brug af grundvandskøling og natkøling skal afdækkes i lyset heraf.
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Den relativt kompakte bygning giver et godt udgangspunkt for at overholde LEK2015 ved hensigtsmæssige
byggetekniske valg, således som forslagsstillerne angiver.
Grundlaget for udvikling til LEK2020 synes velegnet,
hvor forslagsstillerne peger på, at det mest hensigtsmæssigt skal ske i samspil med hospitalets relativt energikrævende processer, suppleret med vedvarende energikilder
og udeladelse af naturlig ventilation.
Det er vurderingen, at der findes sikre løsninger på de
byggetekniske udfordringer med glastagene over lysgårdene, herunder tilpasning med hensyn til indeklima og
energiramme.
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Begrænsning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og
anvendelse af miljøvenlige materialer, produkter, varer
og services
Forslaget rummer ikke yderligere tiltag udover den
anbefalede DGNB-systematik i forhold til screening og
vurdering af sundhedsskadeliges stoffer.
Vandforbrug
Forslaget foreslår anvendelse af berøringsfrie, vandbesparende armaturer, toiletter med vakuumskyl og lokal
genbrug af regnvand.

Niveau 06 1:1000

Niveau 07 1:1000

Konklusion
Forslaget formår at demonstrere både ydmyghed for den
særlige kulturarv, som gælder for dette hospital, og nyskabende bud på den vanskelige arkitektoniske og funktionelle opgave det er at udbygge et af landets fineste
hospitaler. Forslaget er både veldisponeret, oplevelsesrigt
og robust over for de udfordringer, som fremtidens hospitaler i sagens natur vil stå overfor. Derfor er det en
enig dommerkomité, som indstiller dette forslag som
vinder af projektkonkurrencen.

Hvad skal der arbejdes videre med?
Trafik. Trafikstrømmene til- og fra plan 03 (det nedre
ankomstniveau) er mangfoldige. Biltrafik til nye og eksisterende parkeringsarealer, taxaholdepladser ved opgangen til hovedindgangen, kiss-and-ride ved FAM-indgangen, adgang til eksisterende ambulante funktioner,
cykelparkering etc. sker i samme plan. I diagrammatisk
form ønskes en redegørelse for afviklingen af alle disse
trafikstrømme over døgnet. Der ønskes desuden en bearbejdning, der sikrer, at alle disse trafikstrømme kan
finde plads i den snævre situation i kælderen. Og endelig
ønskes et svar på, hvordan p-kælderen kan udbygges i
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de kommende etaper, når der nu etableres en tværvendt
parkeringsetape.
Trafik og helhedsplan. I forbindelse med de efterfølgende udbygningsfaser er det uklart, om der etableres
en ny og mindre ankomstplads mod Kettegård Allé. For
at opnå en klarhed over de trafikale forhold til og fra
Kettegård Allé ønskes adgangsforhold for såvel 1. fasen
som efterfølgende udbygningsfaser yderligere belyst,
herunder en undersøgelse af mulighederne for i fase
1 at etablere en alternativ eller supplerende nedkørsel
langs vestsiden af bygningerne, direkte fra krydset i
Kettegård Allé.
Overblik over- og bemanding af sengeafdelingerne.
Et egentligt personalemæssigt ’centrum’ i sengeafdelingerne er ikke tydelig, og derfor rejser der sig følgende
spørgsmål:
Hvordan sikres plejepersonalet optimalt placerede arbejdsstationer/personaleposter samt afstande til – og
overblik over – sengestuerne, særligt i aften og natsituationerne?
Hvordan sikres et entydigt kontaktpunkt for besøgende
til en sengeafdeling?
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Neonatal. Neonatal er placeret sammen med børneafdelingen på etage 07. I programmet angives, at neonatalafdelingen skal være ’i tæt fysisk nærhed, kort, lige og i
samme plan’ med både operationsgangen og fødegangen
i etage 04 i det eksisterende hospital. Hvordan kan den
ønskede sammenhæng opnås?
Neonatal er vist som en kombination af et standardsengeafsnit og særlige intensiv-/akutstuer. Denne
disponering, og særligt en beskrivelse af forældrenes
tilstedeværelse i forbindelse med intensivstuerne, ønskes
præciseret.
Børns særlige behov. Børneafdelingen, særligt sengeafsnit, er i høj grad disponeret standardiseret uden tiltag til at møde børns og deres forældres særlige behov
og de konsekvenser, det kan have for personalets arbejdsgange. Det ønskes belyst, hvordan disponeringen
af bygningen kan rumme denne særlige patientgruppe
og dens behov.
Glasoverdækninger. De arkitektoniske og konstruktive
principper for glasoverdækningerne i de to store ankomstgårdhaver ønskes belyst. Dagslysoplevelsen ved
ankomstforholdene i kælderen samt rengøring og snerydning ønskes belyst.

Dagslysforhold. Det overdækkede gårdrum ved akutmodtagelsen tillader tilsyneladende kun ’brugt’ dagslys
til arbejdspladserne i dette område. Der bør redegøres
for dagslysforhold for personalet på etage 04 ved triage,
kontor og personalerum.

Udvidelser. Senere udvidelser kobles via en eksisterende sengeafdeling til fase 1 i vandrehallens linje. Hvordan
vil dette sengeområde fungere ved senere udvidelser?

Facader. En mere detaljeret illustration af facadeprincipperne i relationerne mellem eksisterende og nye
facadeudtryk, og lysåbningers relation til patientens
situation i seng, bør vises.
Teknikrum. På sengeetagerne har teknikrummene fået
prominente placeringer langs facadefladerne mod de
indre gårdrum. De langstrakte teknikrum blokerer for
lysadgang til og udsigt fra disse områder i sengeafdelingerne, og alternative disponeringer bør vises.
Servicekorridor. I etage 03 vises en servicekorridor
nord om det store parkerings- og ankomstareal. Visse
logistiske forbindelser til kommende udbygninger forekommer derfor lange. Der vises også en transportkorridor i etagen under. Hvordan fordeles de logistiske transporter mellem disse, og hvordan sikres gode forbindelser
til kommende udvidelser generelt?

21

Nyt Hospital Hvidovre Indbudt projektkonkurrence, Dommerbetænkning

Forslag 1/13579
Konsortium med ophavsret
NIRAS
Karlsson arkitekter
RATIO arkitekter

Forslaget placerer nybyggeriet vest for det eksisterende
hospitalskompleks med forbindelse til det eksisterende
hospitalskompleks struktur for fordeling og orientering. Nybyggeriet udlægges som et sammenhængende,
fire-etager højt bygningskompleks, svarende til højden
på det eksisterende hospital, hvor de to nederste etager,
indeholdende akutmodtagelse og børneafdeling, er noget større end de øvrige.
Særligt for forslaget er facadeudformningen med en
egen materialeholdning og gårdhaver, der, i forhold til
det eksisterende hospitals tilsvarende gårdhaver, er meget store og velbelyste.
Funktion
Sammenhæng mellem afdelinger og internt i afdelinger
– patienten og den pårørendes oplevelse, optimerede
arbejdsgange og arbejdsmiljøforhold
Forslagets overordnede funktionelle hovedgreb sikrer
mange muligheder for fleksible afdelings- og gruppestørrelser, og der er flere positive hensyn rettet især mod
børn som patientgruppe.
Sammenhænge mellem de enkelte afdelinger og internt
i afdelingerne, er i de store vandrette arealer tilfredsstillende løst.
Det ses tydeligst i sengeetagerne, at de indre afstande omkring de store indre gårdrum i den udstrakte struktur bliver uhensigtsmæssigt lange i forhold til den daglige drift.
Helhedsplan 1:3000
22
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Selve sengeværelserne er grupperet omkring to baderum,
en gængs og hensigtsmæssig typologi med gode facadearealer mod både ude og inde. Men denne udformning,
som de fleste forslagsstillere anvender, giver i sagens
natur længere indre afstande for personalet, og netop i
denne grundstuktur underbygger det de førnævnte lange indre afstande.
Modtagelserne i sengeafdelingerne er generelt hensigtsmæssigt placeret, men der er problematiske forhold
for overskuelighed og orientering internt i det enkelte
sengeafsnit. Især i aften- og natsituationen, når ikke alle
arbejdsstationer/kontaktsteder er bemandet, forringes
mulighederne for at overskue patientværelserne fra
arbejdsstationen.
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1. sal: 1:1000

Ambulatorier og dagafsnit er placeret på samme etage
som sengeafsnit, og det kan især for børneafdelingen
være hensigtsmæssigt. Generelt er ambulatorierne ordnet i en kompakt og veldisponeret struktur med gode
separate indgange og fællesfaciliteter, dog er birums- og
ventearealerne ikke tilstrækkelige.
Akutmodtagelsen er kompakt med mange forbindelser.
Reception og modtagelse er godt placeret, og der er vandret og entydig forbindelse mellem akutmodtagelse og
foyer. Afstanden mellem de to indgange burde dog være
kortere, og forbindelsen mellem u/b og ambulanceindgang er ikke optimal.
Adgang til akutmodtaget fra forhallen vil kræve yderligere skærmning mellem henholdsvis akutte ankomster

og f.eks. ambulante og besøgende. I det hele taget er en
mere differentieret ventezone ønskelig, især da visse
patienter kan være svært tilskadekomne, voldsomme
eller udadreagerende.
De særlige faciliteter for børn er meget hensigtsmæssigt disponeret, men kunne forbedres med elevator til sengeafsnit.
Neonaltal er generelt veldisponeret med gode forhold
for forældretilstedeværelse, men arbejdsstationerne har
med ’brugt dagslys’ ikke optimale forhold. Akutrum bør
være lettere tilgængeligt udefra.
Byggeriets funktionelle robusthed
Sengeafsnittenes store vandrette udstrækning rummer

gode muligheder for fleksible indretninger af gruppestørrelser og eventuelt koblinger med andre funktioner.
Sengeafsnit og ambulatorier på samme etager forekommer velvagt for børneafdelingerne, men for de øvrige
specialer kan det være lidt i modstrid med filosofien i
hospitalsplanen – at specialisterne skal møde patienterne i de mest optimale omgivelser – ikke omvendt.
Kontorer er hensigtsmæssigt placeret i decentrale grupper som buffer for mulige udvidelser af afdelingskapaciteterne.
Strukturerende hovedprincipper, herunder logistik og
sammenhæng til det eksisterende byggeri
Transportsystem vises med en logisk fordeling af stati-
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oner i kerner. Der vises kun én sengeelevator pr. kerne,
men på trods af relative lange afstande er der god synlighed fra kerne til kerne. Der er ingen redegørelse for
automatiseret transport af prøver.
Udførelse af byggeriet under drift
Det virker sandsynligt, at der under etableringen af
nybyggeriet kan opretholdes forsvarlige trafikale, sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige samt hygiejniske funktioner i det eksisterende hospital.
Arkitektur
Arkitektonisk hovedgreb og visuel identitet
Det arkitektoniske hovedgreb består i en overordnet set
formel fortsættelse af det eksisterende princip for Hvidovre Hospital, hvor den nord-sydgående struktur er
fastholdt og serielt fortsat mod vest. Den væsentligste
forskel fra nyt til eksisterende består i at udvidelsen – i
stedet for smalle stænger med en centralkorridor – har
valgt et nord-sydgående gårdbebyggelsesvolumen, der
i princippet kan repeteres til fuld udbygning. Det nye
bygningsvolumen skaber et åbent gårdhaveprincip,
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der igen skaber endog meget store haver mellem sengeafsnittene. Det arkitektoniske udtryk er entydigt
kontrasterende det eksisterende byggeri gennem en
udtalt natur-, hjemligheds- og humanismefortælling
eksempelvis gennem blomstrende haver og træimitterede facader.
I det indre domineres materialevalget i den grad af træ i
orangegyldne farver. Foyer ved hovedankomst, børneafdelingens indgangsområde, akutmodtagelsen, opholdsområder ved sengeafsnittene og de forskellige patientværelser – alle er de foret med samme træbeklædninger
på vægge og lofter. Dette gør, at også i det indre etableres
der et kontrasterende og noget udifferentieret udtryk i
forhold til det eksisterende hospital.
Projektets helhedsplan viser en god udnyttelse af byggemulighederne på den samlede grund med respekt for
den struktur, der karakteriserer det eksisterende hospital. Der etableres en ny forplads, som vil kunne betjene
både den aktuelle udbygning og kommende etaper lige
så godt.

Byggeriet som en del af en sammenhæng
Den arkitektoniske sammenhæng til de eksisterende
bebyggelser er sparsomt illustreret. Alene af de overordnede situationsplaner fremgår det, at der er et slægtskab
for så vidt angår overordnet disposition, eksempelvis
med de nord-sydgående bygningsvoluminer. Dog er det
tydeligt, at projektet i et vist omfang ønsker at distancere
sig fra det eksisterende anlæg gennem et markant andet
arkitektonisk udtryk. Facaderytmer, vinduessætning
og materialer samt ikke mindst hele den farvemæssige
holdning, der signalerer naturmaterialer som træ, forekommer som en bevidst kontrast til det mere industrielt
udseende eksisterende hospital.
Understøtning af fordeling og orientering for patienter,
pårørende og personale
De trafikale forhold og adgangsforholdene forekommer
veldisponerede, enkle og overskuelige, og alle ankomster
sker i samme niveau. Den nye forplads imødekommer
programmets ønske om direkte tilkørsel fra krydset på
Kettegård Allé, og har en passende størrelse for afsætning og ventende trafik.

Forpladsen, som samler alle ankomster i samme niveau
som den eksisterende ambulatorieetage, virker både overskuelig, veldisponeret og størrelsesmæssigt fint afstemt
med omgivelserne. Forhallens fire til fem etagers høje
volumen antyder, på trods af den betydelige størrelse, et
imødekommende ankomstrum. Men relationen mellem
akutmodtagelsen og den fælles forhal forekommer ubearbejdet med hensyn til afgrænsningerne mellem henholdsvis akutte ankomster og f.eks. ambulante og besøgende.
Bearbejdning af dagslys - facadebearbejdning i relation
til funktion og oplevelse af dagslys
Facadernes udformning, beklædning og de afskærmende
skodder har i bedømmelsen rejst spørgsmål. En tydeligere angivelse af facadens formater og farver samt
relationerne mellem eksisterende og nyt hospital har
været savnet. Desuden savnes en mere præcis angivelse
af facadestrukturens betydning samt muligheder og
begrænsninger for placeringen af lysåbninger set i relation til den sengeliggende patient. Selve materialevalget
– træfarvet folie med uklare egenskaber i forhold til
holdbarhed og lysmæssige virkning – har vakt undren.
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Bearbejdning af uderum
Der er arbejdet nuanceret med den overordnede disponering af uderummene i projektet, som er ordnet i
et klart og fint beskrevet hierarki af grønne rum, der
spænder fra den venlige og fint disponerede forplads
over en aktiv inddragelse af det ydre landskab til et
nuanceret tilbud af gårdhaver, taghaver og afsnitshaver,
som er små haverum i to etager, indbygget i de øvre
etager.
Gårdhaverne er generelt store, velproportionerede og
fint knyttet til bygningens indre rum og ganglinjer.
Det eksisterende hospitals taghaveniveau videreføres og
genfindes i et vist, men mere begrænset omfang i tilbygningen, hvor det vil kunne opleves fra den videreførte
vandrehal, som tegner sig klart i planen.
Afsnitshaverne bringer det grønne element helt tæt på
sengeafdelingerne og patienterne og giver en fin mulighed for at skabe sammenhæng mellem afdelinger, der
måtte komme til at strække sig over to etager, når sengepladserne skal fordeles fleksibelt mellem afdelingerne.
Haverummenes konkrete indretninger er derimod kun
signaturmæssigt beskrevet både i tegning og tekst og
udfolder ikke de fine muligheder, der vil være for at
skabe helende, grønne rum i projektets fine hierarki af
uderum.
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Teknik
Teknisk robusthed i forhold til ændrede funktioner og
fremtidens teknik
Bygningen opføres i betonelementer som bjælkefri
dækkonstruktion med søjler i facader og langs ganglinjer. Hvor dette generelle udlæg sikrer plan- og
installationsmæssig fleksibilitet, vurderes terrassekonstruktionerne som fleksibilitetsmæssige barrierer.
Det fremstår ikke afklaret, hvorledes konstruktioner
i foyeren er tænkt. Det ville have klædt forslaget både
på planer og i visualisering at angive rummet med dets
reelle konstruktioner. Foyeren er tænkt som ’et overdækket gårdrum’ med et glastag spændende 18 m, hvis
konstruktioner og karakteristika som klimaskærm ikke
er angivet.
Etagerne ventileres fra tre tekniktårne, hvorfra også
øvrige installationer antages distribueret. Udover at
arealudlægget til disse tekniktårne skønnes at være beskedent, er deres forsyningsområder store og med lange
føringsveje i modstrid med programmets ønsker. Der
angives ikke principper for bygningens opvarmning.
Tekniske hovedføringsveje: Sammenhæng til det eksisterende hospital og tilgængelighed
Servicering af tekniktårnene sker fra de centrale
tværkorridorer uden at ulejlige behandlings- og patientafdelingerne i overensstemmelse med programmet.
Ventilation fremføres over loft i korridorer, hvor dog
mulighed for servicering ikke er beskrevet.

Bygningen forsynes ’for det enkelte medie’ (cit.) via
dobbeltforsyning fra eksisterende varmecentral. Kraftforsyningen sker fra eksisterende ringledning via to nye
transformere. Alle primære installationer udlægges redundant, dobbelt eller ringforbundne.
Sammenbygningen mellem det eksisterende og det ny
hospital udføres med en ny teknikgang for at skelne
teknik fra anden transport. Der er en direkte sammenbygning i tunnel og kælderetagerne til det eksisterende hospital. Udeladelsen af installationsdiagrammer
og redegørelse for føringsveje gør det ikke muligt fuldt
ud at vurdere kvaliteten af det installationstekniske
koncept.
Bæredygtighed
Drivhusgas/CO₂ emission samt energiforbrug i anlægsog driftsfasen
Forslagsstillerne anfører, at den videre udvikling af
bygningen vil ske med fokus på energiforbrug og CO2udledningsamt materiale- og produktvalg i bestræbelserne på at sikre husets bæredygtighed. Det anbefales
at etablere et bæredygtighedsråd for overvågning af, at
projektet opfylder kriterier i henhold til en DGNB-baseret prioritering.
Det anføres, at forslaget vil blive analyseret for opfyldelse af LEK2015, hvortil kommer supplerende parameteranalyser for opfyldelse af LEK2020. Forslagsstillerne
anbefaler herunder analyse af alternativ energiforsyning

som f.eks. solcelleanlæg samt grundvandskøling og
grundvandssæsonlagring (ATES-anlæg).
Begrænsning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og
anvendelse af miljøvenlige materialer, produkter, varer
og services
Forslaget rummer ikke yderligere tiltag udover den
anbefalede DGNB-systematik i forhold til screening og
vurdering af sundhedsskadeliges stoffer samt etableringen af bæredygtighedsrådet.
Vandforbrug
Forslaget behandler ikke særskilt tiltag til styring og
minimering af vandforbrug i driftsfasen.
Samlet finder dommerkomitéen ikke forslaget specielt
ambitiøst eller tilstrækkeligt præcist med hensyn til
redegørelse for bæredygtighed og opfyldelse af energirammer.
Konklusion
Forslagets mange gode funktionelle disponeringer,
skalamæssige balancer og det grundlæggende set arkitektonisk respektfulde og humanistiske anslag har
klart placeret det i den øverste ende i opløbet. Men visse
funktionelle og arkitektoniske forhold, som bunder i det
grundlæggende strukturelle udgangspunkt, herunder de
indbyggede lange indre afstande samt facade- og materialemæssige disponeringer, gør, at dommerkomitéen
vælger ikke at lade projektet gå videre.
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Forslaget placerer nybyggeriet vest for det eksisterende
hospitalskompleks med forbindelse til det eksisterende
hospitalskompleks struktur for fordeling og orientering.
Nybyggeriet fordeles i to forskellige voluminer, henholdsvis en fortsættelse af det eksisterende hospitals
’base’ med akutmodtagelse, ambulatorier og neonatal
samt oven på denne base en markant sengebygning.
Denne disponering er i sin struktur i slægt med det eksisterende hospital, men anderledes markant.
Som noget særligt er akutmodtagelsen løsrevet fra hovedindgangen og parkeringsetagen. Der er ikke forbindelse fra parkeringskælderen til indgangen til akutmodtagelsen – her er der anvist overfladeparkering.
Helhedsplan 1:3000
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Helhedsplan

Funktion
Sammenhæng mellem afdelinger og internt i afdelinger
– patienten og den pårørendes oplevelse, optimerede
arbejdsgange og arbejdsmiljøforhold
Forslagets funktionelle hovedgreb lægger sig forholdsvis
tæt op ad det eksisterende hospitals struktur i form af
en tydelig adskillelse af ambulante/akutte funktioner og
sengeafsnit. Forslaget lever op til kravene om sammenhæng mellem afdelingerne i det nye byggeri og opfylder
kravene til forbindelser til funktioner i det eksisterende
hospital. Der er god fysisk forbindelse mellem de to dele
af akutmodtagelsen. Øvrige sengeafsnit ligger samlet på
hver sin etage og dermed med vandret sammenhæng
mellem de enkelte dele, hvilket er meget hensigtsmæssigt. En separat indgang til fødegang og neonatal styrker
tilgængeligheden af fødemodtagelsen på en hensigtsmæssig måde.

neret, og der er gode udsynsforhold fra værelset og god
afskærmning mod indkig. Børneafdelingens sengeafsnit
er ikke rettet mod målgruppen på en hensigtsmæssig
måde, idet der ikke er anvist yderligere depotplads eller
andre særlige tiltag, f.eks. i forhold til gangforløb, som
kan sikre personalets arbejdsgange over for hensynet til
børns aktiviteter.

Receptionen og modtagelsen i akutmodtagelsen er adskilt, men hver for sig nemme at finde som det første,
der ses efter den pågældende indgang. Modtagelserne i
sengeafsnittene ses ikke som det første ved ankomsten
til etagen med elevator, hvilket ikke er hensigtsmæssigt
for overskueligheden.

Akutmodtagelsen er logisk opbygget med kommandocentralen som omdrejningspunkt mellem sengeafsnit,
u/b-rum og kort obs. Og med et rigeligt antal arbejdspladser med gode arbejdsforhold. Af den afleverede
IFC-model kan det ses, at forslaget disponerer ca. 11 %
mere areal til akutmodtagelsen end forudsat i programmet.

Afsnittene er bygget op om dobbeltkorridorer. Det giver
en midterzone i bygningen uden dagslys, som bruges
til birum. Princippet med dobbeltkorridorer mindsker
overskueligheden. Sengeafsnittene er godt disponerede
for kontakt til personalet. Patientværelset er godt dispo-
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Diagram over afdelinger

Ambulatorier og dagafsnit for kardiologi og pædiatri
ligger i forlængelse af hinanden, hvilket er mindre hensigtsmæssigt for overskueligheden.
Ambulatorier og dagafsnit er ret kompakt disponeret
med fælles modtagelse, men med mulighed for differentieret adgang til de to halvdele. Modtagelserne mangler
funktionelt bagland. Den kompakte disponering af
u/b-rum og konsultationsrum omkring lysgårde vil give
problemer med indkigsgener og diskretion.

Organiseringen af neonatal efter samme skabelon som
ambulatorierne virker umotiveret, da patientforløbene
er væsensforskellige. Disponeringen af intensivstuer på
neonatal er hensigtsmæssig i forhold til overvågning,

men der vil være problemer med dagslysforholdene i arbejdsstationerne. Akutrummet er mindre hensigtsmæssigt placeret i forhold til adgang fra fødegang og kontakt
til intensivpladserne.
Byggeriets funktionelle robusthed
Sengeafsnittene er organiseret omkring seks grupper
med i alt 60 stuer, hvoraf en del af arealet er udlagt
til kontorer som buffer, men bygningens disponering
låser gruppestørrelsen til 10, teoretisk med mulighed
for underopdeling i grupper af fem. Patientværelser er
indrettet ens og ikke symmetrisk to og to, hvilket begrænser mulighederne for sammenlægning af to patientværelser til et.
Der er ikke redegjort for mulighederne for at udvide den
billeddiagnostiske satellit i Akutmodtagelsen, og placeringen af denne i forhold til udvidelsesmuligheder er
ikke hensigtsmæssig.
Strukturerende hovedprincipper, herunder logistik og
sammenhæng til det eksisterende byggeri
Der er gode lodrette forbindelser mellem etagerne,
dog kun med én sengeelevator pr. gruppe undtagen et
sted. Fordelingen mellem etagerne sker for besøgende
udelukkende via den centrale elevatorkerne med to
elevatorer, hvilket kan frygtes at skabe flaskehalse,
Der er dog gode trappeforbindelser mellem etage 4 og
6 for patienter og pårørende i de to dele af akutmodtagelsen.

Der er ikke angivet egentlige sende-/modtagestationer
på etagerne, men udelukkende elevatorer, der har
forbindelse til tunnelsystemet, og kun en elevator pr.
enhed. Det gør, at det automatiske transportanlæg i
det eksisterende hospital ikke vil kunne betjene det
nye byggeri med den nuværende udformning, men
derimod at der skal etableres et separat system med
omladning i etage 2 til AGV eller andet system. Det
er meget uhensigtsmæssigt, og en etablering af modtage-/afsendestationer vil, særligt på sengeetagerne,
kræve en del omdisponering.
Udførelse af byggeriet under drift
Det er sandsynligt, at der under etableringen af nybyggeriet, kan opretholdes forsvarlige trafikale, sikkerhedsog arbejdsmiljømæssige samt hygiejniske funktioner
i det eksisterende hospital. Der er i nybyggeriet anvist
udvidelse/omdisponering af eksisterende parkeringspladser i terrænet vest for hospitalet.
Arkitektur
Arkitektonisk hovedgreb og visuel identitet og byggeriet
som en del af en sammenhæng
Gennem et genkendeligt princip, der primært rummer
store nord-syd gående bygningslænger, sekundært lave
tværgående gårdhavebebyggelser, skabes et tydeligt
slægtskab med det eksisterende hospitalsbyggeri, for så
vidt angår selve masterplanniveauet og et overordnet
volumenprincip.
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Projektet skaber dog gennem den konkrete bygningsbearbejdning, herunder et stort og stærkt udkragende
bygningsvolumen samt helt nye facadeprincipper,
en markant og til dels monumental anderledes oplevelse, der vurderes at ligge langt fra det eksisterende
hospitalsanlægs værdier. Det ses tydeligt i projektets
ankomstsituation og tilhørende pladsdannelse, der
rummer et væsentligt element af monumentalitet
med markante bygningsvoluminer, store spejlbassiner
med nedkørsler til parkeringskælder. Dette hoved-
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anslag vurderes negativt at imødegå masterplanens
forsøg på opnå at visuel og dermed oplevelsesmæssig
sammenhæng mellem nyt og gammelt, idet forskellen
bliver meget markant.
Understøtning af fordeling og orientering for patienter,
pårørende og personale
Forslaget kobler sig logisk på den eksisterende
hovedstruktur, dog med indgangen til akutmodtagelsen
løsrevet fra denne.

Det vurderes ikke for hensigtsmæssigt, at der ikke er
adgang til indgangen til akutmodtagelsen for selvhenvendere, der kommer med bus. Ankomsten til hospitalet
foreslås fordelt via en rundkørsel i en retning mod akut
og fødegang, herunder ambulancer, og en retning mod
det øvrige hospital. Der vil være mange sammenfaldende
trafikforløb i retningen mod akutmodtagelsen.

retning i forhold til den eksisterende. Det vil give en del
trafik på forpladsen, men giver interessante muligheder
for at flytte den gennemkørende trafik i parkeringskælderen væk fra de eksisterende centerindgange. Forpladsens store areal samt bygningernes monumentalkarakter
umuliggører, at arealet ved senere udvidelser kan inddrages heri, hvilket er en begrænsning.

Adgangen til parkeringskælderen sker via forpladsen, sådan at rampen ned i parkeringskælderen har modstillet
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2. etage

Stueetage
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4. etage

Bearbejdning af dagslys – facadebearbejdning i relation
til funktion og oplevelse af dagslys
Der er arbejdet med såvel dagslys som udsyn for især
sengeafsnit. Generelt er der gode betingelser for dagslys
i de samlede bygninsfunktioner, men de lange dobbeltkorridorer med direkte sollys fra øst eller vest står i
fare for at skabe en unødig abrubt lysvirkning mellem
lukkede og åbne facadedele. Facaden fremstår lys, venlig
og i et udpræget generisk og dermed homogeniserende,
minimalistisk princip, hvilket virker imødekommende.
Facaden forekommer dog at ville forandre sig væsentligt
under eventuelt projektering, idet der dels skal tages
højde for en markant udkragende bygningskrop, dels er

6. etage

tale om, at facedeprincippet fortsættes foran egentlige
ikke-klimatiserede tekniske områder.
Bearbejdning af uderum
Ved den udstrakte anvendelse af spejlbassiner, som det
karaktergivende element i uderummene, kommer forslaget til at afvige stærkt fra det eksisterende hospitals
venlige grønne karakter.
På den store forplads understreger vandfladerne den
monomentale karakter, som slås an i det arkitektoniske
udtryk og ikke bidrager til, at ankomstoplevelsen bliver
indbydende eller behagelig i et blæsende dansk klima.
Det samme kan siges om spejlbasinerne i gårdhaverne

39

mellem behandlingsafdelingerne, hvor lyset måske nok
vil reflekteres ind i rummene, men hvor den horisontale
karakter begrænser oplevelsesmulighederne for patienterne.
Behandlingsbygningerne disponeres omkring nogle
ekstremt smalle grønnegårde, der dårligt nok vil kunne
rumme beplantning og bringe dagslys ind, og samtidig
sikre afstand mellem modtstående rum på hver side af
grønnegårdene.
Taghaveniveauet fra det eksisterende hospital videreføres hen over den nye behandlingsbygning, men hospitalets brugere kommer ikke tæt på haverne, og disse
inddrages ikke aktivt i dagligdagen.
Teknik
Teknisk robusthed i forhold til ændrede funktioner og
fremtidens teknik
Forslaget indeholder ikke oplysninger om konstruktive
hovedprincipper. Specielt mangler redegørelse for konstruktion af højhuset med den åbne mellemetage og
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den markante udkragning. Hvorvidt konstruktionerne
kan udlægges robust for fleksibel indretning er således
uafklaret.
Tekniske hovedføringsveje: Sammenhæng til det eksisterende hospital og tilgængelighed
Installationer fremføres via det eksisterende hospitals
korridorsystem i det omfang kapaciteten tillader.
Alternativt etableres nye forsyninger for redundant
installation. Med videreførelsen af det eksisterende
hospitals ’indskudte tekniketage’ på de lave bygninger
etableres gode teknikrum med mulighed for fleksible
og tilgængelige, decentrale installationer, hvor føringsveje fra højhusets nordvendte teknikareal reelt er
ubeskrevet.
Uden i øvrigt at karakterisere forslagets konstruktionsog installationstekniske kvaliteter er det vurderingen, at
hverken konstruktioner eller installationsprincipper er
seriøst integreret i projektet.

Bæredygtighed
Drivhusgas/CO₂ emission samt energiforbrug i anlægsog driftsfasen
Det angives, at bygningen generelt udføres for efterlevelse af kravene i LEK2020 og dermed optimeres for lavt
energiforbrug og reduceret CO2-udledning. Midlet hertil
er, angives det, optimerede facader og hybrid ventilation,
effektiv energi- og lysstyring samt lokal elopvarmning af
brugsvand.
Begrænsning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og
anvendelse af miljøvenlige materialer, produkter, varer
og services
Forslaget rummer ikke yderligere tiltag udover den
anbefalede DGNB-systematik i forhold til screening og
vurdering af sundhedsskadeliges stoffer.
Vandforbrug
Forslaget behandler ikke særskilt tiltag til styring og
minimering af vandforbrug i driftsfasen.

Som udgangspunkt synes forslagsstillerne ikke fuld
bevidst om de energi- og miljømæssige udfordringer,
som skal overvindes for projektets realisering. Generelle
betragtninger om optimering i et DGNB-koncept vidner
om manglende ambition på bæredygtighedens vegne.
Konklusion
Selvom der er en række gode hospitalsløsninger i projektet, vurderer dommerkomitéen, at der er en række
funktionelle og teknisk konstruktive udfordringer, der
kræver så meget ombearbejdning for en optimal udførelse, at projektet i væsentlig grad vil ændre arkitektonisk karakter. Som et eksempel herpå er udkragningen
af hovedvolumen med sengeafsnit, som er en afgørende
del af den samlede ankomstsituation. Den vil, alene af
konstruktive hensyn, radikalt ændre udformning. Det
samlede facadeudtryk vil ligeledes undergå uforudsigelige ændringer. Dommerkomitéen har på den baggrund
valgt ikke at lade projektet gå videre.
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Forslaget placerer nybyggeriet vest for det eksisterende
hospitalskompleks med forbindelse til det eksisterende
hospitalskompleks struktur for fordeling og orientering. Nybyggeriet fordeles i to forskellige voluminer,
henholdsvis en fortsættelse af det eksisterende hospitals ’base’ med akutmodtagelse og neonatal samt en
markant udformet sengebygning i fire, visse steder fem
etager.
Udformningen af sengebygningen som to ’krydser’ omkring et centralt gårdrum med forbindelse til det eksisterende hospitals hovedstruktur er forslagets markante
kendetegn.
Fuldt udbygget helhedsplan 1:3000
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uden om foyer, men modtagelse og sekretariat er et meget åbent område, som mangler ’bagland’.
Disponeringen af akutmodtagelsen omkring to akser
giver forholdsvis lange indre afstande. Disponeringen
af reception og modtagelse er god, men den lodrette
forbindelse er ikke optimal, og der er relativ dårlig visuel
forbindelse mellem de to indgange. Desuden er det ikke
hensigtsmæssigt med to separate triager. De særlige faciliteter til børn er ikke optimalt disponeret, og afskærmning af børnene fra voksne patienter og pårørende er
nødvendig.
Differentieringen mellem ’traumeakse’ – i lige linje til
eksisterende intensiv, ’off stage-akse’ og ’konsultationsakse’ virker konsekvent. Men en konsekvens er den lange
afstand mellem selvhenvendelse og ambulanceindgangen.
Disponeringen af neonatalafdelingen er ikke optimal i
forhold til placeringen af akutrum og sekretariat. Der er
gode forhold for forældre og pårørende, men mulighederne for visuel overvågning på intensiv er desværre ikke
hensigtsmæssig. I børneafdelingen er der generelt kun få
tiltag målrettet mod børn som patientgruppe, ikke helt
tilfredsstillende i omfang.

menkoblingen af krydsene antydes en karréstruktur, med
indre ’loop’, som også genfindes i de nedre etager og i de øvrige udbygningsfaser. Til det arkitektoniske koncept hentes
der inspiration fra både 18- og 19-hundredtallets pavillonhospitaler og det effektive centersystem i det eksisterende
Hvidovre Hospital, dvs. mere fritstående bygningselementer kombineret med indre funktionelle sammenhænge.
I en fuldt udbygget situation opstår et helt net omkring
vandrehallens linje, og på denne måde vil de eksisterende
fløje blive omgivet af en ny karrélignende netstruktur.
’Sammensmeltningen’ omkring det centrale og storslåede gårdrum antyder, at krydsene opfattes mere som
begyndelsen på denne større karréstruktur – som antydet i de senere udbygningsfaser.
En gavl på det ene (højere) kryds føjes i samme plan sammen med facaden på et af det andet (lavere) kryds’ ben.
Disse to sammenhængende facadeflader har forskellige
formater og farver – og det bidrager til tvetydigheden
mellem ’to krydser’ eller ’karréer’.

Byggeriets funktionelle robusthed
Disponeringen lægger op til en fast gruppestørrelse og
afdelingsskel svarende til hele grupper. Kontorer er hensigtsmæssigt placeret centralt på egen etage. De har derfor
ikke mulighed for at fungere som udvidelsesbuffere på de
enkelte etager. Afdelingernes sengeafsnit er ikke optimal i
forhold til fleksible afdelings- og gruppestørrelser.

Projektets helhedsplan viser en ny hovedindgang med
en meget stor forplads, der både i størrelse og helt
særlige udformning skaber en – måske utilsigtet – stor
afstand ind til bygningen. Samtidig optager forpladsen
en stor del af det disponible byggeareal på hospitalsgrunden. ’Supergården’, som etableres i de senere udbygningsfaser, er en storslået rumlighed – men indtrykket
af en vis konkurrence om opmærksomheden med ankomstpladsen er nærliggende.
Der er tale om to hovedtilkørsler direkte fra Kettegård
Allé via tilkørselsvej fra Avedøre Havnevej.

Strukturerende hovedprincipper, herunder logistik og
sammenhæng til det eksisterende byggeri
Transportstationer er godt placeret, men en optimal
placering ville have været i krydsenes centrum. Der er
tale om optimale gangafstande til de lodrette transportkerner, og sengeelevatorerne forekommer godt placeret,
dog kunne det være ønskeligt at have to elevatorer hvert
sted. Placering af automatiseret transport af prøver er
hensigtsmæssig.

Byggeriet som en del af en sammenhæng
Det storslåede landskab på forpladsen virker ’krøllet’
og oplevelsesrigt, men også lidt i modfase med omgivelsernes karakter og skala. Afslutningen af basen
i fase 1 mod vest står derimod i skarp kontrast til
forpladsens kompleksitet og frodighed. Dette område
forekommer at være efterladt i en lidt ubearbejdet
’ventetilstand’, indtil en eventuel udbygning af de
næste faser sker.

Udførelse af byggeriet under drift
Det er sandsynligt, at der under etableringen af nybyggeriet kan opretholdes forsvarlige trafikale, sikkerhedsog arbejdsmiljømæssige samt hygiejniske funktioner i
det eksisterende hospital.
Den eksisterende kælderparkering vil kunne opretholdes
i overvejende grad. Dog er der i nybyggeriet planlagt
parkeringsdæk i både niveau -01 og i niveau 00, så større
foranstaltninger og midlertidige tab af p-pladser vil ikke
kunne undgås.

Hovedindgangen er i niveau med vandrehallen, og adgang til ambulatorier sker via vandret forbindelse til
vandrehal. Vandrehallen forlænges i samme niveau, og
en femte transportkerne etableres.

Situationsplan 1:1500

Funktion
Sammenhæng mellem afdelinger og internt i afdelinger
– patienten og den pårørendes oplevelse, optimerede
arbejdsgange og arbejdsmiljøforhold
Forslagets to krydser demonstrerer et klart og velfungerende funktionelt hovedgreb. Adgang og fordelingen
fra midten af bygningen giver korte afstande og god
overskuelighed, og den centrale indre høje gård styrker
orienteringen.

tydelig visuel og fysisk forbindelse mellem sengeafsnit
over to etager være ønskelig.
Sengeafdelingerne vises med et velvalgt enkorridor-system, og selve sengerummene rummer mange inspirerende løsninger. Trods et par velplacerede gennemstiksskabe
er der transparens mod korridoren, som bl.a. giver personalet godt overblik udefra. Pårørendebriks placeres i en
niche, for en gang skyld mod baderummet, og personalet
er begunstiget af en reel arbejdsplads mod korridoren.

Sammenhængene mellem afdelingerne er generelt
gode, men forbindelsen til fødegang forringes, da hovedindgang er placeret en etage over fødegangens niveau.
Desuden er øverste etage, 6. etage i det ene kryds, ikke
optimalt forbundet med resten af bygningen.

Afstanden ind til modtagelserne i selve sengeafsnittene
forekommer lang fra den fælles opgang, og modtagelserne er ikke det første man som ankommende ser. Ligeledes forekommer afstanden mellem arbejdsstationer og
f.eks. skyllerum i selve sengeafdelingerne at være uforholdsmæssig lang.

Disponeringen af det enkelte sengeafsnit giver optimal
overskuelighed over sengeafsnittet og kontaktsteder fra
og til centrum og desuden muligheder for en optimal
bemandingsmæssig organisering, både i dag-, aften- og
nattevagt. Da stort set alle afdelinger er fordelt på to etager, og på en enkelt etage optræde tre afdelinger, vil en
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Ambulatorier og dagafsnit er placeret i forbindelse med
hovedindgang. Og denne fælles indgang er god, mens
opdelingen i to ’ben’ reducerer fleksibiliteten. Generelt
er der positivt tale om en meget kompakt indretning
med optimal patienttransport til ambulatoriegangen

Arkitektur
Arkitektonisk hovedgreb og visuel identitet
Projektet består af to krydsformede bygninger, henholdsvis
med fem og seks etager oven på en toetagers base. Ved sam-

Understøtning af fordeling og orientering for patienter,
pårørende og personale
Forpladsen vil blive dominerende i oplevelsen af hele
hospitalet, og trafikafviklingen er så kompleks, at det vil
modarbejde den lette orientering, som er forpladsens
vigtigste funktion. På trods af den betydning, som projektet tillægger forpladsen, henvises store dele af hospitalets brugere til at ankomme på et mellemniveau – et
parkeringsdæk under forpladsen og over den nedre parkeringskælder. Ambulanceadgangen forekommer unødig
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Niveau 01 1:1000

kompliceret – ned ad en rampe og ind under forpladsens
dæk, dernæst ud på terræn vest for fase 1 og hen til FAMmodtagelsen nord for fase 1.
Og selv om man vil undgå den kendte fornemmelse af at
være under jorden i etage 0 i det eksisterende byggeri, og i
stedet få karréstrukturens store, lodrette åbninger til at give
det nødvendige dagslys, kan en anden konsekvens af adgangsforholdene blive, at selvhenvendelse til FAM i øverste
parkeringsniveau sker i et relativt mørkt og lavloftet rum.

dybt, henholdsvis 24 og 34 m, i forhold til bredden, ca.
29 x 19 m, og det er tvivlsomt, om dagslysforholdene
i de nedre traume-, konsultations- og lægevagtrum er
tilstrækkelige for disse arbejdspladser.

Hovedadgangen til sengeetagerne sker i det sydlige møde
mellem to ben i de to kryds. Men derefter er vejen ind til
de centrale receptionsarealer i en etages to sengeafsnit
meget lang.

Forslagsstillerne beskriver det eksisterende hospitals
taghave som et overvældende grønt tæppe og folder dette
tæppe ned over en ny forplads og videre ned til Kettegård Allé.

Bearbejdning af dagslys – facadebearbejdning i relation
til funktion og oplevelse af dagslys
Den firedobbelt høje foyer skaber en spændende og
dramatisk rumlighed, som alle ankommende vil opleve.
Den overdådige frodighed er besnærende Dog hersker
der lidt tvivl, om det er realistisk at kunne opnå det
påkrævede plejeniveau. Selve gårdrummet er relativt

Der ligger en stor respekt for det oprindelige havekoncept bag dette greb, men det ender desværre med, at det
bliver det nye foldede forpladslandskab, der kommer til
at virke overvældende i forhold det oprindelige rolige,
vandrette taghaveniveau. Forpladsen forekommer, trods
sine mange forfinede og forførende beplantningsmæssige detaljer, som et meget stort og åbent rum, hvor stedets

Bearbejdning af uderum
Forslaget er konkurrencens mest ambitiøse, hvad angår
beskrivelsen af det grønne anlæg som en integreret og
lægende del af hospitalets helhed.

brugere det mest af året vil være udsat for det danske
klimas omskifteligheder.
Forslaget ønsker også at videreføre de oprindelige
tanker om et frodigt grønt og vildtvoksende landskab,
der inviterer alle til bevægelse og ophold i sanselige og
sansemættende omgivelser.
Beskrivelserne af gårdrummene vidner om indlevelse
og stort engagement i at bringe det grønne ind som
et centralt element i oplevelsen af hospitalet, men
beskrivelser og visualiseringer modsiges af at den
centrale gårdhave, der er 30 m dyb og så snæver, at
høje træer og hospitalsfunktioner vil kæmpe om lyset
i de nedre etager, hvis det grønne skal kunne opleves i
de øvre etager.
Også de mere åbne gårdhaver mod nord vil blive
præget af skyggen fra de store bygninger mod syd.
Forslaget er tro mod sine grønne ambitioner ved at afsætte tilsvarende store poster i budgettet for byggeriet
til forplads og gårdhaver, men det er spørgsmålet, om

haverne vil kunne realiseres på det nødvendige høje
anlægstekniske niveau, og om de efterfølgende driftsudgifter vil kunne realiseres.
Teknik
Teknisk robusthed i forhold til ændrede funktioner og
fremtidens teknik
Forslagets konstruktive princip baseres på betonelementbyggeri med søjlefrie patientetager, hvilket giver
særdeles god fleksibilitet med henblik på plan- og installationsmæssige ændringer.
Opvarmning er lavtemperatur-gulvvarme, som muliggør
et åbent facadekoncept, men som vurderes i høj grad at
være hæmmende for planmæssig fleksibilitet, lige som
kobling af gulvvarme og VAV-ventilation skal overvejes.
Tekniske hovedføringsveje: Sammenhæng til det eksisterende hospital og tilgængelighed
Primære ventilationscentraler i selvstændig tekniketage
forsyner patientetagerne 2-6 med korte føringsveje via
decentrale teknikrum på etagerne. Adgang til ventilationscentralerne skal forbedres, hvor adgang til decentra-
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Niveau 03 1:1000

le teknikrum vurderes god med mulighed for udvikling
og ændring.

forsyning sker fra eksisterende teknikcentral, hvor øvrig
forsyning sker fra anlæg i det nye hospitals teknikkælder.

Behandlingsetagerne 0 og 1 forsynes fra teknikcentre
i kælderniveau med friskluftindtag i gårde og afkast
over tag, hvor dog både lodrette installationsskakte og
teknikcentraler mangler i forslaget. Forslaget er her ikke
overbevisende i sit installationstekniske udlæg.

Bæredygtighed
Drivhusgas/CO₂ emission samt energiforbrug i anlægsog driftsfasen
Forslagsstiller antager, at projektet vil kunne opfylde
LEK2020 ved supplerende energiregulerende tiltag.
Det er dommerkomitéens umiddelbare vurdering, at
konceptet med 100 % glasfacader i patientstuerne skal
bearbejdes med henblik på såvel LEK2015 som LEK2020,
hvilket forslagsstillers indeklimasimulering øjensynligt
også peger på. Forslagsstilleren peger på, at ville arbejde
videre med facadernes bearbejdning, mulighed for
grundvandskøling, solceller mv.

Sammenbygningen mellem det eksisterende og det nye
hospital udføres med en direkte sammenbygning i tunnel og kælderetagerne til det eksisterende hospital.
Ventilation udføres ringforbundet, og installationer i øvrigt
udlægges med N+1-redundans eller dobbeltanlæg. Varme-
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Begrænsning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og
anvendelse af miljøvenlige materialer, produkter, varer
og services
Som grundlag for projektets samlede bæredygtighed anfører forslagsstiller, at alle materiale- og komponentvalg
vil ske ud fra en overordnet vurdering og dokumentation
af miljømæssige konsekvenser, gerne i et samlet DGNBkoncept.
Vandforbrug
Forslaget beskriver, at der vil være særlig fokus på vandbesparelse og lokal håndtering af regnvand i forbindelse
med den samlede vurdering af projektet, men nævner
ikke konkrete tiltag.

Konklusion
Dommerkomitéen anerkender forslagets mange gode
funktionelle disponeringer og forslagsstillernes store
omsorg for og indsigt i de mange og komplekse indre
arbejdsgange.
Men dommerkomitéen er skeptisk overfor flere af de
grundlæggende udgangspunkter i forslaget, bl.a. vedrørende ankomstforhold, forplads og arkitektonisk tvetydighed. Da en bearbejdning vil kræve væsentlige ændringer af det arkitektoniske udgangspunkt, går projektet
derfor ikke videre.

49

Nyt Hospital Hvidovre Indbudt projektkonkurrence, Dommerbetænkning

Forslag 3/48226

Snit 1:500

Snit 1:500

50

51

Nyt Hospital Hvidovre Indbudt projektkonkurrence, Dommerbetænkning

Forslag 5/05074
Totalrådgiver
Building Design Partnership Ltd, (GB)
v. Andrew Smith
Underrådgivere
NNE Pharmaplan
Arkitektfirmaet TKT

Forslaget placerer nybyggeriet vest for det eksisterende
hospitalskompleks med forbindelse til det eksisterende
hospitalskompleks struktur for fordeling og orientering.
Nybyggeriet samles i to voluminer, begge karakteristisk
formet som u-former, mest markant i sengeetagedelen,
beliggende oven på en base.
Forslaget er præget af mange gode overvejelser om funktion og sammenhæng, også i detaljen. Forslaget er dog
samtidig præget af en vis formalisme, når de konkrete
funktioner skal møde bygningsforslagets hovedform.
Funktion
Sammenhæng mellem afdelinger og internt i afdelinger
– patienten og den pårørendes oplevelse, optimerede
arbejdsgange og arbejdsmiljøforhold
Forslaget lever til dels op til kravene om sammenhæng mellem afdelingerne i det nye byggeri, men ikke på en optimal
måde: Der er kun én lodret forbindelse (tre sengeelevatoFuldt udbygget helhedsplan
52
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Stueetage

rer), der f.eks. ikke er i direkte forbindelse med neonatalafsnittet. Børneafdelingens sengeafsnit er desuden placeret
på etagen over akutsengeafsnittet uden mulighed for fleksibel grænse mellem afsnittene. Adgangen op i bygningen
sker kun fra hovedindgangen. Patienttransport kan foregå
direkte og uden mange skarpe sving, men der er meget få
lodrette forbindelser, hvilket kan skabe flaskehalse.
Sengeafsnittene forbindes i den ene ende, men ikke i
den anden, selvom det ville give bedre funktionel sammenhæng, og sengeelevatorerne placeres symmetrisk,
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1. sal

hvilket ikke begrundes funktionelt. På denne måde
virker det som om, bygningens ydre form låser funktionen uhensigtsmæssigt.
Modtagelsen er generelt godt placeret som det første,
der ses ved ankomsten til afsnittet. Der er langt mellem
indgangen til akutmodtagelsen og foyeren, da der ikke
er nogen direkte indre passage – det er uhensigtsmæssigt
for selvhenvendere til akutmodtagelsen, der kommer
med bus, eller som kommer til at gå ind ad den forkerte
indgang.

Kontaktsteder i sengeafsnittene er godt placeret. Sengestuerne i forbindelsesbygningen er mindre hensigtsmæssigt
placeret for kontakt til personalet. Der er et tilstrækkeligt
antal arbejdsstationer i sengeafsnittene, men de forekommer ret små og uden forbindelse til andre personalefunktioner. Der er velplacerede kontaktsteder ved personalets
arbejdsstationer, placeret i forbindelse med birumsfunktioner. Kontakten mellem arbejdsstationerne og det øvrige
off-stage område er uhensigtsmæssig stor. Børneafdelingens sengeafsnit er ikke rettet mod målgruppen – der
er f.eks. ikke anvist særlige opholds- og legearealer.

Ambulatorier og dagafsnit er mindre hensigtsmæssigt
disponeret som fortløbende afsnit med én fælles indgang: For at komme til dagafsnittet, skal patienten gennem ambulatoriet og omvendt. Der redegøres mindre
overbevisende for forskellige indretninger og grupperinger af konsultationsrum.
Akutmodtagelsen er ret udstrakt og disponeret med
en tilbagetrukket kommandocentral. Om end diagrammet for funktionerne i akutmodtagelsen er klart,
understøttes dette ikke af bygningen. Placeringen
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af den centrale elevatorkerne mellem modtagelsen
og kort-obs og u/b-rum modvirker overblik og flow.
I akutmodtagelsen er der anvist adskilt adgang for
patienter og personale til u/b-rum, men der anvises i
den forbindelse arbejdspladser uden dagslys, hvilket
ikke er acceptabelt. Af den afleverede IFC-model kan
det ses, at forslaget disponerer ca. 17 % mere areal til
akutmodtagelsen end forudsat.
Neonatal er delt i to dele, hvilket er funktionelt begrundet, men en bedre forbindelse mellem de to dele er
hensigtsmæssig. Forholdene for forældre er ikke overbevisende, f.eks. er der ikke angivet overnatningsmulighed
på stuerne, og opholdsarealet ligger afsides, ligesom der
er anvist to centrale sygeplejestationer, der overvåger
patientværelserne – uden dagslys. Akutrummet er opti-
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malt placeret tæt ved både adgangen fra fødegangen og
intensivstuerne.
Byggeriets funktionelle robusthed
Sengeafsnittenes disponering med 2 x 3(4) grupper
omkring et område med fælles faciliteter understøtter
fleksible afdelingsstørrelser, men det fungerer kun
optimalt med enten én samlet afdeling eller to, der
deler ligeligt, hvilket ikke kan vurderes som robust.
Ligeledes låser bygningens disponering gruppestørrelsen til otte. Patientværelser er indrettet ens og ikke
symmetrisk to og to, hvilket begrænser mulighederne
for sammenlægning af to patientværelser til et. Den
billeddiagnostiske satellit er uhensigtsmæssigt placeret
for fremtidige udvidelser af kapaciteten.

4. sal

Strukturerende hovedprincipper, herunder logistik og
sammenhæng til det eksisterende byggeri
Forslaget viderefører det eksisterende logistiksystem fra
det eksisterende hospital med de krævede forbindelser
og udbygningsmuligheder. Det er ikke hensigtsmæssigt,
at der kun er sengeelevatorer ét sted. Parkeringskælderen ligger i logisk forlængelse af det eksisterende anlæg, men forbindelsen fra kælderen til foyeren og særligt
til akutmodtagelsen er ikke godt løst. Ekempelvis foregår
adgangen via kældergange og interne trapper.
Udførelse af byggeriet under drift
Nybyggeriet er placeret i byggefelt vest for det eksisterende hospital. Det er sandsynligt, at der under
etableringen af nybyggeriet kan opretholdes forsvarlige
trafikale, sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige samt hy-

5. sal

giejniske funktioner i det eksisterende hospital. Desuden
vil såvel drift-, transport-, energiforsyning og -afledning
samt tekniske funktioner kunne opretholdes med overkommelige interim foranstaltninger.
Arkitektur
Arkitektonisk hovedgreb og visuel identitet og byggeriet
som en del af en sammenhæng
Projektet vælger entydigt et hovedgreb, der fokuserer
på at kontrastere det eksisterende hospitalsbyggeri
gennem bevidst at benytte designprincipper, der er
helt forskellige fra Hvidovre Hospitals grundlæggende
arkitekturopfattelse. Det eksisternede byggeri søgte,
som udtryk for datidens strukturelle og socialt egalitetssøgende designparametre, at skabe åbne og ligeværdige
bygningskompositioner i en minimalistisk serie, der
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hverken har egentlig begyndelse eller afslutning, ensartet højdegrænser og bevidst undgår symmetrier og
monumentale udtryk. Forslagsstillerne introducerer i
modsætning hertil et helt andet designparameter, der
skaber store, symmetriske og aksiale bygningsanlæg,
der med stigende etageantal mod nord frembringer et
klassicerende monumentalanlag i såvel første som i de
videre faser.
Understøtning af fordeling og orientering for patienter,
pårørende og personale
Forslaget kobler sig funktionelt logisk på den eksisterende hovedstruktur, dog med indgangen til akutmodtagelsen løsrevet fra denne. De øvrige indgange
til sengeafsnit og ambulatorier kobler sig logisk på
hovedstrukturen, om end der for sengeafsnittenes
vedkommende anvises to indgange, en i hver ’stok’,
begge langt fra det fælles sekretariat og øvrige bagland,
hvilket ikke er optimalt. Afslutningen af vandrehallen
som ’blind vej’ er ikke hensigtsmæssig udover som
forberedelse for yderligere udvidelse.

hvilket er en uhensigtsmæssig vej at køre i forhold til
adgangen fra den øvrige infrastruktur, ikke mindst
motorvejen.
Bearbejdning af dagslys – facadebearbejdning i relation til funktion og oplevelse af dagslys
Der er specifikt arbejdet med at fortætte elementer af
det eksiterende byggeris betonfacader i primært de
nederste etager, ligesom der er arbejdet med en blanding af letbetonfacadeelementer og rumstore præfabrikerede, zinkbeklædte facadekomponenter. Disse er
med til dels at variere facadeudtrykket, dels at skabe
et unikt lys- og møbeldesign i de enkelte stuer, hvilket
rummer gode potentialer, om end det vurderes, at det
samlede facadeudtryk forbliver endog meget tungt og
monotont og herved står i unødig modsætning til sengestuernes mere levende design, ligesom det fremmer
oplevelsen af byggeriet som meget monumentalt. Det
er vurderingen, at facadekomponenterne vil skabe
mindre, men mere varierede lysforhold i sengestuerne.

Nedkørslen på forpladsen til parkeringsetagen er
rykket i forhold til krydset ved Kettegård Alle, hvilket
kan frygtes at give trafikale problemer. Nedkørslen
midt i udvidelsen af parkeringsetagen er mindre hensigtsmæssig for overskueligheden og fordelingen ved
ankomst i bil. Forpladsen er i øvrigt hensigtsmæssig,
om end biltrafik til afsætning også er rykket i forhold
til krydset ved Kettegård Alle, hvilket derfor også
kan medføre trafikale problemer. Forslaget anviser
en ambulancevej bagom hospitalet langs nordsiden,
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Bearbejdning af uderum
Forslagets formalisme er mere bestemmende for uderummenes udformning end hensynet til brugernes oplevelse af det grønne. Forpladsens stregkodehavesignatur
går igen i formgivningen af det indre gårdrum, mens
gårdhaverne langs behandlingsfløjene gentager de samme amøboide former i nogle meget lange gårdhaver, som
derved fremstår unødvendigt monotone.
Generelt gælder det, at alle de viste uderum mellem bygningsfløjene er lange og smalle. Forslaget viderefører ikke
direkte taghaveniveauet fra det eksisterende hospital, men
der anlægges store grønne tagflader, som sættes i forbindelse med terræn ved store terrasseanlæg, der når helt ud til
Kettegård Allé. Dette er en interessant inviterende gestus,
som dog modsiges af, at de taghaver, der på den måde gøres tilgængelige, ikke byder på de store oplevelsesværdier.
Havernes indretning er primært beskrevet gennem referencefotos, som lover meget forskelligartede, varierede
og plejekrævende uderum.
Teknik
Teknisk robusthed i forhold til ændrede funktioner og
fremtidens teknik
Muligheden for konstruktive principper er fyldestgørende beskrevet med redegørelse for henholdsvis traditionelt betonelementkoncept m/u bjælker og bjælkefrit
filigrankoncept.
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Patientetagerne i de høje bygninger ventileres fra store
teknikrum i tagetage. Stueetagen forsynes fra decentrale
og tilgængelige ventilations- og teknikanlæg i nedsænket
loftsetage, hvor anlæg kan etableres fleksibelt i forhold
til behandlingsafsnittene. Generelt vurderes princip for
ventilations hensigtsmæssigt med fleksibel mulighed for
ændringer.
Forslagsstillerne redegør for, at der er udlagt voluminer,
som ved hensigtsmæssig disponering vil kunne imødekomme kravene til både konstruktions- og installationsmæssig robusthed og fleksibilitet. Dette er også dommerkomitéens vurdering, hvor det dog havde klædt forslaget
i højere grad at dokumentere det.
Tekniske hovedføringsveje: Sammenhæng til det eksisterende hospital og tilgængelighed
Generelt forsynes nybygningen fra hospitalets eksisterende teknikcentral, eventuelt ved supplering af eksisterende forsyningsanlæg. Alene medicinske gasser og
elforsyning supplerer den eksisterende forsyning. Lokal
distribution er med dobbelt forsyning, ringforbindelse
eller redundans. Med manglende reference til teknikskakte synes teknikrum i kælder dog ikke udlagt hensigtsmæssigt.

Bæredygtighed
Drivhusgas/CO₂ emission samt energiforbrug i anlægsog driftsfasen
Forslaget forholder sig aktivt, men dog noget teoretiserende til miljømæssige bæredygtighedselementer. Herunder
fremdrages overvejende traditionelle principper og muligheder for energieffektivisering, som henlægges til det kommende samarbejde med bygherren. Det er forslagsstillernes
oplæg, at DGNB inddrages som styrende redskab i dette
samarbejde med henblik på sølvklassificering.
Uanset at det ikke fremhæves som elementer i bæredygtig
henseende, har forslagsstillerne anvist en relativ kompakt
og hensigtsmæssig orienteret bygning, der som udgangspunkt er velegnet for energimæssig optimering. Samtidig
anvises høj grad af præfabrikation for energimæssig rigtig
opførelse, effektivt facadedesign og god kvalitet i driftsfasen.

Konklusion
Projektet vurderes at lide under at insistere på en
symmetri og monumentalform, der dels hindrer optimal hospitalsfunktionalitet, dels på uacceptabel vis
bryder med Hvidovre Hospitals arkitektur og dermed
det moderne, humanistiske og åbne arkitektursyn
som det eksisterende hospitalsmiljø er skabt med
øje for. Dommerkomitéen har diskuteret for og imod
behovet for monumentalt eller storladent udtryk i
den kommende hospitalsudvidelse, men vurderer
konkluderende, at det foreliggende forslag overskrider
behovet herfor i væsentlig grad. Forslaget går derfor
ikke videre.

Begrænsning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og
anvendelse af miljøvenlige materialer, produkter, varer
og services
Som ét af de eneste forslag redegøres for specifikke materialevalg, som i ressource- og driftsmæssig henseende
vurderes velbegrundede.
Vandforbrug
Med hensyn til reduktion af vandforbrug anvendes berøringsfrie og vandbesparende armaturer, ligesom toiletter
udlægges for lavt vandforbrug.
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Forslaget placerer nybyggeriet vest for det eksisterende
hospitalskompleks med forbindelse til det eksisterende
hospitalskompleks struktur for fordeling og orientering.
Sengebygningen er markant udformet som et kryds i
fem etager, placeret oven på en base, svarende til det
eksisterende hospitals ambulatorieetage.
Forslagets bearbejdning af forplads og sengebygning
i forhold til indgangen angiver denne på en markant
måde, og lodrette forbindelser koncentreres i væsentlig
grad i krydsets centrum med adgang fra indgangen.
Helhedsplan 1:3000
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Plan 1 1:1000

Funktion
Sammenhæng mellem afdelinger og internt i afdelinger
– patienten og den pårørendes oplevelse, optimerede
arbejdsgange og arbejdsmiljøforhold
Det overordnede funktionelle hovedgreb er klart og enkelt
– den krydsformede bygning på fire etager, mellemetagen
i niveau med den eksisterende vandrehal og en nedre
karréstruktur i én etage samt en underliggende kælder
i niveau med den eksisterende parkeringskælder. Den
centrerede adgang og fordeling på alle etager giver korte
indre afstande og god overskuelighed. Men prisen for
denne meget konsekvente udformning er blandt andet
manglende fleksibilitet for afdelings- og gruppestørrelser.

Plan 0 1:1500
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Akutmodtagelsens reception og modtagelse er godt
placeret, centralt mellem indgang for selvhenvendelse,

området for børn, lægevagt og den direkte forbindelse
til kommandocentral og traumeområdet. Måske knap
så hensigtsmæssigt at traume og ct-scanner findes på
hver sin side af den gennemgående gang. Men hele
akutområdet er kompakt og veldisponeret med korte
indre afstande. En indendørs forbindelse mellem hovedindgangen og akutmodtagelsens reception savnes dog.
Ligeledes savnes en bedre afskærmning af børneafsnittet
fra voksne, mere end den ene sengeelevator fra akutmodtagelsen, samt muligheder for fleksibilitet mellem
akut- og børnesengeafsnit.
Ambulatorier og dagafsnit er placeret umiddelbart
over hovedindgangen. Placeringen ved vandrehallen
udnyttes godt til venteområder i fordelingsarealet.
Den fælles indgang vil være velfungerende, men op-
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Plan 2 1:1000

Plan 4 1:1000

Plan 3 1:1000

delingen af selve afdelingen i to ’ben’ forekommer
mindre fleksibelt.
Neonatal er generelt godt placeret og disponeret, umiddelbart op ad eksisterende fødeafdeling og umiddelbart
under obstetrik i etage 5. Dog savnes der en samling af
de udgående funktioner samt en redegørelse for udvidelse af intensiv kapacitet. Der er generelt kun få tiltag
målrettet mod børn som patientgruppe, ikke helt tilfredsstillende i omfang.
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Byggeriets funktionelle robusthed
Sengeafsnittenes disponering angiver en fast gruppestørrelse og afdelingsskel, svarende til hele grupper,
som giver en optimal overskuelighed over sengeafsnittet og kontaktsteder til centrum af det enkelte
sengeafsnit. Ligeledes er der gode muligheder for den
bemandingsmæssige organisering både i dag-, aften- og
nattevagt. Kontorer er hensigtsmæssigt placeret i decentrale grupper som buffer ved eventuel udvidelse af
afdelingskapaciteten.

Plan 5 1:1000

Strukturerende hovedprincipper, herunder logistik og
sammenhæng til det eksisterende byggeri
Logistik og fællesfunktioner gives på etagerne kun relativt begrænsede fysiske rammer (22 % mindre end
forudsat). Transportstationer er optimalt placeret, men
meget synlige i det offentlige fordelingsrum, og kun en
station pr. etage er særligt i ambulatorieetagen for lidt.
Potentielt er der tale om optimale gangafstande til de
lodrette transportkerne, men der savnes flere stationer i
ambulatorieetagen. Sengeelevatorerne forekommer ikke

optimalt placeret og er desuden for få, men placering af
automatiseret transport af prøver er hensigtsmæssig.
I den centrale transportkerne kan teknikkens veje til og
fra skaktene bag elevatorerne, og AGV’ernes ’rangerterræn’ nær det snævre centrale fordelingsareal, vise sig
besværlige.
Udførelse af byggeriet under drift
Det virker sandsynligt, at der under etableringen af
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Facade 1:500

nybyggeriet kan opretholdes forsvarlige trafikale, sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige samt hygiejniske funktioner i det eksisterende hospital.

bases tagflade – en udjævning som bidrager lidt til usikkerheden om, hvorvidt forfatterne vil at krydset står ned
på basen eller ned på terrænet.

Arkitektur
Arkitektonisk hovedgreb og visuel identitet
Hovedgrebet balancerer en klar krydsfigur på en base
vest for den eksisterende hospitalsstruktur. En sådan
punktformet afslutning af den eksisterende strukturs
række af fløje er i sig selv en oplagt illustration af en
gammel ’historie’ der afsluttes, og en ny der påbegyndes.

Krydset vist i den reneste form står som en klar og slank
’figur’ med de bedste udsigtsforhold – frem for en rumlig ’container’ med mere introverte uderum. Og dette
tydelige ’figur’-bårne, frem for det ’rumlige’, præger
også et andet markant forhold i projektet: Den vertikale
røde transportkerne centralt i krydset fungerer som et
tydeligt pejlemærke på alle etager, men – alene i kraft af
størrelsen medvirker kernen til at reducere nogle af de
væsentlige fordelings- og ankomstarealer. Især på sengeetagerne forekommer kernen anmassende, og dette store
cirkulære volumen efterlader kun korridorlignende
arealer mod de centrale fordelings-, opholds- og kontaktzoner.

I helhedsplanen skiller den aktuelle udbygningsetape,
også på længere sigt, sig ud som noget særligt, da det
gamle hospitals fløjprincip videreføres frem til fuld
udbygning af grunden mod vest.
Yderligere faser rettet mod ambulante funktioner vises
øst for det eksisterende hospital som otte-ti etagers fløje,
delvist ud over eksisterende forplads, og et ’diagnostisk
center’ med forsknings- og laboratorietårn i 10-12 etager
mod nord, som bliver højeste markør for hospitalet.
Krydset, placeret i en nichelignende situation i tagparken, bliver en markant angivelse af den ny hovedindgang. Mod nord står krydset tydeligt oven på basens fløje. Vest for den nye hovedindgang, hvor krydsets facade
flugter med basens etager, styrkes billedet af en figur,
som står ned på ankomstterrænet. Øst for hovedindgangen danner det store trappeanlæg en blød terrænmæssig
overgang mellem ankomstniveauet og den eksisterende
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Byggeriet som en del af en sammenhæng
Facader – glas og vertikalt relief i indfarvet fiberbeton
– refererer fint til den eksisterende facade. Dette kombineres med lukkede partier med varierende farver bag
relieffet, og en reference til det karakteristiske gyldne
bånd fra vandrehallens tag bringes videre.
Foran hovedindgangen etableres en meget stor, ny
forplads, hvis rumlige kvaliteter er uklare. Pladsen er
så stor, at der efterlades et tilsyneladende unødvendigt afstandsgivende forareal ud mod Kettegård Allé,
samtidig med at der er god plads inde ved bygningen

til at afvikle afsætning og korttidsparkering. Kombinationen af pladsens størrelse og den høje, udkragede
sengefløj forekommer nærmest monumental i forhold
til konteksten.
Medvirkende til denne virkning er det store trappeanlæg, der trækker det eksisterende hospitals taghaveniveau ned til forpladsen. Trappen trækkes helt ind i forhallen og understreger derved monumentaliteten.
Til gengæld kan taghaveniveauet stort set ikke opleves
fra den forlængede vandrehal, som rækker ind under
sengebygningen.
Understøtning af fordeling og orientering for patienter,
pårørende og personale
Al kørende ankomst sker i lige linje over Kettegård Alle,
i samme niveau som eksisterende ambulatorieplan. Det
er en hensigtsmæssig trafikal løsning for kørsel til hovedindgangen, parkeringsetagen under, akutmodtagelsen og
for selvhenvendelse fra syd og ambulance fra vest.
Men denne klarhed brydes af et kiss-and-ride-areal oppe
i niveau med vandrehallen. Forbindelsen mellem kiss-and-ride-arealet i vandrerhalsniveau og føde/neonatal
er i denne forbindelse uhensigtsmæssig i kraft af niveauspring og afstand.
Vandrehallen forlænges i samme niveau, og en femte
transportkerne ’E’ etableres. Nær dette område ender
et stort samlet terrasseret anlæg mellem vandrehallens

niveau og den nye ankomstplads og hovedindgangsområdet. Ved vandrehallens afslutning bliver krydsets
røde centralkerne et tydeligt sigtepunkt. Men den indre
trappedel af det samlede terrasserede anlæg skærmer,
sammen med placeringen af foyerens reception, uhensigtsmæssigt for adgang til ambulatorierne i det eksisterende hospital – denne etages væsentligste funktion i det
eksisterende hospital.
Modtagelser i sengeafsnit er funktionelt optimalt placeret, men udformningen af den centrale kerne reducerer overskueligheden betydeligt. Der savnes også en
visuel og fysisk forbindelse mellem sengeetagerne, en
forbindelse der bør styrkes visuelt og fysisk for at styrke
eventuelle funktionelle sammenhænge mellem de afgrænsede etager.
Den visuelle forbindelse til ambulatoriegangen er ikke
optimal, og der er en vis risiko for patienttransport gennem foyeren.
Bearbejdning af dagslys – facadebearbejdning i relation
til funktion og oplevelse af dagslys
Bygningens udformning giver gode muligheder for en
bearbejdning af facaden, der vil sikre gode dagslysforhold for alle funktioner, primært patientværelser, beliggende langs facaden i sengebygningen. Det vil dog kræve
en nærmere bearbejdning at sikre, at de enkelte rum for
optimalt lysniveau uafhængigt af orienteringen mod
verdenshjørnerne.
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Bearbejdning af uderum
Uderummene i behandlingsetagen er af rimelig størrelse, men der er en vis risiko for, at de i store perioder
desværre henligger i skygge på grund af den sydlige
sengebygnings højde.
For sengebygningens brugere vil nærkontakten til grønne omgivelser være ikke-tilstedeværende, mens der til
gengæld vil være fine udsigter til landskab og by i alle
retninger.
Teknik
Teknisk robusthed i forhold til ændrede funktioner og
fremtidens teknik
Bygningen opføres som montagebyggeri uden bjælker
med søjler i facader og i midterkorridor i relativt store
planmoduler. Betonvægge omkring kerner stabiliserer
bygningen, hvor det må antages, at de få vægge må suppleres i den endelige løsning. Systemet synes robust for
planændringer og tilpasning i øvrigt.
Bygningen opvarmes med lavtemperatur-radiatoranlæg,
suppleret med luftopvarmning i ventilationskrævende
områder. Installationer til patientetagerne fremføres
i central kerne til fordeling over lofter på etagerne,
suppleret med beskedne, lodrette ventilationsskakte i
bygningernes ender fra centrale anlæg på tag og i kælder.
Koncentrationen af installationer i den centrale kerne
mellem lodrette transportskakte og distributionen herfra vurderes problematisk, hvorfor det ville have hjulpet
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forslaget med en overbevisende redegørelse for konceptets hensigtsmæssighed.

det implementeres – af de supplerende tiltag for opfyldelse af LEK2020.

vurderes velegnet som grundlag for en mere overordnet
bæredygtighedsmæssig optimering.

Tekniske hovedføringsveje: Sammenhæng til det eksisterende hospital og tilgængelighed
Ønsket om fleksible, decentrale ventilationsanlæg i
de tunge installationsområder vurderes ikke fuldt ud
imødekommet, lige som udlæg for tekniske installationer skønnes underdimensioneret. Videreførelse af konceptet med fordelingsgange omkring den runde kerne
også i tekniketagen giver føringsmæssige udfordringer.
Det er dog dommerkomitéens vurdering, at forslaget
rummer mulighed for installationsmæssig tilpasning
og omfordeling med henblik på bedre opfyldelse af
programmets ønsker om serviceadgang og fleksibilitet
for ændringer.

Den miljømæssige bæredygtighed vil være i fokus i de
kommende faser med energimæssig optimering af bygningskroppen, klimaskærmen og effektiv styring af energiforbrugende installationer. Hertil kommer materialeog produktadministration med fokus på levetid, effektiv
præfabrikation og materialespild.

Konklusion
Forslagets konsekvente figur har fascineret i løbet af
bedømmelsen. Samme konsekvens præger mange af
de gode funktionelle disponeringer og effektive indre
arbejdsgange, som alle har været meget vigtige elementer gennem bedømmelsen. Denne funktionelle konsekvens har visse steder også en pris, særligt i forhold til
fleksibilitet på afdelingsniveau. Dommerkomitéen er
desuden tvivlende overfor det radikale brud med den
eksisterende bygningsstruktur, bruddet med kontekstens
lille bymæssige skala og det nærmest monumentale
udtryk som kommer til udtryk. Da en bearbejdning vil
kræve væsentlige ændringer af det arkitektoniske udgangspunkt, vælger dommerkomitéen derfor ikke at lade
projektet gå videre.

Forslaget peger på, at offentlig forsyning af det samlede
Ny Hvidovre Hospital skal samordnes med henblik på
at forsyning sker fra den eksisterende teknikcentral i et
samlet forsyningsmæssigt sikkerhedskoncept. Medicinske gasser, trykluft mv. forsynes ligeledes fra teknikcentralen via den fælles installationskælder.
Bæredygtighed
Drivhusgas/CO₂ emission samt energiforbrug i anlægsog driftsfasen
Den miljømæssige bæredygtighed for så vidt angår
CO2-reduktion og reduceret energiforbrug opfyldes ved
overholdelse af kravene til LEK2015, og – i det omfang

Det er forslagsstillernes vision, at detaljeret overvågning
af energi- og ressourceforbrug kan udnyttes for løbende
forbrugsminimering.
Begrænsning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og
anvendelse af miljøvenlige materialer, produkter, varer
og services
Forslaget forholder sig ikke eksplicit til hverken styring
og minimering af miljø- og sundhedsskadelige stoffer eller styring og valg af miljøvenlige materialer, produkter,
varer og services.
Vandforbrug
Forslagsstilleren nævner, at et særligt fokuspunkt i de
kommende faser vil være minimering af vandforbrug og
lokal håndtering af regnvand, men nævner ikke konkrete tiltag.
Dommerkomitéen vurderer ikke forslaget for ambitiøst
med hensyn til miljømæssig bæredygtighed, men det
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Rambøll Danmark
White arkitekter (DK)
White arkitekter (S)
Underrådgivere
Rubow arkitekter
Deve Architecture
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Alle med ophavsret
Medarbejdere, konsulenter og specialister uden ophavsret
White arkitekter (DK og S): Anders Danø, Morten Vedelsbøl, Charlotte
Falstrup, Marie-Louise Ejlev, Frans Andersen, Michael Schou, Ia Belfrage
Deve Architecture: Helle Degn, Malthe Rosenquist, Scott Grbavac
Rubow arkitekter: Susanne Hansen, Lars Hetland, Camilla Bundgaard, Karen
Stub, Jonas Ellegaard
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue: Thomas Vesterbæk, Karsten Thorlund
Konsulent/specialist: Jeanet Lemche, erhvervs PhD, cand.scient.sam;
Mette Ussing, billedehugger

Forslaget placerer nybyggeriet vest for det eksisterende
hospitalskompleks med forbindelse til det eksisterende
hospitalskompleks struktur for fordeling og orientering.
Nybyggeriet fordeles i tre langstrakte bygninger af varierende og forskellig højde.
Sengeafsnit er anvist med en andel af senge placeret på
to-sengsstuer. Dette er i modstrid med programmets hensigt samt med det politiske grundlag for hospitalsbyggeri
i Region Hovedstaden.
Helhedsplan 1:3000
72

73

Nyt Hospital Hvidovre Indbudt projektkonkurrence, Dommerbetænkning

Funktion
Sammenhæng mellem afdelinger og internt i afdelinger
– patienten og den pårørendes oplevelse, optimerede
arbejdsgange og arbejdsmiljøforhold
Forslaget forholder sig meget frit til de programmerede
arealer for de forskellige funktioner med variationer, der
spænder fra 27 % mere til 44 % mindre end programmeret. Samtidig præges forslagets funktion af det arkitektoniske hovedgreb, de lange, smalle og høje bygninger
omkring grønne mellemrum. Det virker som om, det er
denne idé, der har været styrende for disponeringen af
forslagets funktioner, snarere end funktionelle hensyn
og krav. Det giver flere uhensigtsmæssige funktionelle
forhold, ikke mindst to-sengsstuer.
Forslaget lever op til kravene om sammenhæng mellem
afdelingerne i det nye byggeri, om end der ikke er gjort
særlige tiltag for at gøre fødemodtagelsen tilgængelig,
ligesom transportvejen fra fødegang til obstetrisk sengeafsnit og fra akutmodtagelsen til COP er temmelig lang.
Foyeren er i god forbindelse med hovedfærdselsårerne i
det eksisterende hospital.
Sengeafdelingerne ligger fordelt på både to og tre etager,
hvilket er meget uhensigtsmæssigt for bemanding og overskuelighed. Børneafdelingens sengeafsnit er placeret med
forbindelse til akutsengeafsnittet via en glasgang, hvilket
ikke er en optimal løsning på en fleksibel grænse mellem
de to afsnit. Forbindelsen mellem akutmodtagelsens to
dele er ikke optimalt løst for pårørende, der kommer
udefra, idet adgangen op i bygningen kun sker fra hovedindgangen, og dette kun til en del af akutsengeafsnittet.
Patienttransport kan foregå direkte og uden mange
skarpe sving, men der vil ofte være ret langt til lodrette
forbindelser, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Transport
af sengeliggende patienter til og fra det eksisterende
hospital må forventes til dels at komme til at ske gennem forhallen, hvilket ikke er acceptabelt i forhold til
oplevelse fra såvel patienter som besøgende.
Børneafdelingens dagafsnit er angivet som en del af
sengeafsnittet – ligeledes ikke i overensstemmelse med
programmets hensigt. Gangforløb i børneafdelingen og
obstetrik er udformet med godt hensyn til patientgruppen. Derimod er der ikke anvist særlige tiltag til hensyn
til den øgede tilstedeværelse af pårørende i disse afsnit
eller øget behov for depotplads.
Der er velplacerede kontaktsteder ved personalets arbejdsstationer, men arbejdsstationerne forekommer underdimensionerede og med dårlig kontakt til de øvrige
personalefaciliteter. Sengeafsnit er generelt disponeret
med birum i den ende af afsnittet, hvor der er adgang
for forsyningskorps, men de meget lange sengeafsnit gør,
at der i mange tilfælde vil være langt at gå til depoter,
skyllerum mm.
Ambulatorier og dagafsnit er ikke hensigtsmæssigt
disponeret. I børneafdelingen er der kun én adgang
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for patienter, hvilket gør, at patienter til dagafsnit skal
passere igennem ambulatoriet eller omvendt. I kardiologi er der anvist en deling af afsnittet i to, hvilket gør
en optimal udnyttelse af de fælles faciliteter for de to
dele vanskelig.
Akutmodtagelsen er generelt kompakt med korte afstande og mange forbindelser. Kommandostationen og
kort obs er godt placeret som knudepunkter, førstnævnte
med god kontakt til begge indgange. Placeringen af
sengedepot i etage 3 er uhensigtsmæssig, da der ikke er
direkte forbindelse til akutmodtagelsen. Ambulancehallen er placeret adskilt fra indgangen for ambulanceindbragte, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da der vil opstå
flaskehalse ved ventende ambulancer. Kommandostationen i akutmodtagelsen er godt placeret, men disponeringen af arbejdspladser er meget åben og kompakt, hvilket
er problematisk for de mange forskellige funktioner, der
skal foregå samtidig dette sted. Der ses ikke kontorer til
afdelingsledelse. Der er ikke adskilt adgang for patienter
og personale til u/b-rum i akutmodtagelsen.
Patientværelser i neonatal er anvist uden eget toilet eller
bad, men derimod med fælles bad. Der er ikke angivet
tiltag til at disponere patientværelser med særligt fokus
på forældrenes privatliv. Der er redegjort godt for disponeringen af intensivstuerne og for overvågningen, både
dag og nat, men med dårlige muligheder for forældrenes
tilstedeværelse.
Byggeriets funktionelle robusthed
Den bygningsmæssige opdeling af byggeriet i tre smalle
bygninger gør, at mulighederne for at ændre afdelingsog gruppestørrelser ikke er optimale. Der er meget få
tværforbindelser og mange blinde ender. Der er anvist
muligheder for forskellige indretninger af konsultationsrum og sengegrupper inden for samme overordnede
modul, men med større ombygninger til følge, ligesom
der er anvist udvidelsesmuligheder ved forlængelse af de
i forvejen lange bygninger mod nord, men ikke specifikt
for akutmodtagelsen og heller ikke for den billeddiagnostiske satellit.
Strukturerende hovedprincipper, herunder logistik og
sammenhæng til det eksisterende byggeri
Forslaget viderefører det eksisterende logistiksystem
fra det eksisterende hospital med de krævede forbindelser og udbygningsmuligheder. Der er god overskuelighed over de to indgange ved ankomsten til hospitalet. Der er ikke direkte adgang fra parkeringsetagen
til akutmodtagelsen, hvilket er uhensigtsmæssigt, da
der ikke er en enkel vej indendørs fra foyer til akutmodtagelse.
Udførelse af byggeriet under drift
Det er sandsynligt, at der under etableringen af
nybyggeriet kan opretholdes forsvarlige trafikale,
sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige samt hygiejniske
funktioner i det eksisterende hospital. Desuden vil

Stueetage 1:1000

såvel drifts-, transport-, energiforsyning og energiafledning samt tekniske funktioner kunne opretholdes
med overkommelige interim foranstaltninger. Eksisterende kælderparkering vil kunne opretholdes
forholdsvist uforstyrret, dog vil udkørsel skulle omlægges interimt. Ambulancetransport skal forventes
omlagt midlertidigt, hvilket er forsvarligt.

Arkitektur
Arkitektonisk hovedgreb og visuel identitet
Som det fremgår af projektets navn Det Grønne Delta,
rummer hovedgrebet et specifikt desingkoncept, der
sigter mod at skabe en visuel hovedidentitet i udvidelsen, der består i et markant nord-sydgående træk kaldet
det grønne delta. Det grønne delta strækker sig fra den
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1. etage 1:1000

egentlige hovedindgang og ankomstplads, der dels er opdelt i to etager med tilkørsel på begge planer, dels rummer en markant begrønning med planter i hængende haveformationer. Det grønne delta føres såvel ind igennem
som ud på den anden side af det store og tværgående
foyerrum mellem bygningskroppene med det resultat,
at der opstår et markant grønt inde/uderum, som skal
forstås som det sammenbindende og væsentligste træk i
projektet, bl.a. med henblik på at skabe en oplevelsesrig
og helende arkitektur.
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2. etage 1:1000

Byggeriet som en del af en sammenhæng
Projektet søger i vid udstrækning at skabe en respektfuld
sammenhæng med det eksisterende hospitalsbyggeri,
eksempelvis gennem de lange, slanke nord-sydgående
bygningskroppe, der bringer udvidelsen i overordnet
samklang med eksisterende bygninger. Af såvel funktionelle som udtryksmæssige grunde knækkes og skråtstilles de overordnede bygningsvoluminer med sengeafsnit.
Det skaber dels en kile- eller deltaformet imødekommende og åbnende ankomstsituation, dels skaber det

variation i det eksisterende serielle bygningsudlæg, som
præger Hvidovre Hospital.
Understøtning af fordeling og orientering for patienter,
pårørende og personale
Modtagelser og kontaktsteder er generelt fornuftigt placeret. Der er god visuel kontakt fra ankomsten til både
akutmodtagelsen og foyeren. Venteområder, særligt i
akutmodtagelsen og ambulatorier, forekommer underdimensionerede. Ligeledes forekommer opholdsarealer for

patienter og pårørende i sengeafsnit for små. Forbindelsen mellem foyer og akutmodtagelse er ikke hensigtsmæssig for selvhenvendere, der kommer til at gå ind ad
hovedindgangen i stedet for indgangen til akutmodtagelsen. Der er ingen offentlig forbindelse indendørs mellem
reception og akutmodtagelse, kun udendørs.
Forslaget kobler sig logisk på den eksisterende hovedstruktur. Dog er indgangen til akutmodtagelsen løsrevet fra denne, hvilket ikke er optimalt. De øvrige indgange til sengeafsnit kobler sig logisk på hovedstrukturen.
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Forpladsen og nedkørslen til parkeringsetagen er
rykket i forhold til krydset ved Kettegård Alle, hvilket
kan frygtes at give trafikale problemer. Nedkørslen
midt i udvidelsen af parkeringsetagen er mindre hensigtsmæssig for overskueligheden og fordelingen ved
ankomst i bil. Åbninger til p-dækniveau for dagslys/
beplantning er fint og formentlig væsentlig i forhold
til orientering.
Bearbejdning af dagslys – facadebearbejdning i relation
til funktion og oplevelse af dagslys
Facadeudformningen består af en klimaskærm, som
ikke er beskrevet ud over at den omfatter en tre-lags
rude med integreret solafskærmning. Den er illustreret
som en glasfacade i patientværelserne med en ydre
glasfacade med åbninger ud for vinduerne i forskellige
nuancer, transparens, refleksion og med varierende
påtrykte motiver.
På trods af at især illustrationen fra ankomstplads vidner om et potentiel talentfuldt facadeudtryk, vurderer
dommerkomitéen, ud fra et bæredygtighedssynspunkt,
at glasskærmen er svær at forstå. Den har tilsyneladende ikke nogen effekt i form af beskyttelse af selve
klimaskærmen, som solafskærmning, reduceret varmetab eller lignende. Efter beskrivelsen forekommer
den at være et rent æstetisk udtryk uden integration af
bæredygtighedselementer og med risiko for blænding af
omgivelserne.
Bearbejdning af uderum
Et grønt tværgående uderum er afgørende i forslagets
udformning. Sammen med endnu flere tværgående
haver danner dette rum udgangspunkt for projektets
selvforståelse: det grønne delta.

3. etage 1:1000

4. etage 1:1000

5. etage 1:1000

Beskrivelsen af haverummene lever fint op til udgangspunktet. Deltaet afleder regnvandet fra bebyggelsen og vil efter ’regnhændelser’ henligge med større
og mindre vandspejl mellem høje træer med åbent
løv. Både beskrivelser og tegninger af disse uderum
har poetiske kvaliteter og lover en frodighed og variation, som er tillokkende. De store bygningshøjder og

Snit 1:500
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Horisontal føring på etagerne sker over loft i korridorer
til fordeling over patienttoiletter. Med den relativt
beskedne etagehøjde på 3,80 m vurderes dette problematisk med hensyn til ønske om fremtidig fleksibilitet.
Ligeledes vurderes forslagets udlæg af gulvvarme at være
begrænsende for fleksibiliteten.
Det er dommerkomitéens vurdering, at forslagets tekniske udlæg ikke specifikt er tænkt ’robust’ med hensyn til
fremtidig fleksibilitet.
Tekniske hovedføringsveje: Sammenhæng til det eksisterende hospital og tilgængelighed
Sammenbygningen mellem det eksisterende og det ny
hospital udføres med en direkte sammenbygning i tunnel og kælder etagerne til det eksisterende hospital. Der
udføres en separat teknikgang mellem det nye og det
eksisterende.
gårdrummenes begrænsede bredder vil dog gøre det
vanskeligt at opnå de beskrevne virkninger, ligesom de
mange nødvendige tværforbindelser mellem fløjene
modarbejder det nødvendige flow, som er afgørende
for deltavirkningen.
I visualiseringerne optræder de beskrevne høje og letløvede træer sammen med begrønnede facader, hvor det
grønne tilsyneladende når op i fem-seks etagers højde.
I forhold til det eksisterende hospitals horisontalt udbredte grønne, er forslagets version tilsyneladende det
vertikalt udbredte grønne.
Det er svært at tro på, at det vil kunne lykkes i praksis
at gøre det nye hospital så grønt, som tegningerne
viser. Dertil er rummene for høje og vækstbetingelserne for vanskelige henover parkeringskældre og
teknikgange.
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Teknik
Teknisk robusthed i forhold til ændrede funktioner og
fremtidens teknik
Byggeriet opføres bjælkefrit med langsgående betonelementdæk omkring to søjlerækker ved midterkorridorerne og facadesøjler. Dette giver et relativt stort søjleantal,
som begrænser den tekniske robusthed, men er forudsætninger for de markante dobbelthøje rum og terrasserne på etagerne.

Forslaget opererer med nye fjernvarme- og brugsvandsstik til det offentlige net samt supplerende elforsyning
fra ekstern transformer. Den installationsmæssige sikkerhed etableres med redundans ved ringforbindelser og
dobbeltforsyning.

Teknikrum er etableret under terræn bag hovedindgang
uden specifik reference til de vertikale føringsveje.
Det må antages, at teknikrum skal omdisponeres og at
installationsskakte skal øges betydeligt for nødvendig
ventilations- og installationskapacitet. Det må antages,
at den horisontale installationsføring i hovedtræk sker
i den indskudte installationsetage til fordeling i øvrige,
men relativt få skakte.

Bæredygtighed
Drivhusgas/CO₂ emission samt energiforbrug i anlægsog driftsfasen
Umiddelbart angives forslaget at opfylde LEK2015 ved
kendte og dokumenterede bygnings- og installationstekniske tiltag. Bygningen har et relativt stort forhold
mellem klimaskærm og etageareal, hvilket kræver nøje
optimering for opfyldelse af energikravene. Visioner for
opfyldelse af LEK2020 er ikke anført.

Tilgængeligheden til teknikarealer er udmærkede for dem
som er i kælder. På de enkelte afsnit er de placeret på sengeafsnittene, hvilket kan vanskeliggøre tilgængeligheden.

Forslaget angiver flere gode forslag til styring af ressourceforbruget i udførelsesfasen.
Effektiv overvågning og styring af energiforbrugende
anlæg skal benyttes til løbende administration og adfærdsregulerende foranstaltninger med henblik på energibesparelser i driftsfasen.
Begrænsning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og
anvendelse af miljøvenlige materialer, produkter, varer
og services
Forlagsstiller anbefaler at administrere de miljømæssige
udfordringer og materialevalg efter et anerkendt system
som f.eks. BREEAM eller DGNB. Forslagsstillerne peger
bl.a. på udnyttelse af vand fra grundvandssænkning til anden anvendelse end drikkevand og på grundvandskøling.
Vandforbrug
Regnvand håndteres ved lokal tilbageholdelse, nedsivning og LAR-foranstaltninger, men forslaget behandler
ikke særskilt tiltag til styring og minimering af vandforbrug i driftsfasen.

Konklusion
Dommerkomitéen vurderer, at projektet i sit tilstræbte deltadesign fremtvinger en række løsninger, som
hæmmer optimal funktionalitet eksempelvis i form
af endog meget lange og ensformige gange. Hertil
kommer de uacceptable to-sengsstuer samt ringe udvidelsesmuligheder og fleksibilitet. Endelig vurderer
dommerkomitéen, at deltadesignet dels vil kræve et
højt plejeniveau for blot i halvdelen af året at fremstå
efter hensigten som indbydende, grønt og levende; dels,
med sine to store og knækkede hospitalsfløje, vil skabe
et uønsket brud med det eksisterende og anerkendte
hospitalslayout. Dommerkomitéen vurderer derfor, at
forslaget ikke skal gå videre.
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Konkurrencefakta

Konkurrencefakta

Konkurrenceudskriver og -form
Hvidovre Hospital. Projektkonkurrence med et begrænset antal deltagere i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF
(udbudsdirektivet) efter forudgående prækvalifikation.
Projektkonkurrencen er annonceret i udbudsbekendtgørelse 2012/S 192-315866. Der er endvidere udsendt to
ændringsudbudsbekendtgørelser: 2012/S 198-323923
(ændring af anmodningsfrist) og 2012/S 203-332943
(korrektion af budgetsum).
Konkurrenceprogrammet udarbejdet af
Projektorganisation Nyt Hospital Hvidovre med rådgivning fra COWI (bygherrerådgiver) og Akademisk Arkitektforening.
Konkurrenceopgave
At fremkomme med forslag til en en ny helhedsplan for
hospitalets fremtidige udvidelser samt en udvidelse i
form af en 1. etape på ca. 30.500 m2 i tilknytning til det
eksisterende hospital, der i dag har et samlet bruttoareal
på ca. 250.000 m2.
Konkurrenceperiode
7. december 2012 til 7. marts 2013
Indbudte deltagere
NIRAS + Karlsson arkitekter + RATIO arkitekter.
HOK, London i samarbejde med Buro Happold + Core
Five + Mikkelsen Group + Orbicon + Spangenberg &
Madsen + 1:1 Landskab.
Christensen & Co Arkitekter i samarbejde med Nordic
- Office of Architecture + Tredje Natur + Wessberg
Rådgivende Ingeniører + MidtConsult Rådgivende
Ingeniører + Via Trafik.
aarhus arkitekterne + schmidt hammer lassen
architects i samarbejde med Royal Haskoning DHV,
(NL) + Kragh & Berglund Landskabsarkitektur & Urban
Design + Søren Jensen Rådgivende Ingeniører.
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Building Design Partnership Ltd, (GB) i samarbejde
med NNE Pharmaplan + Arkitektfirmaet TKT.
Arkitektfirmaet C.F. Møller i samarbejde med Moe
& Brødsgaard, Rådgivende Ingeniører + Steensen &
Varming + Aggebo & Henriksen + Anne Sofie Helms.
Rambøll Danmark + White arkitekter (DK) + White
arkitekter (S) i samarbejde med Rubow arkitekter +
Deve Architecture + Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.
Dommerkomité
Lise Rask (formand), Flemming Pless, Hanne Andersen,
Lene Kaspersen, Kenneth Kristensen Berth og Susanne Langer, alle medlemmer af Regionsrådet. Fagdommere udpeget
af Akademisk Arkitektforenining: Adm. dir., arkitekt MAA
Kent Martinussen og partner, arkitekt MAA Lars Steffensen.
Fagdommer udpeget af FRI: civilingeniør Bo Søgaard.
Tilforordnet dommerkomitéen
Borgmester Helle Adelsborg, Hvidovre Kommune
Rådgivere for dommerkomitéen
Morten Rand Jensen, koncerndirektør, Region
Hovedstaden; Kasper Jacoby, koncern projektdirektør,
Region Hovedstaden; Torben Ø. Pedersen,
hospitalsdirketør, Hvidovre Hospital; Torben
Mogensen, vicedirektør, Hvidovre Hospital; Finn
Bloch, projektdirektør, Projektorganisationen Nyt
Hvidovre Hospital; Lasse Søager, projektleder,
Projektorganisationen Nyt Hvidovre Hospital; Bitten
Munk Warmdahl,bygherrerådgiver, COWI; Preben
Skaarup, arkitekt MAA MDL (landskabsrådgiver); Henrik
Nielsen, souschef, Hvidovre Kommune; advokat Mikala
Berg Dueholm, Lett advokater (møde 4).
Dommerkomitéens sekretær
Arkitekt MAA Bent Kolind, Akademisk Arkitektforening

Bedømmelseskriterier:
Funktion med følgende underkriterier:
-- Sammenhæng mellem afdelinger og internt i
afdelinger: De fysiske rammers understøtning af
patientens og den pårørendes oplevelse, optimerede
arbejdsgange og arbejdsmiljøforhold.
-- Byggeriets funktionelle robusthed: Mulighederne for
at tilpasse de fysiske rammer til ændrede funktioner
og arbejdsgange.
-- Strukturerende hovedprincipper for bygningen,
herunder logistik og sammenhæng til det eksisterende
hospital.
-- Redegørelsen for udførelsen af byggeriet, mens det
eksisterende hospital er i drift.
Arkitektur med følgende underkriterier:
-- Byggeriets arkitektoniske hovedgreb og visuelle
identitet.
-- Byggeriet som en del af en sammenhæng,
både de nære omgivelser og det eksisterende
hospitalskompleks.
-- Byggeriets understøtning af fordeling og orientering
for patienter, pårørende og personale, herunder
forholdet til og påvirkningen af wayfinding i resten af
hospitalet.
-- Byggeriets bearbejdning af dagslyset, herunder
facadebearbejdningen i relation til funktionen og
patientens, den pårørendes og personalets oplevelse af
dagslys.
-- Bearbejdningen af uderum i relation til byggeriet.

-- Styring og minimering af de samlede drivhusgas/CO2emissioner fra såvel bygge- som driftsfasen.
-- Styring og minimering af energiforbrug i driftsfasen.
-- Styring og minimering af miljø- og sundhedsskadelige
stoffer i såvel bygge- som driftsfasen.
-- Styring og valg af miljøvenlige materialer, produkter,
varer og services i såvel bygge- som driftsfasen.
-- Styring og minimering af vandforbrug i driftsfasen.
Bedømmelseskriterierne er angivet i ikke prioriteret
rækkefølge.
Bedømmelsesperiode
Dommerkomitéen afholdt i alt fire bedømmelsesmøder i
perioden 20. marts til 16. maj 2013.
Vederlag
Hvert hold modtager kr. 250.000 ekskl. moms i honorar.
Konkurrenceresultatet
Forslag 4/62251 udpeget som vinder af projektkonkurrencen.
Offentliggørelse af resultatet
6. juni 2013

Teknik med følgende underkriterier:
-- Den tekniske robusthed: Mulighederne for at tilpasse
og udvikle teknik og teknologi i forhold til ændrede
funktioner og fremtidens teknik.
-- Tekniske hovedføringsveje: Sammenhæng til det
eksisterende hospital og tilgængelighed i det nye byggeri.
Bæredygtighed med følgende underkriterier:
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Signeret dommerkomitéen
den 16. maj 2013

Dommerkomitéen. Fra venstre Flemming Pless, Lars Steffensen, Lise Rask, Kenneth Kristensen Berth,
Lene Kaspersen, Hanne Andersen, Bo Søgaard og Susanne Langer. Kent Martinussen var fraværende.
Fotograf: Thomas Wittrup

Lise Rask
Flemming Pless
Hanne Andersen
Lene Kaspersen
Kenneth Kristensen Berth
Susanne Langer
Kent Martinussen
Lars Steffensen
Bo Søgaard
Bent Kolind
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