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Konkurrencen
Socialudvalget i Gentofte Kommune besluttede i maj 2010 at igangsætte en bred, borgerrettet
proces, der havde til formål at afdække behov og ønsker til byggeriet af 72 nye plejeboliger i Gentofte Kommune, nærmere bestemt på en del af den tidligere Jægersborg Kaserne, som kommunen
erhvervede til formålet i 2009. Denne proces resulterede i det værdibaserede program.
Til at stå for denne proces har Gentofte Kommune engageret Kuben Management som bygherrerådgiver. Sideløbende og i forlængelse af denne proces har bygherrerådgiveren i samarbejde med sine
underrådgivere Witraz arkitekter+landskab og Øllgaard Rådgivende Ingeniører udarbejdet det
samlede udbudsmateriale, som blev udbudt i vinteren 2011. Desuden deltog Lars Ørtoft Rådgivende
Ingeniør firma som Gentofte Kommunes bæredygtighedsrådgiver.
Målet med byggeriet er at fuldende Gentofte Kommunes igangværende moderniseringsplan 2, som
omfatter ombygning og modernisering af alle kommunens eksisterende plejeboliger, således at de
lever op til fremtidens krav og standarder.
Med plejeboligerne på kasernegrunden ønsker kommunen at skabe et innovativt bud på fremtidens
plejeboligbyggeri. Der er efterhånden udviklet skabeloner for plejeboligbyggeri, fordi man på den
måde kan leve op til de arbejdsmiljø- og arealmæssige krav. Men det er ikke nødvendigvis det, der
giver mest hjemlighed og trivsel. Derfor vil kommunen gerne udfordre dette billede.
Den 21. juni 2011 modtog Gentofte Ejendomme fem forskelligartede bud på, hvordan man kunne
løse de udfordringer, som er beskrevet i udbudsmaterialet.
I løbet af sommeren 2011 har dommerkomiteen vurderet de indkomne forslag samtidig med, at dommersekretariatet har foretaget en faglig vurdering.
Dommerkomiteen har følgende sammensætning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirsten Kirkegaard, formand for Socialudvalget
Thea Mikkelsen, socialudvalgsmedlem
Anne Hjorth, socialudvalgsmedlem
Gerti Axelsen, fagdommer udpeget af Arkitektforeningen
Flemming Ibsen, fagdommer udpeget af Arkitektforeningen
Søren Bønløkke, socialdirektør
Stine Tarhan, projektleder, Gentofte Ejendomme
Frederik Teisen, Seniorrådet i Gentofte
Steen Borup-Nielsen, Seniorrådet i Gentofte
Susanne Andersen, Leder af Gentofte Plejeboliger
Sophie Harms, Plejehjemsforstander
Tina Græsted, medarbejderrepræsentant for plejepersonalet
Asger Gaard, chefkonsulent, Økonomi.

Dommersekretariatet har følgende sammensætning:
Kuben Management :
Økonomi, organisation, sekretariat for bedømmelse
Witraz arkitekter:
Arkitektonisk vurdering
Øllgaard:
Konstruktioner, installationer og teknik
Lars Ørtoft:
Bæredygtighed
Nærværende notat redegør for vurderingen af de indkomne tilbud.
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Tilbudsgiverne
Brødrene A. & B. Andersen A/S
Med Holsøe Arkitekter A/S, COBE som arkitekter, Wessberg A/S, Rådgivende ingeniører og LiW
Planning som landskabsarkitekter.
Elindco Byggefirma A/S
Med Erik Møller Arkitekter A/S, Primus Arkitekter aps, Lemming & Eriksen A/S som rådgivende ingeniører, Krag & Berglund Landskabsarkitekter og Eva Ahlgren som konsulent indenfor sygepleje.

HHM A/S
Med Entasis A/S som arkitekter, Moe & Brødsgaard A/S som ingeniører, Marianne Levinsen landskab ApS og ARCHI+MED A/S som rådgiver indenfor sundhedsvæsen.
Jakon Bygningsentreprise A/S
PLH Arkitekter A/S, WE Architecture som arkitekter, Hansen, Carlsen & Frølund A/S rådgivende ingeniører og MASU Planning Aps som landskabsarkitekt.
NCC Construction Danmark A/S (entreprenør)
DOMUS arkitekter a/s, Force4 Architects som arkitekter, Grontmij Carl bro A/S som ingeniører og
Charlotte Skibsted Landskabsarkitekt.
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Konklusion og pointgivning
Vægt

Brd. A. & B.
Andersen

Elindco

HHM A/S

50%

6,13
3,06

4,38
2,19

8,31
4,16

5,75
2,88

5,75
2,88

25%

4,39
1,10

3,48
0,87

6,14
1,54

5,56
1,39

8,49
2,12

15%

6,00
0,90

6,50
0,98

7,25
1,09

5,75
0,86

9,00
1,35

10%

4,20
0,42

5,50
0,55

4,40
0,44

8,50
0,85

2,00
0,20

100%

5,48

4,58

7,22

5,98

6,55

Kriterium
A Forslagets Kvaliteter

B Pris

C Organisation

D Bæredygtighed

Sum

Jakon

NCC

På baggrund af ovenstående indstilles HHM A/S som vinder af EU-udbuddet S-247-377217-2010.
Der redegøres for de nærmere detaljer i forbindelse med pointgivningen nedenfor.

Tilbudspris
Ifølge reglerne i udbudsmaterialet bedømmes de bydende ud fra en enhedspris for det samlede anlæg pr. etagekvadratmeter.
Tilbuddene har følgende enhedspriser:

Totalentreprenør

Brd. A. & B. Andersen A/S
Elindco Byggefirma A/S
HHM A/S
Jakon Bygningsentreprise A/S
NCC Construction Danmark A/S

Enhedspris jf.
tilbudsliste
kr/m²

Tillæg
Arealberegning
kr/m²

Enhedspris,
korrigeret
kr/m²

Økonomikarakter

27.190
27.607
25.323
26.211
24.537

1.055
447
-

27.190
27.607
26.378
26.658
24.537

4,39
3,48
6,14
5,56
8,49

Tillægget i forbindelse med arealberegningen fremkommer ved, at det er vurderet, at to af tilbuddene
er udarbejdet på baggrund af forkerte arealberegninger af ’haveanlæg, parkering og vej’.
De aktuelle arealer har været gennemgået, og det er vurderet, at arealerne skal korrigeres på følgende måde:
HHM A/S
Arealtillæg: 8.400 m²
Jakon Bygningsentreprise A/S
Arealtillæg: 4.000 m²
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De nævnte arealtillæg fører til ovenstående korrigerede enhedspriser.

Tildelingsprocedure
Karakterskala
Karakterskalaen ved pointtildeling for delkriterierne A-forslagets kvaliteter modsvarer så vidt muligt
skalaen for kriterium B pris. Skalaen oversættes således til de øvrige kriterier:
9-10 point

Fremragende besvarelse. Meget bedre end forventet.

8- 9 point:

Flot besvarelse. Over forventning.

7- 8 point:

God besvarelse. Som forventet eller lidt bedre.

6- 7 point:

Acceptabel besvarelse.

0- 6 point:

Ringe besvarelse med mangler og/eller væsentlige usikkerheder.

De fire overordnede tildelingskriterier
Tildeling vil ske efter kriteriet: det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Tilbuddene vil blive bedømt ud fra følgende underkriterier med den angivne vægtning:
A.
B.
C.
D.

Forslagets kvaliteter:
Pris:
Organisation:
Bæredygtighed:

50 %
25 %
15 %
10 %

Bedømmelse af kriterium A Forslag
Projektforslagene beskriver det tilbudte byggeris arkitektoniske udførelse. Siden afleveringen er forslagene gransket nøje.
Der er foretaget en vurdering af forslagets kvaliteter. Denne vurdering er forestået af fagdommerne,
Witraz Arkitekter og Øllgaard Rådgivende Ingeniører. Vurderingerne er desuden suppleret af repræsentanter fra Gentofte Kommune.
Bedømmelsen tager udgangspunkt i udbudsmaterialets generelle beskrivelser af krav og ønsker
samt succeskriterierne, der er oplyst i udbudsbetingelserne:
Projektets visioner og værdier:
- Hvorledes afspejles visionerne og værdierne i de valgte løsninger
Arkitektoniske forhold:
- Arkitektonisk hovedgreb, herunder evnen til at forholde sig til det nuværende kulturarvsmiljø
- Oplevelsesrigdom
- Samlet disponering, herunder adgangsforhold
- Landskabsmæssig bearbejdning
- Rest byggemulighed
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Organiserende principper:
- Indbyrdes placering af de enkelte funktioner
- Planløsningens konsekvenser for den daglige drift, herunder personalets arbejdsforhold
- Hjemlighed og de fysiske rammer
- Tilgængelighed og nærvær
- Fleksibilitet og fremtidssikring
Tekniske forhold:
Funktionaliteten af de tilbudte løsninger, herunder f.eks. tekniske installationers betjeningsvenlighed og driftssikkerhed
Kvaliteten af de tilbudte materialer, konstruktioner og installationer, herunder levetider
Indpasning af innovative tiltag/ny teknologi i forbindelse med byggeriets planlægning og
projektering
Generelle muligheder for fremtidige ændringer af hensyn til fleksibilitet
Vedligehold og driftsøkonomi på de tilbudte konstruktioner og installationer

Bedømmelse af kriterium B Tilbudspris
Som nævnt ovenfor fremkommer point for kriterium B tilbudspris på basis af enhedsprisen tillagt
eventuelle mangler eller forbehold, kapitaliseret på baggrund af en nøje vurdering af disses værdi.
Point tildeles efter den omtalte skala, der fremgår af udbudsbetingelserne.

Bedømmelse af kriterium C Organisation
Den tilbudte organisation med tilhørende beskrivelse af processen vurderes ud fra de tilbudte medarbejderes dokumenterede erfaring med lignende projekter, herunder erfaring med brugerinddragelse og partnering – specielt til brug i konkretiseringsfasen - og hvordan dette projekt tænkes gennemført.
Desuden ses der på den tilbudte organisations egnethed til at løse denne type opgave.

Bedømmelse af kriterium D Bæredygtighed
I projektet vil de bydende blive målt på koncepter inden for de beskrevne aspekter af bæredygtighed
– som beskrevet i de tekniske specifikationer. Vægtningen vil være en vurdering af, i hvilket omfang
man indarbejder miljømæssig bæredygtighed og en vurdering af direkte målbare parametre som eksempelvis genbrug af materialer.
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Vurdering af de fem tilbud

HHM’s tilbud
”Slottet”

Kriterium A Forslag
Overordnet vurdering
Som et moderne kloster indlejrer anlægget sig koncentreret i parkrummet. Med afsæt i fredningslinjerne og en tilstræbt distancering fra Jægergårdens strenge symmetri placeres indgang og fælles
funktioner i en rektangulær hovedbygning, der træder ved siden af aksen. Plejeboligerne er samlet i
et trelænget anlæg, der omslutter en indre gård.
I koblingen mellem boliger og hovedbygning og i aksens forlængelse placeres beboernes spisestuer
som et stort vindue mellem det offentlige og det private.
Placeringen på grunden og relationen til Jægergården er velargumenteret og omgangen med slotsruinen på en gang original og pragmatisk.
I en treklang af uderum knyttes fortid og nutid sammen. Størst er Jægergårdens landskabeligt behandlede og offentligt tilgængelige gårdrum, mindst er plejeboligernes indre private ”slotsgård”.
Imellem disse opstår ”slotshaven” som et aftryk af ruinen og dens fredningslinjer.
Nord og syd herfor anvises to byggefelter, der defineres af slotsruinens udstrækning.
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Dermed udgør en udnyttelse af restbyggemuligheden ikke en forringelse af plejeboligerne, men understøtter tværtimod det samlede anlægs aflæselighed og rumlige kvalitet.
Facadernes behandling tager afsæt i Jægergården og Jægersborg Slot og omsætter fortidens arkitektoniske motiver til et nutidigt, skarptskårent formsprog, der økonomiserer bevidst med virkemidlerne.
Hovedbygningen fremstår muret, boligerne i en kombination af lys beton og hvide pudsede flader. De
horisontale linjer binder de to dele sammen - brugen af den gyldengrå beton ligeså - mens gårdrummets rødlige farve knytter tråden tilbage til Jægergårdens tegltage.
I en kombination af have- og bygningsanlæg knyttes plejeboligerne overbevisende til stedet.
De 72 plejeboliger er fordelt på tre etager i en let vredet geometri, der giver styrede udsyn til såvel
omgivelserne som det indre gårdrum. Bevægelsen artikuleres yderligere ved en underdeling i mindre
rumligheder - som stuer en suite. Med dagligstuerne som generator opstår her en smuk sekvens af
fællesrum af høj kvalitet. Gang- og opholdsarealer har varierede og oplevelsesrige forløb med fint
dagslys og tilbyder mange opholdsmuligheder på hver etage.
Med arkitektoniske midler og stor indlevelse forløses her værdiprogrammets ønske om hjemlighed.
De fælles balkoner og vinterhaver vil blive af stor betydning for beboerne, og det skal i det videre arbejde sikres, at balkoner og vinterhaver kan rummes indenfor anlægsøkonomien.
Boligerne er i hovedsagen orienteret mod parken, og overgangen til fællesarealerne fint udformet
med siddenicher og vinduesåbninger.
Boligens fleksibilitet og evne til at tilpasse sig brugernes forskellige behov over tid er behandlet med
stor indlevelse og virker overbevisende. Ved opsætning af skillevæg, skal dog såvel dagslysforholdene, som udfordringerne med manglende adgang til frisk luft udefra i soveafsnittet undersøges
nærmere.
Inddragelsen af flekszonen til bolig er enkel og kan gennemføres uden store omkostninger og er dermed en reel mulighed for at kunne tilbyde større boliger i kortere eller længere perioder.
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Ved at anvende en del af soverummet som manøvreareal kan baderummets areal reduceres, og forbindelsen mellem bolig og fællesareal styrkes. Forslaget har vakt stor interesse og bør undersøges
nærmere i konkretiseringsfasen.
Forslaget anviser dermed gode bud på en nytolkning af typen.
Den komprimerede bygningsform med gårdrummet som dagligt omdrejningspunkt giver overblik og
korte gangafstande for både beboere og personale.
Forslaget er i det hele taget funktionelt veldisponeret. Dog bør hovedbygningen bearbejdes yderligere, idet adgangen ikke er overbevisende løst, og funktionerne virker arealmæssigt i underkanten.
Overskridelse af lokalplanens højdegrænseplan kan ikke forventes accepteret, og skulle optionen på
spa komme til udførelse, skal der derfor disponeres om.
Den landskabelige behandling understøtter stilfærdigt forslagets hovedgreb og tilbyder væsensforskellige opholdsmuligheder fra parafrasen over slottes grundplan til gårdhavens teglbelagte klosterkarakter.
Særligt den indre gård har potentiale som opholdsrum i hverdagen, men også som et nyt, festligt
samlingssted med højt til loftet.
Parken behandles landskabeligt med slyngede stiforløb på en bund af græs. Klippede hække danner
mindre rum på fladen og indgår i et samspil med nyplantede og eksisterende træer. Karakteren virker
afslappet og i harmoni med stedet. Det koncentrerede bygningsanlæg efterlader sammenhængende
parkarealer, attraktive ikke blot for beboerne men også for området som helhed. Plejeboligernes
udearealer er veldefinerede og bygningsnære, hvorved en privatisering af parken undgås.
Samlet set er forslaget præget af stor indlevelse i såvel den historiske kontekst som de fremtidige
beboeres behov. Med autoritet og dybde analyseres stedet og opgaven, og som det eneste forslag
evner ”Slottet” at give gode svar på såvel indpasningen i kulturmiljøet som en nytænkning af plejeboligen.
”Slottet” er med en kvalificeret besvarelse af de centrale problemstillinger konkurrencens bedste, og
en enig dommerkomite udpeger derfor forslaget som vinder og indstiller, at det lægges til grund for
det fremtidige arbejde.
Tekniske forhold
Bygningen er en traditionel pælefunderet bygning godt beskrevet med bærende betonvægge og beton huldæk som etageadskillelser. Huset er skalmuret med tegl og højisoleret i hulmuren. Der er ingen ingeniørteknisk beskrivelse, men en godt beskrivende produktbeskrivelse. Konstruktionerne benyttes her primært til det, de er bedst til.
Der anvendes kendte konstruktioner med godkendt og god funktionalitet samt levetid. Klimaskærmen
har god og enkel opbygning. For at opnå lavenergi isoleres der kraftigt, og der anvendes kvalitetsvinduer og døre. Tekniske installationer er teknisk godkendt med god betjening og god driftsikkerhed.
VVS-komponenter er af god kvalitet med kendte levetider. El-materiel er af god kvalitet og med kendt
levetid. Alt lidt over middel i henhold til materialebeskrivelse. Der anvendes kendte konstruktioner
kombineret med enkle tiltag som solceller på sydvendte tage.
Der bruges meget passive tiltag frem for aktive, og så kan der suppleres med aktive elementer. Med
gulvvarme i alle rum kan der anvendes lavtemperatur-forsyning. Det vurderes, at der er store muligheder for fremtidige ændrede anvendelser.
De præfabrikerede toiletrum virker imod eventuelle fleksible ombygninger. De traditionelle materialer
som beton, tegl, massiv eg og tagpap er der kendte levetider på, god driftsøkonomi og lav vedligeholdelsesfrekvens. Projektbesvarelsen havde været på et teknisk højere niveau, hvis der havde været en ingeniørteknisk beskrivelse, hvor de sidste besvarelser kunne være forekommet.
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Kriterium C Organisation
I tilbuddet beskrives en organisation med nogen dokumenteret partneringerfaring. De vedlagte CV'er
har gode erfaringer fra plejeboligsager. Fint oplæg til organisation for den videre proces. Vel beskrevet klassisk parteringproces med fokus på overlevering og samarbejde. Fin beskrivelse af afleveringshåndteringen.

Kriterium D Bæredygtighed
Kvalitativ vurdering
Der satses på tunge konstruktioner, som udjævner temperaturer og dermed genbruger/gemmer
overskudsvarme. Forberedt for energiklasse 2020 via tilvalg af solceller og jordvarme (her formodes
tænkt på forvarmning af ventilationsluft og ikke fravalg af fjernvarme).
Varierende dagslystilgang på grund af forskellig orientering mod indergård. En del selvskygge på
vinduer mod gård.
Skydedøre i bad muliggør mindre spildplads til baderum, da ø200 vendecirker føres ud i selve boligen (dvs. bæredygtig løsning da det sparer plads i baderum). Skrå ovenlys orienteret mod nord
burde nok vendes mod syd eventuelt i kombination for solafskærmning.
Øvrige pointer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markedets ”bedste” vinduer, hvilket betyder mindre energiforbrug og træk).
Malerprodukter, vinduer og døre Svanemærket mv. i videst muligt omfang.
Effektiv solafskærmning godt for indeklima og energiforbrug.
Materialer udvælges med baggrund i cradle to cradle betragtninger og lang holdbarhed.
Gulvvarme stort set overalt, hvilket her vurderes som bæredygtig løsning.
Fokus på genanvendte materialer i vejopbygninger mv. bør fastholdes under udførelsen.
Faskiner leder regnvand til grundvand.
Optimering af dagslys og tunge konstruktioner.
Kælder genanvendes.

CO2 Fodaftryk
5738 tons CO2 ækvivalent1

1

Med CO2-ækvivalenter menes:

Beregninger der konverterer alle drivhus gasser (GHG) emissioner til CO2-ækvivalenter (CO2 e) så de kan sammenlignes.
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Brd. A. & B. Andersens tilbud
” En Campus For Alle Generationer”

Kriterium A Forslag
Overordnet vurdering
Forslaget afspejler i mange forhold de i programmet opstillede visioner og værdier. De 11 dogmer,
der af forslagsstillerne introduceres i projektet, besvarer og anskueliggør på forførende vis dets
mange kvaliteter.
Forslaget demonstrerer en klar disponering med mange gode svar på den stillede opgave.
Som et sikkert placeret anlæg lægges de tre boliggrupper ud i en radial struktur med fire arme. Midt i
aksen fra kasernen og i centrum af cirkelslaget foldes plejeboligernes fællesfaciliteter og tyngden af
de understøttende funktioner, der betegnes husets ’mave’.
De fire boligfløje refererer til villavejens afgrænsede naboskab. Seks lejligheder og et gæsteværelse
samles i hvert underafsnit på ’villavejen’, der som et udvidet kileformet gangareal anvendes til det
uformelle og bolignære fællesområde. Herfra åbner rummet sig også i lange kig mod de naturskønne
omgivelser.
Det vurderedes dog i dommerkomiteen at være tvivlsomt, om gangarealer tilbyder ophold med tilstrækkeligt dagslys og rumlighed, ligesom den lille gruppering af seks boliger på en villavej skønnes
at være i underkanten af det ideelle for det frivillige naboskab.
Antallet af gæsteboliger er langt over det i programmet specificerede behov, ligesom principper beskrevet for sammenlægning med en bolig forekommer uhensigtsmæssige og dyre ved nedlæggelse
af badeværelserne.
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I alle skalaforhold, fra fællesskab over individualitet, er forslaget artikuleret og velbeskrevet og giver
et relevant og vedkommende bud på fremtidens plejeboliger.
Bygningens hoveddisponering og udtryksfulde arkitektur er et umiddelbart stedfremmed element i
kasernens historiske omgivelser. Dette til trods forekommer det dommerkomiteen, at bygningen har
fundet sin plads i omgivelserne, at den netop følsomme og sikre indplacering, herunder dets aksialitet og landskabsbearbejdning, yder plejeboligerne en tyngde, der matcher kasernen som et moderne
modstykke og troværdig kontrast.
Facader og materialekarakter fremstår dog flimrende og luftigt og efterviser ikke den autencitet og
kvalitet, projektet i øvrigt bestræber sig på. Dommerkomiteen var stærkt tvivlende på dette meget
komplekse facadeudtryk og indpasning i området i den henseende.
Forslaget præsterer en buffet af oplevelser, et levende hus med et genkendeligt mønster, systematisk opbygget men med variationer til berigelse af helheden. Huset er præget af et klart hierarki, en
tydelig orden og organisering af funktioner og brugere/beboere og en fin indlevelse i ude-/indeforhold
i mange henseender. Adgangsforhold forekommer veldisponerede med en enkel og logisk adgang til
huset fra to sider – et hus uden bagside. Dog bemærkes det, at pladsforhold ved hovedindgang inde
ikke er optimale, og at ganglinjerne flere steder kolliderer med funktionerne. Dette gør sig gældende i
såvel husets ’mave’ som på ’villavejene’, og det er dommerkomiteens frygt, at nære såvel som store
fællesarealer reduceres til gennemgangsrum med for meget uro.
Fællesarealer og servicearealer er relativt spredte i bygningen, og derved reduceres muligheden for
fleksibel udnyttelse ved samdrift.
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Forslaget tilbyder en utraditionel boligenhed med en smal husdybde samt en gavlbolig i hver finger
med et større areal. Trods gode intentioner i fortolkningen af den traditionelle plejebolig, fremstår den
netop uafprøvet og tvivlsom i sin indretning, herunder spørgsmål til anvendelighed af ’skammekrogen’ bag badeværelset. Indretningen er således heller ikke optimal i forhold til anvendelse af loftliften
på langs af hele boligen.
Landskabet er meget indlevet og overbevisende bearbejdet. Samspil mellem bygning og landskab er
meget overbevisende og med stor dybde i bearbejdningen. Aktiviteter, herunder aktivitetsbåndet i
anlæggets akse og arealer i øvrigt, er veldisponerede og bygningerne fint afstemt volumenmæssigt i
forhold til kasernen og nabolaget i øvrigt.
Forslaget anviser en restbyggemulighed i overensstemmelse med programmet, der dog ved udnyttelse skønnes delvist at skjule hovedindgang og haveanlæg.
Det illustrerede og beskrevne Orangeri er udenfor tilbud, men vakte stor sympati i dommerkomiteen.
Tekniske forhold
Generelt er det konstruktionsmæssigt et meget traditionelt byggeri tilpasset energioptimering ved
øgede dimensioner på isolering og med lavenergi-vinduer, døre og installationer. Der er en god ingeniørteknisk beskrivelse og en god produktbeskrivelse fra entreprenøren dog med enkelte mangler i
besvarelse f.eks. af lydværdier.
Bygningerne funderes dels direkte og dels med pæle. Eksisterende bygninger fjernes ”i sin helhed”.
Bærende og stabiliserende bagmur, etagedæk og bærende skillevægge udføres fint i beton. Der
mangler beskrivelser af nogle specifikt ønskede oplysninger. Det oplyses blot, at alle krav overholdes. Tagpap med Sedum-belægning på taget anses som et positivt miljømæssigt tiltag.
Alt beskrevet El-materiel med god funktion og kvalitet. I boliger er der gulvvarme og i fællesarealer
opvarmning ved konvektorer. Det kan være en god kombination, men implementering af lavtemperatur-centralvarme vanskeliggøres. Der er i projektet foreslået enkelte dele, som er i modstrid med de
tekniske forudsætninger. Til råhuset anvendes kendte, prøvede materialer af god kvalitet. Der leveres en god kvalitet døre og vinduer, dog kan glaspartier som alusystem ikke overholde kravet om
overfladetemperatur på rammer. Akustikdæmpning med gode kendte produkter, men uden data på
f.eks. lydisolation.
Tagene afvandes med UV-system via indvendige faldstammer, hvilket ikke er ønskværdigt. Der leveres gode VVS-materialer og hårde hvidevarer, gulvmaterialer med lange levetider og lav vedligeholdelse. Der er flere gode tiltag i forhold til energioptimering, f.eks. leveres et traditionelt ventilationsanlæg med høj ydeevne og lavenergimotorer.
Det vurderes muligt at ændre funktioner i de enkelte fløje, men det vanskeliggøres af variation mellem gulvvarme og radiatorer. Der må stilles spørgsmål vedrørende facadernes vedligeholdelsesbehov og levetid.

Kriterium C Organisation
Tilbuddet indeholder meget sparsom dokumentation for partneringerfaringer på CV'er etc.
Projektteamet har dog relevant erfaring dokumenteret for plejeboligbyggeri. Organisation
med klar kommandovej og ansvarsfordeling. Acceptabel beskrivelse af konkretiseringsfasen
baseret på kendte principper.
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Kriterium D Bæredygtighed
Kvalitativ vurdering
En løsning med en fortandet klimaskærm og voldsomt udkragede karnapper og altaner. Karnapper
udført i stålgitter samt stålbjælker. Dette kan give kuldebroer, ressourceforbrug og varierende dagslys.
Varierende orienteringer og dermed sollys og dagslys. Specielt orientering mod NØ er mørk. Bygningen skygger delvist for sig selv.
Orange glas i altansider begrænser udsyn samt reducerer lys og solindfald samtidig med, at der er
kuldenedfald og varmetab gennem glasdør.
Ventilationsanlægget placeres oven på boliger og fællesområder, hvilket giver lavere levetid, ligesom
varmetabet er betragteligt og skal medtages i BE-beregning.
Pælefundering af hele byggeriet og ikke baseret på eksisterende kælder.
Øvrige pointer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gode 3 lags optimerede ruder og rammer, tæthed mv. i alt 7 gode fokuspunkter på energi.
50 m² solceller, og bygningen opfylder forventelige BR2020 krav. God signalværdi.
Delvis IHC, der kan spare energi.
Træ fra bæredygtigt skovbrug.
Natsænkning skurvarme.
Udtørring med fjernvarme.
Min 80% af affald skal kunne genbruges.
Kortlægning af miljøpåvirkninger.

CO2 Fodaftryk
5373 tons CO2 ækvivalent
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Elindco’s tilbud
”Lysningen”

Kriterium A Forslag
Overordnet vurdering
Forslagsstillerne tager afsæt i ønsket om at reformere strukturen i det klassiske plejeboligbyggeri.
Dette kobles med mange og relevante overvejelser om hjemlighed, oplevelsesrigdom og gode forhold for personalet. En masse prisværdige intentioner, der i projektet resulterer i et anlæg, der er
tænkt indefra og ud med udgangspunkt i boligen og de fælles rum mellem dem. Hovedformen er et
resultat af summen af enkeltboliger.
Bebyggelsen fremstår som et cirkulært anlæg med et internt zig-zag gangforløb med henholdsvis boliger mod den introverte og skærmede gård og cirklens periferi med orientering mod parken.
Hovedankomst markeres arkitektonisk og funktionelt af et brydende volumen, der hensigtsmæssigt
samler fælles- og servicefaciliteter. Bygningen fremstår i blank mur i en lys tegl med partier i træ og
aluminium i en sympatisk og let facadekomposition.
Boligafsnittene er opdelt som tre næsten identiske enheder à 24 boliger på hver sin etage.
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Den runde bygning placeres ud fra en bymæssig argumentering på grundens sydlige del mod Jægersborg Allé. Trods dette enkle og klare hovedgreb – ud over kasernens rektangulære anlæg,
endnu en absolut geometrisk figur på stedet, nemlig cirklen – fremstår der efter dommerkomiteens
mening intet overbevisende samspil mellem de to.
Den aksiale tvedeling af konkurrencearealet, herunder den illustrerede anvendelse af restbyggemuligheden, accentuerer problematikken omkring en 1. og 2. række i bebyggelsen mod henholdsvis
byen og parken/naturen og fremstår i et tvivlsomt samspil med kasernens anlæg.
Ankomstområdet er veldisponeret og logisk, ligesom trafikafvikling nærmest Jægersborg Allé er enkel og realistisk, men forekommer uambitiøs, idet den ikke griber stedets kvaliteter.
Det vakte sympati i dommerkomiteen, at gårdrummet som det samlende rum præsenteres straks ved
ankomsten til bebyggelsen, og anvendeligheden af et skærmet gårdrum er absolut stor.
Programmering og bearbejdning af det øvrige landskabsrum - aksens diskrete betoning og slotsruinens markering i plænen – samt cirklens programmerede ’stempling’ rundt i parken forekommer
upræcist og uden decideret indføling i stedet og de historiske lag.
Styrken i den klare geometriske figur og etagernes gentagelse over hinanden vurderes dog også at
være forslagets svaghed. Det rumlige hierarki, og herunder også beboernes – og de ansattes – orientering rundt i bygningen, fremstår labyrintisk med store gangarealer af lysmæssig og funktionel
kvalitativt begrænset værdi.
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Forslaget gør markant op med den klassiske korsformede plejebolig. Utraditionelle og mangeartede
varianter opstår i cirklens layout, og dagslys prioriteres i alle boligens rum.
Dette giver dog også en del uhensigtsmæssigheder i boligernes anvendelighed, ligesom det må konstateres, at trods boligernes generøse arealudlæg opnås der ikke tilsvarende rumlige og funktionelle
kvaliteter endsige tilstrækkeligt antal 2-rumsboliger.
Det bemærkes, at fælles administration mv. er hensigtsmæssigt placeret, og at forslaget i øvrigt tilbyder gode forhold for personale i form af kontorer og øvrige funktioner.
Cirklens principielt optimerede rundgang svækkes betydeligt i dette boliglayout og giver en lang
rundgang for husets brugere og beboere. Opdelingen af gruppernes spiseafdelinger i tre afsnit vil
ikke fungere optimalt i praksis, ligesom køkkenforhold for henholdsvis modtage- og anretterkøkken
ikke besvarer programmets krav.
Tekniske Forhold
Der er vedlagt en acceptabel ingeniørteknisk beskrivelse, men en mangelfuld produktbeskrivelse.
Bygningen funderes direkte på en gruspude, hvilket vurderes som meget dyrt. De bærende og stabiliserende vægge er fint beskrevet som beton, og dæk samt tag er præfabrikeret beton. Det er vanskeligt at se på facadebillederne af murede facader, at det svarer til de i projektet beskrevne lette
trækassetteelementer.
Der er beskrevet lette facadeelementer, men ikke opbygning og kvalitet. Adskillige af byggeriets elementer kan ikke kvalitets- og levetidsbedømmes ud fra det viste eller det beskrevne. Der er ofte kun
refereret til, at kravene overholdes på eventuelle bygningsdele. De fleste af de elementer, der er beskrevet, har god udmærket funktionalitet, men der er mange ting, der ikke er beskrevet som ønsket.
De elektriske komponenter er godt beskrevet, og det er gode effektive komponenter.
Svagstrøm og El-komponenter er af god kvalitet og med kendte rimelige til gode levetider. Der
etableres solcelleanlæg uden angivelse af størrelse, hvilket vanskeliggør sammenligning og bedømmelse.
Når der bygges råhus af søjler/bjælker, vil der ofte være stor fleksibilitet i indretningsmuligheder. Der
er lang levetid på de konstruktioner, som er beskrevet, og som det læses. Der er flere steder mangler
og divergenser mellem ingeniør, arkitekt og entreprenør i det beskrevne og det tegnede.

Kriterium C Organisation
Partneringerfaring er dokumenteret i tilbuddet, men kun i begrænset omfang. En del af de
foreslåede medarbejdere har nogen relevant erfaring indenfor plejeboliger. Gennemarbejdet
organisation. God beskrivelse af en proces, hvor programmets vision videreføres.

Kriterium D Bæredygtighed
Kvalitativ vurdering
Rund bygning giver meget solindfald også om sommeren. Varierende dagslys efter orienteringen.
Bygninger giver skygge for sig selv.
Kompakt bygning med franske altaner for at mindske kuldebroer – det er fint.
Begrænset kælder for minimering af udgravning, dvs. eksisterende kælder bruges ikke og ny bygning
funderet direkte på terræn.
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Øvrige pointer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoneopdelt dagslysstyring+PIR.
Lysstyring i boliger.
Solceller og solfangere etableres.
Nedsivning af regnvand.
Højeffektive belysningsarmaturer.
Elevatorer: Almindelige uden tilbageføring af energi.
Regnvand nedsives via 3 faskiner, fra P-plads via olieudskiller.
Behovsstyret ventilation (VAV) med høj virkningsgrad.
PVC frie produkter.

CO2 Fodaftryk
4918 tons CO2 ækvivalent
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Jakon’s tilbud
”Jægergården”

Kriterium A Forslag
Overordnet vurdering
Anlægget placerer sig i aksen fra Jægergården og folder sig ud derfra i en tilnærmet symmetri. Centralt placeres de fælles funktioner i en transparent hovedbygning, der flankeres af plejeboligerne underdelt i tre grupperinger á 24 boliger.
Som strukturerende element foreslås to atriumgårde, der samler boligerne omkring sig i henholdsvis
en og to etager, og således at boligerne orienteres mod omgivelserne og alle øvrige funktioner mod
gårdene.
Karakteristisk er de vippede tagflader, der giver øget rumhøjde og dagslys og tillige accentuerer
gruppernes fællesområder.
Adgang og parkering sker fra vest, mens den østlige del friholdes helt for trafik. Løsningen
virker enkel og logisk for både brugere og besøgende. Behandlingen af udearealerne er hierarkisk
med en tredeling i en offentlig parkzone, de private gårdrum og endelig ”haven” mod øst. Det virker
sandsynligt, at mange forskelligartede behov vil kunne rummes her, og uderummene kunne fungere
for såvel selvhjulpne som demente brugere, personale og pårørende.
Interiørerne er venlige og lyse og uden institutionskarakter. Etageplanerne er generøse med brede
gang- og talrige opholdsarealer. Princippet med boligerne konsekvent orienteret mod parken giver
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velbelyste boliger og fine fælles gang- og opholdszoner med velovervejede udsyn til den omgivende
park.

Helhedsindtrykket er et venligt, lavt men også yderst konventionelt anlæg. Boligerne er helt igennem
traditionelle, og uden forsøg på at udfordre genren, hvad der forekommer lovlig uambitiøst i betragtning af værdiprogrammets oplæg.
Dommerkomiteen stiller sig skeptisk overfor bygningernes arkitektoniske udtryk.
Facadernes lette plademateriale og de løftede tagtrekanter giver en flygtig, teltagtig karakter, der
isoleret set er sympatisk, men stemmer dårligt overens med anlæggets overordnede symmetri og
ikke udfordrer Jægergårdens tyngde.
Taglandskabet fremstår snarere som et forsøg på at løfte et konventionelt, horisontalt bygningsanlæg end en integreret del af anlæggets funktion og arkitektur.
Det er dermed alene placeringen i aksen, der formelt knytter plejeboligerne til Jægergården, mens
husets arkitektur og i særdeleshed materialevalg virker stedfremmed og uden forankring. Referencen
til Jægerborg Allés hvide villaer frem for Jægergården er et overraskende motivvalg.
Som eneste forslag bygges alene i en og to etager, og i kombination med husets store bruttoareal
medfører det, at anlægget lægger beslag på stort set hele grunden. Bygningens langstrakte facon
opdeler grunden i en vestlig og østlig del, og med husets ekstroverte karakter, der følges op af private haver langs alle facader, vil parken privatiseres yderligere.
Den ønskede anvisning af en restbyggemulighed er yderst skematisk illustreret, og beliggende mellem parkeringen og slotsruinens fodaftryk vurderes den da også at være nærmest ikke eksisterende.
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Forslaget fremtræder dog samlet set som et drevent disponeret og imødekommende bygningsanlæg
med mange kvaliteter i kraft af den klare organisation, det rigelige dagslys og de gennemprøvede,
funktionelle løsninger.
Det er imidlertid dommerkomiteens opfattelse, at forslaget ikke giver overbevisende svar på konkurrencens helt centrale problemstillinger som hensynet til det eksisterende kulturmiljø og en fornyelse
af plejeboligen både som bolig og bygningsanlæg.
Tekniske forhold
Bygningerne opføres med kombineret borede pæle og normal fundering. Bærende betonvægge, fint
beskrevet med søjler og dæk i beton. Der er lette facadepartier uden teknisk angivelse af opbygning.
Der er en acceptabel ingeniørteknisk beskrivelse og en næsten acceptabel produktbeskrivelse.
Opbygning med beton som bærende og stabiliserende er fint, men der oplyses ikke yderligere om
opbygning af de lette facadepartier, og hvilke produkter der tænkes anvendt. Ventilationsanlæg tilbydes i god funktionalitet, men det præciseres ikke, hvordan sammenkoblingen med naturlig ventilation
tænkes.
Der anvendes rustfri stålrør til forsyning, hvilket er godt, men det mangler at blive oplyst, hvad resten
af rørene er fremstillet af. Der er i ingeniørbeskrivelsen fremført mange gode tiltag som princip, vi kan
bare ikke se, hvilke produkter der specifikt tænkes anvendt. Der beskrives mulige produkter, men
ikke hvilket fabrikat der leveres.
Døre og vinduer i træ som god kvalitet. Hårde hvidevarer, inventar, elevator, skraldesug, centralstøvsuger og installationer leveres i god kvalitet, gode materialer og med kendte levetider.
Der leveres grønne tage og kan leveres solcelleanlæg, hvis det ønskes. Eventuelt forvarmes/køles
ventilationsindtaget ved jordslange. Det vurderes, at byggeriet har store fremtidige fleksible ændringsmuligheder. Tagene og de bærende konstruktioner har god drifts- og vedligeholdelsesøkonomi. Vedrørende resten af regnskærmen er der usikkerhed om opbygningen. Der er mange delelementer, som ikke kan bedømmes på grund af manglende oplysninger.

Kriterium C Organisation
Tilbuddet indeholder en beskrivelse af partneringerfaring, som dog kun delvist er
dokumenteret. Yderst begrænset plejeboligerfaring blandt udvalgte medarbejdere. Fin rollefordeling, vel beskrevet organisationsstruktur. Fin gennemtænkt procesbeskrivelse. Egen
bearbejdet afleveringsprocedure vedlagt.

Kriterium D Bæredygtighed
Kvalitativ vurdering
Tilbuddet indeholder en lang række tiltag, der gør, at byggeriet fremstår bæredygtigt.
Det omtales, at der anvendes C02 neutrale materialer, hvilket er positivt, selv om dette ikke er tilbundsgående beskrevet.
Grønne tage. Opsamling af regnvand til personalebrug. Forberedelse til genbrug af regnvand til
plejehjemmet, hvis regler lempes. Virker tilsyneladende som en god ide, men på grund af grønne
tage vil dette genbrugte regnvand indeholde flere bakterier end normalt, så det bliver nok næppe re-
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aliseret.
Grønne tage og sparet køling. Grønne tage har kølende effekt, men også om vinteren. På grund af
den aktuelle isoleringstykkelser vurderes den kølende effekt om sommeren som værende af mindre
betydende, men dog tilstede.
Termoaktive gulve i tunge dæk sikrer naturlig køling i varme perioder.
Byggeriet er udført i få plan med deraf følgende stort tagareal og fodaftryk. Dette vurderes at koste
ekstra i materialeforbrug bl.a. til dyr dyb fundering på borede fundamenter. Det aktuelle design giver
dog god dagslystilgang og sparer dermed på kunstlys.
Varierende dagslys og solindfald, da boliger er orienteret mod alle verdenshjørner, med selvskygge
på vinduer mod gårdrum.
Med det aktuelle design vurderes det, at der skal anvendes store isoleringstykkelser for at nå energirammen.
Øvrige pointer:
• Jordkreds til forvarmning og køling af ventilationsluft.
• Kælder genanvendes og udvides.
• En del LED-lysarmaturer vælges.
• Afvanding af overskydende regnvand via LAR, fra P-område via olieudskiller.
• Udvendig solafskærmning.
• Frikøling i varme perioder.
CO2 Fodaftryk
4516 tons CO2 ækvivalent
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NCC’s tilbud
”Ibstruphave”

Kriterium A Forslag
Overordnet vurdering
Ibstruphave er et forslag, der i sine intentioner er baseret på en humanistisk og sympatisk tilgang til
opgaven. Ikke alle disse intentioner finder dog forløsning i det præsenterede, der efter dommerkomiteens mening lader et overordnet fremmedartet billede stå tilbage, der i ringe grad forholder sig til
stedet, kasernen og de historiske lag.
Forslaget er et forholdsvist traditionelt bud på såvel plejeboliger som centerfunktioner. Som en treetagers x-formet bygning placeres den midt i aksen med de fire fløje i henholdsvis nord- og sydgående retning. De tre fløje indeholder boligerne, dels i en traditionel dyb bolig med krydsplan og dels i
en fløj af smalle, langstrakte boliger. Fjerde fløj indeholder de administrative funktioner og en opholdsterrasse i 2. sals plan. I bygningens centrum, hvor alle veje mødes, placeres alle supporterende
faciliteter.
Principielt vurderes det at være et velfungerende hus, der i mange henseender vil tilgodese de efterspurgte behov. Overordnet set er det dog ikke en bygning, der tilbyder nævneværdige rumlige oplevelser. Her kan bl.a. nævnes organiseringen med midterkorridoren med minimale siddemuligheder
som rumligt klimaks, krydsets funktionelle tyngdepunkt uden nævneværdig rumlig styrke, og en tvivlsom herlighedsværdi af de tilbudte udeophold i såvel park som ved boliger.
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Bygningens placering og orientering mod omgivelser og adgangsveje overrasker. Der er således
primær adgang fra bygningens østlige side, der i øvrigt præsenterer sig med ’ansigtet’ mod parkens
rum og kasernen. Aksen løber uformidlet ind i en glasvæg og en bagvedliggende spisestue. Det forekommer uhensigtsmæssigt og uforståeligt.
Materialiteten med en skive-/flisebeklædning af facaderne fremstår svært forenelig med det konservative arkitektoniske sprog, huset fremviser, og signalerer dermed ingen tyngde eller stoflig kvalitet.
Landskabsbearbejdningen i øvrigt er meget behersket, kyndig og stilfærdig. Den har dog svære betingelser på grund af hovedgrebets manglende forståelse for stedet.
Hovedsagligt bevares og forstærkes de eksisterende værdier på grunden og tilføres få nye elementer, der skal sikre de nære og aktivitetsskabende udearealer for boligerne. Det bemærkes, at det
nordlige gårdrum belastes af varetilkørsel og elevator i terræn, og dermed vil være en reduceret kvalitet for ophold og øvrig anvendelse for beboere.

Boligerne er velafprøvede typer, der begge vurderes som værende gode og velfungerende, om end
nok ikke specielt nyskabende. Forslaget redegør godt for forskellig anvendelse af fleksrummet. Det
forekommer dog uforklaret i dette forslag, at der tilbydes to varianter af boliger, og det forekommer
som en konkurrencemæssig helgardering snarere end en arkitektonisk og funktionel styrke.
Omfattende nice-to-have muligheder er vist som integrerede funktioner i bygningen. Det fremgår ikke
entydigt, hvad konsekvensen er for bygningen, såfremt den fravælges.

Restbyggemulighed er i forslaget vist i skematisk form som tre længer i forlængelse af Jægergårdens
bygninger. Dommerkomiteen finder ikke, at den anviste løsning reelt styrker hverken Ibstruphave eller det eksisterende kaserneanlæg og parken som sådan.
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Tekniske forhold
Generelt er det et meget traditionelt byggeri tilpasset energioptimering ved øgede dimensioner på
isolering og lavenergi-vinduer og døre. Der funderes på pæle og på eksisterende kælder, der anvendes i fuld udstrækning. Der er en god ingeniørteknisk beskrivelse og en god produktbeskrivelse.
Der anvendes naturlig ventilation om sommeren og VAV om vinteren for at begrænse energiforbruget. Der er passive bygningstiltag frem for aktive energitilskud. Der bygges en tung inderkerne med
lette facader, hvilket er godt for indeklimaet og energioptimeringen. Kuldebroer er minimeret. De indvendige nedløbsrør er ikke godkendt i Gentofte Kommune.
De store vinduesfacadepartier er ikke energivenlige på grund af alu/stålrammer, og kan ikke overholde 13°C. overflade kravet. Vinduer i øvrigt er af god kendt kvalitet. Der benyttes kendte byggemetoder af god kvalitet. Der oplyses lyddæmpningstal som ønsket. Der benyttes overvejende tunge
slidstærke materialer inde med lange og middellange levetider. Hårde hvidevarer, sanitet, armaturer
og tilbehør af god kvalitet og levetid.
Godt vacumanlæg til skrald og god centralstøvsuger samt kendt elevatorløsning.
Udendørsinventar og beplantning er sparsomt beskrevet. Der er mulighed for at etablere aktive tiltag.
Varmen fordeles via radiatorer og konvektorer, hvilket ikke er godt til lavtemperaturforsyning. Der er
god fleksibilitet, idet hovedstabiliteten opnås ved ydervægge og enkelte bærende hovedskillevægge
og bjælker af beton. Hovedføringsvejene ligger over gangarealerne og kan let tilpasses.
Præfabrikerede badeværelsesmoduler virker lidt imod fleksibel indretning. Klimaskærmen er opbygget af kendte materialer vedligeholdelsesmæssigt og levetidsmæssigt. Dette byggeri ligger teknisk
over middel.

Kriterium C Organisation
Tilbuddet indeholde entreprenørens egen fasemodel, som er tilpasset projektet. Partneringerfaringen er meget veldokumenteret. Veldokumenteret plejeboligerfaring indenfor alle fag.
Flot gennemarbejdet organisationsbeskrivelse. Proces indgående beskrevet med mange
gode pointer.

Kriterium D Bæredygtighed
Kvalitativ vurdering
Genanvender kælderen - 96% af materialer i kælderen genanvendes.
Orientering i hovedtræk øst/vest, hvilket giver rimeligt ens dagslys og solindfald over døgnet til alle,
og derved udjævner lysbehov. Byggeriet har nogen egenskygge, hvilket reducerer lys og solindfald
specielt om vinteren i nogle boliger tæt på bygnings-”centret”.
Regnvand nedsives og bruges til vanddamme. NB: Hovedparten af vandet holdes på egen grund,
dog ikke 100%.
Afløb i UV-system medfører, at kolde regnvandsledninger passerer klimaskærmen og kan udgøre en
kuldebro.
Der udføres jordkreds på ventilation for naturlig forvarmning og køling af ventilation.
Naturlig ventilation i fællesområder vurderes ikke som bæredygtigt, tværtimod.
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Der udføres nedknusning på grunden, hvilket reducerer kørsel og CO2, men medfører støj herfra.
Naturligt udluftede faldstammer stiller store krav til isolering af kold-faldstammer af hensyn til transmissions- og konvektionstab herfra.
Stor kompakthed af bygning og ingen/få kuldebroer fra altaner/karnapper og andre spring i klimaskærm, der genererer kuldebroer og energiforbrug mv.
Naturlig ventilation i fællesområder er hverken godt for tæthed, indeklima (træk) eller energiforbrug.
Det er uklart, om der udføres Bream Pre-assement eller ej.
Øvrige pointer:
•
•
•
•

Over 1000 tons kælderkonstruktion genbruges.
Lastbiler anvender miljødiesel og partikelfilter.
Lufttæthed < 0,6 l/s per m².
Temperaturvirkningsgrad ventilationsanlæg min. 82 %.

CO2 Fodaftryk
Beregning er så mangelfuld, at den ikke kan anvendes og derfor ikke indgår i vurderingen. CO2 karakteren bliver derfor 0.
Blandt andet oplyser entreprenør overhovedet ikke om nye materialer, der indbygges,
selvom dette er udbedt i projektmaterialet - jf. Tekniske Specifikationer afsnit 7.3, side 30
nederst, skema 3. Desuden vurderes beregningen af de øvrige parametre at være fejlbehæftede.
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