
 

  

KONKURRENCEPROGRAM  

KULTUR OG MUSIKSKOLE  
FREDERIKSBERG KOMMUNE 

KONSERVATORIEGRUNDEN 

 

 

 



KONKURRENCEPROGRAM 
 

2 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

1 INDBYDELSE OG FORMÅL ......................................................................................................................4 

2 INTRODUKTION ......................................................................................................................................5 

3 VISION ......................................................................................................................................................5 
3.1 Nyt kulturelt samlingssted - byrum ....................................................................................................................5 
3.2 Kultur- og Musikskolen, en del af den kreative by .......................................................................................6 
3.3 Stærk arkitektonisk profil ........................................................................................................................................7 
3.4 Kollegieboliger, gerne med fokus på musik ....................................................................................................8 
3.5 Bæredygtigt byggeri .................................................................................................................................................8 

4 FORUDSÆTNINGER ................................................................................................................................9 
4.1 Generelt ..........................................................................................................................................................................9 
4.2 Området .........................................................................................................................................................................9 
4.3 Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter ...................................................................................................9 
4.4 Planforhold .................................................................................................................................................................11 
4.5 Grunden .......................................................................................................................................................................12 
4.6 Trafikale forhold .......................................................................................................................................................12 
4.7 Tilgængelighed .........................................................................................................................................................13 
4.8 Kunstnerisk udsmykning .......................................................................................................................................13 
4.9 Tidsplan .......................................................................................................................................................................13 
4.10 Budgetramme ...........................................................................................................................................................13 

5 OPGAVEN ...............................................................................................................................................14 
5.1 Konkurrenceopgaven .............................................................................................................................................14 
5.2 Arkitektoniske og funktionelle forhold for Kultur- og Musikskolen ....................................................15 
5.3 Funktionelle forhold- kollegieboligerne .........................................................................................................16 
5.4 Energi og bæredygtighed for Kultur- og Musikskolen .............................................................................17 

6 AREALER (RUMPROGRAM) ..................................................................................................................18 
6.1 Parkeringskælder .....................................................................................................................................................18 
6.2 Kultur- og Musikskolen .........................................................................................................................................18 
6.3 Containerplads og affaldshåndtering ............................................................................................................29 
6.4 Kollegieboligerne .....................................................................................................................................................29 
6.5 Udearealer ..................................................................................................................................................................29 

7 MATERIALER, KULTUR- OG MUSIKSKOLEN .......................................................................................31 



KONKURRENCEPROGRAM 
 

3 

8 INDEKLIMA, KULTUR- OG MUSIKSKOLEN .........................................................................................31 
8.1 Generelt .......................................................................................................................................................................31 
8.2 Termisk indeklima ....................................................................................................................................................31 
8.3 Atmosfærisk indeklima ..........................................................................................................................................31 
8.4 Akustisk indeklima ...................................................................................................................................................32 
8.5 Optisk indeklima ......................................................................................................................................................32 

9 INSTALLATIONER, KULTUR- OG MUSIKSKOLEN ...............................................................................32 
9.1 Frederiksberg kommunes standarder ..............................................................................................................32 
9.2 Overordnede principper .......................................................................................................................................33 
9.3 Forsyning .....................................................................................................................................................................33 
9.4 IT .....................................................................................................................................................................................33 
9.5 Energiforbrug ............................................................................................................................................................34 
9.6 Belysning .....................................................................................................................................................................34 

10 DRIFT/VEDLIGEHOLD ...........................................................................................................................34 

11 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER ............................................................................................35 
11.1 Orientering .................................................................................................................................................................35 
11.2 Konkurrenceprojektet ............................................................................................................................................36 
11.3 Kriterier og karaktergivning .................................................................................................................................40 
11.4 Bedømmelse ..............................................................................................................................................................42 
11.5 Organisationsplan og CV ......................................................................................................................................42 
11.6 Øvrige vilkår for projektkonkurrencen ............................................................................................................42 

12 UDBUD MED FORHANDLING ..............................................................................................................42 
12.1 Generelt .......................................................................................................................................................................42 
12.2 Spørgsmål i forhandlingsperioden ...................................................................................................................43 
12.3 Første forhandlingsmøde .....................................................................................................................................43 
12.4 Revideret tilbud ........................................................................................................................................................44 
12.5 Udskillelse ...................................................................................................................................................................44 
12.6 Endeligt tilbud ...........................................................................................................................................................44 
12.7 Tidsplan for forhandlingerne ..............................................................................................................................44 
12.8 Tildelingskriterier og bedømmelse ...................................................................................................................44 
12.9 Tildeling .......................................................................................................................................................................45 
12.10 Forbehold ....................................................................................................................................................................45 
12.11 Ændringer i projektet .............................................................................................................................................45 
12.12 Rettigheder ................................................................................................................................................................45 

13 BILAGSMATERIALE ...............................................................................................................................45 
 
 
  



KONKURRENCEPROGRAM 
 

4 

1 INDBYDELSE OG FORMÅL 
Frederiksberg Kommune indbyder de prækvalificerede rådgiverteams til at deltage i projektkonkurrencen 
om et nyt stærkt og grønt byrum med en Kultur- og Musikskole som omdrejningspunkt for omdannelsen 
af området til et levende kulturelt center for hele Frederiksberg.  
 
Kultur- og Musikskolen vil understøtte Frederiksbergs store fokus på uddannelse, talentudvikling og 
kultur samt på ønsket om generering af en kunstnerisk og kulturel ”institutionel” fødekæde for byens 
børn og unge. 
 
Gennem konkurrencen ønsker kommunen at bane vejen for den bedste udformning af en ny bygning til 
udvikling og fremme af kunstneriske og musiske kompetencer. En bygning, der med sin store fleksibilitet 
skal rumme mulighed for transformation og udvidelse over tid, således, at nye kunstarter og faglige 
miljøer kan tilgodeses i det nye byggeri. 
 
Kultur- og Musikskolen placeres nord for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium for at skabe størst 
mulig synergi med de øvrige kultur- og undervisningsinstitutioner på og ved Konservatoriegrunden. 
 
Konkurrencen indebærer desuden en stillingtagen til samspil med det fredede eksisterende Kongelige 
Danske Musikkonservatorium (det tidligere Radiohus), tegnet af Vilhelm Lauritzen. Konkurrencen 
omhandler endvidere placering af en parkeringskælder og et kollegiebyggeri på grunden. 
 
Den ydre fremtræden af Kultur- og Musikskolen og kollegieboligerne samt den arkitektoniske behandling 
af byrummet har til formål at skabe sammenhæng mellem eksisterende bygninger og udearealer og den 
indre funktionalitet i bygningerne. Konservatoriegrunden ligger i ”skygge” af Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium og tilbagetrukket fra Rosenørns Allé. Dette sammenholdt med et stort ønske om et 
bygningskompleks der kan ændres/udvides over tid åbner for ønsket om bud på hvordan dette kan 
afspejle sig i nutidig, robust og eksperimenterende arkitektur. 
 
Konkurrencen omhandler Kultur- og Musikskolen på ca. 2600 m2, kollegieboliger på minimum ca. 2500 
m2 og en parkeringskælder til 65 P-pladser. 
 
Frederiksberg Kommune ser frem til at modtage kreative og velargumenterede forslag til hvordan de nye 
bygninger placeres og indrettes på Konservatoriegrunden. Placeringen centralt på det nordøstlige 
Frederiksberg og tæt på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Forum og Metro giver de 
kommende byggerier en høj eksponering i bymiljøet, som vi ser som en spændende udfordring. 
 
Kravene til opgavens løsning beskrives nærmere i dette konkurrenceprogram, ligesom de eksisterende 
forhold og bindinger.  
  



KONKURRENCEPROGRAM 
 

5 

2 INTRODUKTION 
Kultur- og Musikskolen skal være en del af et byfornyelsesprojekt, hvor der i nær tilknytning til den nye 
Kultur- og Musikskole skabes et byrum med kollegieboliger, grønne arealer, parkeringspladser på terræn 
og en kommerciel parkeringskælder. 
 
I budget 2020 blev det mellem forligspartierne i Frederiksberg kommune aftalt, at Kultur- og Musikskolen 
og kollegieboligerne skulle søges virkeliggjort på Konservatoriegrunden, idet synergien med 
konservatoriet og de øvrige kunstneriske institutioner har særlige potentialer for synergi og samarbejde. 
 
Efter denne projektkonkurrence udbydes Konservatoriegrunden til salg ved offentligt udbud. Kultur- og 
Musikskolen tilbageskødes til kommunen og øvrigt byggeri, kollegieboliger og parkeringskælder, 
etableres af køberen af grunden. 
 
Det vindende forslag vil danne grundlag for en projektspecifik lokalplan, der muliggør opførelse af en P-
kælder (køberen), kollegieboliger (køberen) og Kultur- og Musikskolen (Frederiksberg Kommune), 
efterfølgende betegnet Projektet.  
 
Det er Frederiksberg kommunes forventning at Kultur- og Musikskolen er med til at skabe et kunstnerisk 
og kreativt udviklings- og dannelsesmiljø for børn og unge og samtidigt et åbent og trygt uderum, der 
skal bidrage til ”det grønne Frederiksberg”. 
 
Vinderen af projektkonkurrencen skal være rådgiver, i samarbejde med købers rådgiver, gennem 
planlægningsprocessen (frem til endelig lokalplan) for Projektet. Køberen gennemfører byggesagerne P-
kælder og kollegieboliger medens Frederiksberg kommune gennemfører Kultur- og Musikskolen med 
vinderen af konkurrencen som totalrådgiver. Totalrådgiver bistår herefter Frederiksberg Kommune frem 
til og med udbud af Kultur- og Musikskolen i totalentreprise på baggrund af projektforslag, jf. det øvrige 
udbudsmateriale. 

3 VISION 
Visionen består af fem fokuspunkter: Nyt kulturelt samlingssted – byrum, Kultur- og Musikskolen– en del 
af den kreative by, Stærk arkitektonisk profil, Kollegieboliger med fokus på musik samt Bæredygtigt 
byggeri. 

3.1 Nyt kulturelt samlingssted - byrum 
Frederiksberg Kommune ønsker at bane vejen for den bedste udformning af et nyt byrum med nye 
funktioner på Konservatoriegrunden på Frederiksberg. 
 
Området har med sin størrelse og centrale placering tæt på flere kulturinstitutioner gode muligheder for 
at blive en af Frederiksbergs attraktive pladser og et aktivt mødested for elever, beboere, studerende, 
medarbejdere og besøgende.  
 
Konservatoriegrunden skal gennem en inspireret indsats fra konkurrencens deltagere indtage sin plads 
blandt Frederiksbergs byrum, hvor Kultur- og Musikskolen, et nyt kollegiebyggeri og en parkeringskælder 
vil give Konservatoriegrunden rammerne for alsidig aktivitet hvor arkitekturen er oplevelsesrig, 
velfungerende og godt integreret.   
 
Det nye offentlige uderum skal gerne invitere til ophold og virke åbent, intimt og trygt og gøre 
forbipasserende nysgerrige på den nye urbane ”oase”, der er beliggende i et tæt bebygget område på 
Frederiksberg. 
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3.2 Kultur- og Musikskolen, en del af den kreative by   
I tilknytning til de eksisterende kulturelle institutioner på Konservatoriegrunden vil vi med den nye 
bygning som omdrejningspunkt omdanne området til et levende kulturelt center til glæde for hele 
Frederiksberg.  
 
Vi vil, med Kultur- og Musikskolen, understøtte sammenhængen mellem uddannelse af kommunens børn 
og unge, kommunens kreative erhvervsliv og byens generelle kultur- og fritidsliv til den helhed, der 
tegner Frederiksberg som en moderne og samtidig by, der i respekt for historie og tradition giver de 
bedste rammer for også at være fremtidens by.  
Vi skal styrke tværinstitutionelle samarbejder med dagtilbud, folkeskolen, de videregående uddannelser 
og kommunens andre kulturelle institutioner. 
 
Kultur- og Musikskolen skal undervise i de klassiske kultur- og kunstfag som musik, billedkunst, film, 
drama, dans, litteratur samt deres moderne blandingsformer. Vi skal styrke folkeskolen og de 
videregående uddannelsesmuligheder for børn og unge på Frederiksberg og derved også styrke 
Frederiksbergs position som kulturel og kreativ by.  
Vi skal benytte kunstens potentiale som katalysator for mangfoldige og inkluderende fællesskaber.  
 
Kultur- og Musikskolen skal understøtte det moderne kulturbegreb. De kunstneriske udtryk smelter i 
stigende grad sammen til samlede historiefortællinger og performances. I alt fra musikvideoer, 
computerspil til opera og samtidskunst inddrages elementer fra de klassiske kunstformer.  
Den generelle digitalisering er også fremherskende inden for de kulturelle udtryk og derfor også et 
væsentligt element i et samtidigt, kulturelt univers.  
 
Kultur- og Musikskolen skal fastholde en høj fagprofessionel tilgang til de enkelte fag, muliggøre 
fordybelse, tilbyde udøvelse og samarbejde med det fagprofessionelle kultur- og kunstnermiljø i 
kommunen, producere kulturoplevelser samt understøtte kulturelle events, arrangementer og 
tilbagevendende festivaler i Frederiksberg Kommune. 
Vi skal samle de faglige miljøer indenfor kultur og samtidig fremme tværæstetiske formater i krydsfeltet 
mellem kunstarterne. 
 
Kultur- og Musikskolens fagsammensætning og aktiviteter vil i tråd med skolens overordnede vision og 
kerneværdier antage mange former. Vi forventer derfor en meget stor variation af brugen af Kultur- og 
Musikskolen over år.  
Skolens fysiske rammer skal på funktionel og fleksibel vis understøtte og muliggøre denne fagprofil.  
 
Vi ønsker os fysiske rammer, der understøtter:   
 

• glæden ved at udtrykke sig igennem kreative processer                                                                                                                                          
• glæden ved at lære noget og fordybe sig 
• glæden ved at være sammen med andre i musiske fællesskaber  
• glæden ved at kunne noget og vise det for nogen 

 
Vi møder Kulturskolens brugere på mange forskellige måder. Alle disse kendte som ukendte 
(fremtidige) aktiviteter skal finde sted i rammer og lokaler, der understøtter den enkelte aktivitets 
formål og behov”. 
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3.3 Stærk arkitektonisk profil 
De nye bygninger skal være stærke eksempler på en nutidig arkitektur der i samspil med den 
arkitektoniske perle Radiohuset og de klassiske omkransende karrébebyggelser danner en robust og 
karakterfuld helhed på den centrale placering på Frederiksberg. 
 
Kultur- og Musikskolen skal være omdrejningspunkt for et dynamisk bykvarter med fokus på kulturliv og 
kunstoplevelser. 
 
De nye bygninger med det nye byrum skal sammensmelte fredet kulturbyggeri og ny eksperimenterende 
arkitektur til fremtidens kulturarv. 
 
Kultur- og Musikskolen skal være robust og være forberedt for fremtidig transformation og udvidelse. De 
fysiske rammer skal således kunne forandres, omdannes til nye funktioner og udvides i takt med at 
behov/funktioner ændrer sig. En robust og fleksibel arkitektur både indvendig og udvendigt. 
 
Kultur- og Musikskolen skal være åben og danne en lys, varm og kreativ ramme om et inspirerende og 
kreativt undervisningsmiljø. Et levende sted hvor man som elev gerne vil opholde sig hele døgnet. Et 
levende sted hvor inde og ude flyder sammen og hvor udearealerne bruges som en naturlig del af 
aktiviteterne på skolen. Et levende sted hvor lokaler bliver benyttet af skoler, institutioner 
aftenskoleområdet, og andre kreative aktiviteter. 
 
Kultur- og Musikskolen skal sende et markant og synligt signal til omverdenen om, at her udfoldes 
musikundervisning og kulturaktiviteter.  
 
Kultur- og Musikskolen skal signalere åbenhed overfor omverdenen og nærhed til byens borgere. 
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Kultur- og Musikskolen skal understøtte samarbejde på tværs af de kulturelle grene. De fysiske rammer 
skal understøtte spontane møder mellem elever, undervisere og administrativt personale, hvor kimen 
skabes til nye ideer og samarbejder.  

3.4 Kollegieboliger, gerne med fokus på musik 
Kollegiet skal ikke blot være et sted at bo, men et sted, hvor de studerende kan leve livet i fællesskab 
med andre studerende.  
 
Arkitekturen skal derfor understøtte samvær og daglige sociale aktiviteter, som de studerende kan 
engagere sig i. Kollegiet skal ligeledes bidrage til fællesskabet i lokalområdet og til at skabe et aktivt 
byliv. 
 
Kollegiet skal understøtte, at de studerende får et stærkt fælles læringsmiljø, hvor der er rum for 
inspiration, fordybelse og samarbejde både blandt beboerne indbyrdes, men også med andre 
medstuderende fra bl.a. Kultur- og Musikskolen. 
 
Ansvar for miljø, energieffektivisering og ressourcebevidsthed skal være gennemgående i byggeriet og 
en vigtig del af kollegiets profil og forventninger til beboerne. 

3.5 Bæredygtigt byggeri 
Frederiksberg Kommune ønsker at fremme nyt, grønt byggeri ved at reducere drivhusgasudledning fra 
byggeri og ved at udvikle nyt klimavenligt byggeri. Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030.  
 
Byggeriet skal sætte en høj standard for det bæredygtige byggeri – både i forhold til byggeperioden og 
drift i bygningens levetid. Vi omstiller el, varme, bygas og transport til vedvarende, fossilfrie, bæredygtige 
energikilder og satser på energireduktioner, synergieffekter og grøn vækst, som fremmer et smart og 
fleksibelt energisystem. Vi fremmer den cirkulære økonomi ved at genbruge, skabe nye produkter af 
gamle og styrke grønne indkøb. 
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4 FORUDSÆTNINGER 

4.1 Generelt 
Konservatoriegrunden er beliggende centralt i den nord- østlige del af Frederiksberg kommune. I 
området er en række andre kulturinstitutioner og et gymnasium. Konservatoriegrunden ligger med kort 
afstand til Metro og tæt på Rosenørns Allé.  
 
Bygningerne skal placeres inden for et byggefelt, der afgrænses som vist på illustrationen. 
 
 

 

Luftfoto af området 

 

 

Byggefelt, matr. 19bg 

 
 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (i det fredede Radiohus) tiltrækker mange besøgende ved 
koncerter, men området nord for bygningen ligger noget øde hen og appellerer ikke i dag til 
gennemgang eller ophold. 

4.2 Området 
Området omkring Konservatoriegrunden er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø, og det er ét af 
Frederiksbergs mange helstøbte bymiljøer af høj kvalitet. 
De nye bygninger og det nye byrum skal styrke og videreudvikle Frederiksbergs unikke identitet og 
særlige stemning.  

4.3 Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter 

4.3.1 Radiohuset 
Radiohuset er et hovedværk i dansk arkitekturhistorie. Vilhelm Lauritzens smukke hus er en fornem 
repræsentant for den nordiske funktionalisme med sin blanding af enkelhed og detaljerigdom. 
Da hovedbygningerne og deres omgivelser er fredet, vil Radiohuset på mange måder være   centralt i 
forståelsen af stedets særlige karakter og samspillet med de nye bygninger. 
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Fredningen har følgende begrundelse:  
“Radiohuset har den fremragende arkitektoniske og kulturhistoriske værdi, der begrunder en fredning af 
bygninger, der endnu ikke er 100 år. 
Radiohuset er et af hovedværkerne inden for den danske funktionalisme. Radiohuset følger de på 
opførselstidspunktet mest moderne internationale arkitektstrømninger, men i en selvstændig og konsekvent 
bearbejdning. De rene brugsformer, som man kender dem fra skibe, flyvere, maskiner og fabrikker, er 
gennemdyrket i anlægget. Hertil kommer, at koncertstudiets overdækning er af konstruktionshistorisk 
betydning. (CAJ, Skov- og Naturstyrelsen 1994)”. 
 
Radiohuskomplekset er med andre ord kendetegnet ved at være sammensat af en række formmæssigt 
forskelligartede bygninger, der alle tager udtryk efter deres særlige funktion. Koncertsalen står tydeligt 
frem blandt de andre bygninger, men tagenes udformning er også markante i de resterende bygninger. 
Det samlede bygningskompleks indeholder fx skulpturelt formede tage, tilbagetrukne tagetager og store 
frodige taghaver. Et andet kendetegn er en forholdsvis homogen materialeholdning, hvor alle primære 
bygningskroppe er beklædt med lyse, gule facadeklinker eller tegl som det samlende materiale. 
 
Facadeproportioneringen og de hvide vinduesbånd og vinduespartier er fortællinger om både 
funktionalitet og indlevet udformning af dagslys og udsyn i de indre rumligheder. 
 
Gårdrummet huser i dag en række sekundære og mere afdæmpede bygninger, som fremstår i kubiske 
former i gult murværk med hvide markeringer.   
 
Direktørvillaen, funktionær- og portnerboliger er kategoriseret bevaringsværdige.  
 
Transformerbygningen er ikke kategoriseret bevaringsværdig, men både denne og de 
bevaringsværdige bygninger kan enten indgå i løsningen eller være til inspiration (hvis de bliver revet 
ned) og herved tjene til forståelse af det samlede Radiohuskompleks. 
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Bebyggelse i gården 

 

 

Kig mod J. Dannefærds Vej 

 

 

Gavl af institutionen NEXT 

 
 

4.4 Planforhold 

4.4.1 Kommuneplan 
Den gældende kommuneplan er fra 2022. 
 
https://www.frederiksberg.dk/kommuneplan 
 
Konkurrenceområdet er beliggende i Område 6.C.1, som anvendes til blandede byfunktioner i form af 
kontor- og serviceerhverv, offentlige institutioner, undervisnings- og forskningsinstitutioner, kulturelle 
aktiviteter, idræts- og bevægelsesaktiviteter, caféer og restauranter, forlystelser, hotel- og 
konferencefaciliteter samt boliger. 
 
Bebyggelsesprocenten må maksimalt udgøre 150 og der må max bygges 6 etager. 
 
I Kommuneplanen er området omkring Konservatoriegrunden udpeget som et værdifuldt kulturmiljø, og 
det er ét af Frederiksbergs mange helstøbte bymiljøer af høj kvalitet. 
 
Af supplerende bestemmelser fremgår, at der kan etableres parkeringskælder under 
konservatoriegrunden. 

4.4.2 Frederiksbergstrategien 
Frederiksbergstrategien 2020 er Frederiksbergs øverste strategiske pejlemærke, som skal få hovedstadens 
grønne hjerte til at banke endnu stærkere. Den er en vision og en drøm om, hvordan Frederiksberg skal 
udvikle sig frem mod den vigtige skæringsdato år 2030, hvor kommunen skal være CO2 neutral. 
https://www.frederiksberg.dk/frederiksbergstrategien 

https://www.frederiksberg.dk/kommuneplan
https://www.frederiksberg.dk/frederiksbergstrategien
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4.4.3 Arkitekturpolitik 
Arkitekturpolitik for Frederiksberg fra 2017 identificerer og tydeliggør de mange faktorer, der bidrager til 
den gode arkitektur på Frederiksberg. Arkitekturpolitikken relaterer sig direkte til byens overordnede 
strategi – Frederiksbergstrategien. Politikken viser, hvordan arkitekturen kan bidrage til at opnå de 
målsætninger, der er i Frederiksbergstrategiens fire temaer: Klimaby for fremtiden, Livskvalitet i 
hverdagen, Vidensbyen og Byen i byen. 
https://www.epaper.dk/frederiksberg/byudvikling/arkitekturpolitik-for-frederiksberg/  

4.4.4 Lokalplan 
Der foreligger ikke lokalplan for området.  
 
Lokalplan for området skal udarbejdes på baggrund af det vindende konkurrenceprojekt. 

4.5 Grunden 

4.5.1 Geoteknik 
Der er foretaget geotekniske undersøgelser og der henvises til bilag 3F_Bilag E Miljørapport. Kommunen 
er i gang med supplerende undersøgelser af grunden. 

4.5.2 Forurening 
Der er gennemført miljøundersøgelser, som viser forurening på vidensniveau 1. Der henvises til bilag 
3F_Bilag E Miljørapport. Kommunen er i gang med supplerende undersøgelser af grunden. 

4.5.3 Ledninger 
Ledningsoplysninger fremgår af bilag 3E_Bilag D Grundplaner. 

4.5.4 Eksisterende træer 
Frederiksberg Kommune har registreret et antal bevaringsværdige træer på grunden.  
Bevaringsværdige træer fremgår af bilag 3E_Bilag D Grundplaner.  Hvis bevaringsværdige træer fældes, 
kan der opnås tilladelse til placering af erstatningstræer i forholdet 1 stk. træ erstattes med 2 stk. nye 
træer på grunden. Såfremt erstatningstræer foreslås placeret andet sted i kommunen, vil dette udløse 
erstatningstræer i forholdet 1 stk. træ erstattes med 4 stk. nye træer. Det vil dog kræve dispensation, hvis 
erstatningstræer ikke plantes på grunden.  

4.5.5 Arkæologiske undersøgelser 
Der er ikke gennemført arkæologiske undersøgelser. 

4.5.6 Grænseflader i skel 
Den eksisterende mur mellem grunden, Københavns Mediegymnasium NEXT og tilstødende boliger 
ønskes ændret. Muren kan fx nedrives partielt, fjernes delvist og/eller ændres i højden. 

4.6 Trafikale forhold 

4.6.1 Ankomst 
Grunden afgrænses mod øst af Julius Thomsens gade, hvor der i dag er indkørsel til grunden (fredning er 
gældende i dette område). Indkørslen anvendes til varelevering til Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, se bilag 3E_Bilag D Grundplaner. Mod nord afgrænses grunden af Jakob 
Dannefærds Vej, hvor der også er indkørsel til grunden. Adgang til grunden kan tilpasses løsningsforslag i 
konkurrencen. 

https://www.epaper.dk/frederiksberg/byudvikling/arkitekturpolitik-for-frederiksberg/
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4.7 Tilgængelighed 
Tilgængelighed og kriminalpræventive tiltag skal udformes som en naturlig del af arkitekturen. 

4.8 Kunstnerisk udsmykning 
Kultur- og Musikskolen skal i sig selv rumme æstetiske kvaliteter, men også give rum til, at det skal være 
muligt at et eller flere kunstværker senere kan integreres i bygningen. Her tænkes på såvel interaktive 
som traditionelle kunstværker. Konkurrencedeltagerne skal ikke give forslag til et egentligt kunstværk, 
men indbygge muligheder for en kunstnerisk udsmykning i bygningen. 

4.9 Tidsplan 
Rammetidsplan for projektets gennemførelse er vedlagt som bilag til rådgiveraftalen.  
 
De forventede overordnede hovedterminer for projektet er: 
Projektkonkurrence:  april - juli 2022 
Bedømmelse og tildeling:  august - oktober 2022 
Afgørelse og kontraktindgåelse:  oktober 2022 
Tilpasning og klargøring til lokalplan:  november 2022 - oktober 2023 
Lokalplan behandling:  september 2023 – august 2024 
Udarbejdelse udbudsmateriale, totalentreprise:  marts 2024 – maj 2024 
EU-udbud, totalentreprise:  juni 2023 – august 2024 
Kontrahering med totalentreprenør:  september 2024 
 
Disse hovedterminer vil skulle detaljeres af totalrådgiveren i forbindelse med opstart af opgaven. 

4.10 Budgetramme 
Den nye bygning til Kultur- og Musikskolen, inkl. udearealer, skal kunne realiseres indenfor en 
budgetramme på 90 mio. kr. eksklusive moms (indeks 2022).  
 
90 mio. kr. afsættes til totalrådgiverhonorar, samtlige entrepriseudgifter, byggeplads, 
fast inventar og 10% til uforudseelige udgifter, jf. dog nedenfor. 
 
Uden for budgetrammen er der udgifter til: 
 

• Omlægning af eventuelle ledninger 
• Løst inventar og udstyr 
• Tilslutningsafgifter, byggetilladelse mm 
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5 OPGAVEN 

5.1 Konkurrenceopgaven 
Konkurrencen omfatter forslag til bebyggelsesplan, der viser en samlet disponering af byggegrunden 
med alle konkurrenceopgavens elementer, herunder Kultur- og Musikskolen og kollegieboligbyggeri.  
 
Det er vigtigt at mødet mellem Kultur- og Musikskolen og kollegiebyggeriet vises ligesom integrationen 
med den omkringliggende bebyggelse. Bebyggelsesplanen skal endvidere vise den landskabelige 
bearbejdning ligesom cykel- og bilparkering skal belyses. 
 
Byggeopgaven omfatter et forslag til Kultur- og Musikskolen, indeholdende undervisningslokaler, 
auditorium, øvelokaler og fællesfunktioner, jfr. rumprogram. Fællesfunktioner, undervisningslokaler og 
auditorium skal udformes på en måde, som gør det muligt at øvelokaler og særlige undervisningslokaler 
kan opføres i etaper – uafhængigt af den centrale del af Kultur- og Musikskolen. 
 
Der skal etableres parkeringskælder. Forslaget skal belyse placering, indretning og adkomst til anlægget. 

5.1.1 Bebyggelsesplan 
Vi ønsker et forslag til en bebyggelsesplan, der disponerer alle konkurrencens elementer. Der kan enten 
tages udgangspunkt i, at bygningerne med skravering nedrives eller at bygningerne helt eller delvis 
indgår i løsningen. Det gøres opmærksom på, at to af bygningerne er bevaringsværdige og disse inklusiv 
transformerbygninger, er tegnet af Vilhelm Lauritzen og opført med funktioner relateret til Radiohuset. 
Den ene bygning fungerer i dag som boliger.  
 
 
 

 

Bygninger med skravering kan nedrives 

 
Bebyggelsesplanen skal sikre en landskabelig bearbejdning af konkurrenceområdet, og vi ser 
udearealerne som et stort aktiv for Kultur- og Musikskolen, kollegieboligerne og det omkringliggende 
område. Bebyggelsesplanen skal åbne op og skabe sammenhæng mellem Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, Rosenørns Allé (Forum) og karréerne nord for Konservatoriegrunden.  Vi forestiller 
os at der skabes en inviterende passage gennem grunden eller grønne oaser, der opleves som fælles 
både for byens brugere, Kultur- og Musikskolen og kollegieboligerne. Udearealer må gerne trækkes med 
ind i det nye byggeri og bidrage til at skabe sanselighed og oplevelsesrigdom, ligesom skolens aktiviteter 
bør kunne forlænges i de nære udearealer på dage med godt vejr. 
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Alt i alt er det afgørende, at bebyggelsesplanen demonstrerer en forståelse og respekt for sin placering i 
såvel Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums kontekst som den urbane kontekst – og forstår at 
indpasse sig på en overbevisende måde i alle skalatrin. 
 
Bebyggelsesplanen skal sandsynliggøre en etapegennemførelse af Kultur- og Musikskolen. Det er dog 
centralt, at bebyggelsesforslaget fremstår som en afsluttet, færdigudviklet og færdigafrundet bebyggelse, 
der kan fungere optimalt de kommende mange år uden yderligere udvidelser. 

5.1.2 Byggeopgaven 
Kultur- og Musikskolen på ca. 2600 m2 brutto plus 450 m2 i kælder.  
 
Vi ønsker, at Kultur- og Musikskolen udnytter muligheden for at bygge højt og koncentreret, dog med 
respekt for opretholdelse af det ”gode naboskab”. Vi ser gerne, at byggeriet disponeres med mulighed 
for en etapevis gennemførelse ligesom ændringer af kunstarter og funktioner skal tilgodeses med høj 
grad af fleksibilitet. Den etapevise gennemførelse ønskes belyst ved, at Billedskolen er den funktion der 
eventuelt først bliver en del af Kultur- og Musikskolen på et senere tidspunkt. 
 
Kultur- og Musikskolen vil i kraft af sin placering have potentiale til at blive et kraftcenter for fremme af 
fællesskaber gennem udøvelse og oplevelse af kunstneriske udtryk. 
 
Forslaget skal skabe en inviterende hovedindgang med en række udadvendte funktioner, bl.a. reception, 
auditorium, café, studiearbejdspladser, venteareal for forældre og arealet må gerne være i direkte 
sammenhæng med udearealer der kan anvendes til kunstneriske performances, markedsfunktioner, 
ophold, intime events og små koncerter mm. 
 
Rumprogram for bygningen er beskrevet i afsnit 6 og bilag 1. 

5.1.3 Kollegieboliger 
Kollegieboliger med fællesarealer fordelt på minimum ca. 2500 m2 ønskes placeret på grunden med god 
sammenhæng til Kultur- og Musikskolen og til det nye byrum. Forslaget skal belyse på skitsemæssigt 
niveau hvor mange boliger byggeriet vil rumme og hvorledes boligerne fordeles på en etage, ligesom der 
ønskes forslag til hvor fællesarealerne placeres. 

5.1.4 Parkeringskælder 
Der skal etableres en parkeringskælder til 65 biler. Der skal endvidere afsættes 450 m2 til teknik og 
depotarealer til Kultur- og Musikskolen i kælderen.  
 
Parkeringskælderen kan placeres, så Kultur- og Musikskolen er delvist eller helt oven på 
parkeringskælderen. 
 
Der ønskes en løsning der prioriterer såvel økonomi som byrumsmæssig kvalitet og æstetik. 

5.2 Arkitektoniske og funktionelle forhold for Kultur- og Musikskolen 

5.2.1 Generelt 
I 2017 udbød kommunen et projekt med etablering af en Kultur- og Musikskole på Konservatoriegrunden 
som en del af et OPS-projekt, der efterfølgende blev annulleret. Byggeprogrammet, Bilag 3A_Bilag 1 
Funktionsbaserede krav er vedlagt til orientering og vil indgå i det videre arbejde. 
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5.2.2 Arkitektur 
Projektet skal fremstå med et stærkt helhedsgreb som – indlevet og poetisk –”læser stedet” og prioriterer 
et større centralt og sammenhængende fællesrum, der har direkte sammenhæng med det 
transformerede byrum.  
 
Det centrale fællesrum og de nært tilknyttede funktioner må gerne have en rå karakter, gerne synlige 
installationer, gode solide materialer der patinerer smukt og rum som inviterer til brug.  
 
”Byggeklodser” kan noget i forhold til etapevis gennemførelse og fleksibilitet, hvilket kan understøtte 
ønsket om, at de fysiske rammer skal invitere til udvikling af Kultur- og Musikskolen. 
 
Ved materialevalg skal der herudover lægges vægt på mindst mulig miljøbelastning, og på at materialer 
er karakterfulde, vedligeholdelsesvenlige og at de patinerer smukt. Bæredygtige tiltag, som aflæses i 
bygningerne, skal fremstå som fuldt integrerede elementer i arkitekturen. 

5.2.3 Funktionelle forhold, Kultur- og Musikskolen 
Kultur- og Musikskolens vision, fagprofil og tilhørende krav og ønsker til faglokaler og fællesarealer 
medfører at opgaven skal have et stærkt fokus på mulighederne for fysisk innovation, fleksibilitet og 
kreativitet. 
 
Der ønskes både en funktionel indretning - og en optimering af lokalerne som samtænker flere 
funktioner på tværs. Nogle lokaler skal være ret fagspecifikke, mens andre lokaler kan muliggøre 
flerfunktionalitet. Kultur- og Musikskolen kan, med en multifunktionel indretning, give plads til yderligere 
kulturretninger og fritidstilbud som fx drama, dans, design og forfatterskole. 
 
Kultur- og Musikskolens fysiske, nytænkende rammer skal afspejle husets (nye) fælles identitet og 
mangfoldige, indre liv. 
 
Kultur- og Musikskolens indre organisering skal fremme fællesskab, organisatorisk sammenhængskraft 
og fleksible anvendelsesmuligheder. Det fysiske miljø skal danne ramme om et åbent og dynamisk 
undervisningsmiljø, der stimulerer både arbejdsro, koncentration og fællesskab i varierede faglige og 
sociale miljøer. 
 
Det er ønsket, at disponeringen understøtter potentialet for fællesskab og samvær og bidrager positivt til 
tilfældige sociale sammenstød, hvor de forskellige kunstretninger kan mødes og berige hinanden. 
 
Kultur- og Musikskolen skal indeholde: 
 

• Faciliteter til udøvelse af de faglige kunstretninger: musik, film, billedkunst og fremtidig mulighed 
for drama, dans, litteratur samt deres moderne blandingsformer 

• Arbejdspladser for administrativt personale 
• Fællesfunktioner for medarbejdere og skolefunktioner 

5.3 Funktionelle forhold- kollegieboligerne 
Der henvises til Kommuneplan 2022, rammer og retningslinjer. Her skal dog fremhæves, at boliger skal 
være gennemlyste (ved gennemlyst forstås lys fra mindst to verdenshjørner). Dog kan små boliger, såsom 
kollegieboliger og plejeboliger, være ensidigt belyste, medmindre boligerne er nordvendte eller 
beliggende ud mod stærkt trafikerede veje. 
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I særlige tilfælde kan det dog for disse små boliger tillades, at en mindre del af de små boliger i en 
bebyggelse er ensidigt belyste og samtidig er nordvendte eller beliggende ud mod stærkt trafikerede 
veje og jernbaner, hvis de samtidig har fællesarealer af høj kvalitet placeret i umiddelbar nærhed til 
boligerne, som hverken er placeret nordvendt eller beliggende ud mod stærkt trafikerede veje og 
jernbaner.  
 
Størrelsesmæssigt skal kollegieboligerne være på minimum 15m2 nettoareal inklusive bad og toilet. 
Boliger inklusiv fællesarealer skal have en gennemsnitsstørrelse på mindst 30 m2 etageareal. 
 
Kollegiet skal ikke blot være et sted at bo, men et sted, hvor de studerende kan leve livet i fællesskab 
med andre studerende. Arkitekturen skal derfor understøtte samvær og daglige sociale aktiviteter, som 
de studerende kan engagere sig i. Kollegiet skal ligeledes bidrage til fællesskabet i lokalområdet og til at 
skabe et aktivt byliv.  
 
De unge er meget forskellige i deres interesse for graden af fællesskaber og skal have mulighed for selv 
at kunne vælge til og fra. Ved at koncentrere og kombinere fx. fællesvaskeri, fælleskøkken og ophold, kan 
det være med til at styrke et fællesskab. Fællesfaciliteterne er også med til at definere kollegiet alt efter 
hvilke faciliteter man indarbejder i bebyggelsen. Det kunne f.eks. være: Vaskeri, læsesal, cykelværksted, 
hobbyrum, fredagsbar, cafe, fitness, ekstra opbevarings-faciliteter, diverse uderum som trænings zoner, 
nyttehaver mm. 

5.4 Energi og bæredygtighed for Kultur- og Musikskolen 
Byggeriet skal være spydspids og eksempel til efterfølgelse for, hvordan kommunens vision om 
miljømæssig, kulturel, social og uddannelsesmæssig bæredygtighed kan udmønte sig i nybyggeri, 
nærmere beskrevet i Frederiksbergstrategien 2020 og Kommuneplan 2022 (Hovedstruktur). 
 
I ovennævnte dokumenter beskrives mål og indsatsområder inden for bæredygtig udvikling på 
Frederiksberg. Kommunalbestyrelsen har udvalgt mål og indsatser inden for fire områder: ”Byen i byen”, 
”Klimabyen nu og i fremtiden”, ”Byen for alle” og ”Vidensbyen”.  
 
Kommuneplan 2022 beskriver samtidig, hvordan Kommunalbestyrelsens indsatser inden for de fire 
områder hænger sammen med realiseringen af FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.  
 
Kommuneplan 2022 understøtter udviklingen af Frederiksberg kommune som hovedstadens grønne 
hjerte, hvor miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed er i centrum. Bæredygtig udvikling er 
således et helt centralt omdrejningspunkt i kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle 
Frederiksberg som en grøn og klimavenlig kommune, der går forrest med nye, bæredygtige initiativer, og 
opnår CO2 neutralitet i 2030. 
 
Frederiksberg kommune ønsker bygningen certificeret til DGNB guld.  
 
Der lægges vægt på, at klimatilpasning indgår som en integreret del af byggeriet. Nybyggeri og 
renovering skal leve op til høje standarder for bæredygtighed og understøtte målet om CO 2 neutralitet 
med fokus på bæredygtighed i hele byggeriets livscyklus. 
 
Lokal håndtering af regnvand ønskes fremmet bl.a. ved grønne tage, forsinkelse, nedsivning, 
fordampning og genbrug af regnvand. 
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6 AREALER (RUMPROGRAM) 

6.1 Parkeringskælder 
Der skal etableres 65 parkeringspladser til almindelige personbiler i konstruktion i kælder. P-anlægget 
kan placeres under hele grunden og både under fortov og ud under Jakob Dannefærds Vej. 
 
Parkeringskælderen skal være i ét plan og dimensioneres til personbiler. P-pladser skal være 90o graders 
parkering.  
 
P-båse skal være 5 x 2,5 meter, med 7,0 meter manøvreareal og frihøjde på 2,5 meter. 
Rampe iht. gældende regler. 
 
Den trafikale udformning skal sikre stor fleksibilitet for til- og frakørsel til P-anlægget, samt en enkel og 
hensigtsmæssig trafikafvikling både eksternt og internt på grunden med den øvrige trafik. 
 
P-anlægget skal generelt fremstå i en arkitektonisk, æstetisk og kvalitetsmæssig god standard. Dette skal 
afspejle sig i valg af materialer og overflader, som skal være lyse og venlige. 
 
Som bruger af P-anlægget skal man føle sig tryg, og overalt skal der være lyst – meget    gerne også ved 
etablering af dagslysindfald. 

6.2 Kultur- og Musikskolen 
Vejledende rumprogram fremgår af Bilag 1_Rumskema. Krav til rummenes arealer samt eventuelle 
vejledende størrelser er angivet i Rumskema og Rumprogram. Angivne nettoarealer er minimumskrav. 
Der hvor der ikke er angivet m2 (celler markeret med gråt) i rumskemaet, ønskes dette udfyldt/oplyst.  
 
Særlige krav til rumhøjder og dørbredder fremgår af Bilag 1_Rumskema. 

6.2.1 Fællesfaciliteter 
Kultur- og Musikskolens fællesfaciliteter omfatter fælles indgang, ophold og ventepladser, anretter   
køkken, forbindelsesarealer og toiletter. Kultur- og Musikskolens fællesfaciliteter er essentielle for at koble 
de forskellige skoler/faggrupper til en ny skole. 
 
Nøglebegreber for fællesfaciliteterne er: Fælles identitet, inspiration, faglig sparring og læring på tværs, 
synergi mellem kunstarter, faggrupper, faglærere og elever – venskab, støtte, inspiration, videndeling og 
udvikling samt rammer, plads og tid til både fagspecifik fordybelse og ”krydsende” events. 
 
Fællesfaciliteterne skal være tæt forbundet med Multisalene og administrationen. 
 
Alle nedenstående rumbetegnelser fremgår af Bilag 1_Rumskema. 
 
Centralt fællesområde (1_1) 
Det centrale fællesområde skal indeholde hovedindgang og forhal og være centralt placeret i 
bebyggelsen. Alle elever og lærere skal have tilknytning til området og skal herfra fordele sig til 
bygningens etager og afsnit. 
 
Det centrale fællesområde ønskes udformet i tæt sammenhæng med byrummet og   bygningsanlæggets 
samlede arkitektoniske formsprog. 
 
Fællesområdet skal indrettes med: 
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• hovedindgang/vindfang/velkomstområde 
• café og venteområde for forældre 
• plads til udstilling af elevværker fra primært Billedkunst og Film og medier 
• let adgang til administrationen 
• rum, niche eller område til “elevhule” for ældre elever 
• foyerområde for multisalene (ca. 300 personer i alt v. arrangementer) 

 
 

 

 

 

 

 
 
Café 
Caféen skal fungere som et fælles mødested blandt de forskellige programmer: Musik, Billedkunst og 
Film og medier. Det skal fremstå som et åbent sted, hvor alle kan opholde sig.   Det skal både fungere 
som en venteplads for forældre, et sted hvor skoleklasser kan spise madpakker og hvor aftenskoleelever 
kan drikke en kop kaffe efter undervisningen. 
 
Caféen (og anretterkøkkenet) er til fælles brug og skal understøtte selvorganisering. Der skal være 
mulighed for opsætning af kaffe- og drikkeautomater. 
 
Caféen/fællesarealet ønskes afgrænset, så det fremstår klart som en opholdszone. Caféen skal have 
forbindelse til udearealet, således at byrummet aktiveres. 
 
Fleksibelt og multifunktionelt brug ønskes, så caféen kan fungere som fx bibliotek, udstillingsområde, 
undervisning mv. 
 
Venteområde 
Venteområder for forældre og andre skal generelt indtænkes i fællesarealerne. Gerne som et større 
område hvor forældrene kan mødes og evt. som en del af caféen og/eller fællesarealerne. 
 
Desuden ønskes fællesarealerne indrettet med mindre ventefaciliteter (fx nicher med bænke el.lign.) 
jævnt fordelt i huset i tilknytning til undervisningsfaciliteterne. 
 
 
 
Udstilling 
Det ønskes at der er udstillingsarealer tilknyttet fællesarealerne i huset - herunder arealerne   omkring 
hovedindgangen, gangarealer, multifunktionelle rum, caféen, ventearealer og lign. 
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Udstillingsarealerne skal fungere som en platform for de forskellige skoler - særligt de visuelle 
(Billedkunst og Film og medier) - til at kommunikere deres værker til både selve huset og omverden. 
 
Udstillingsarealer omkring hovedindgangen må gerne være relativt rolige.  
 
Garderobe (1_2) 
Garderobefaciliteter for Kultur- og Musikskolens brugere skal placeres centralt ved hovedindgangen og 
multisalene samt decentralt ved undervisningsfaciliteterne. 
 
Garderoben ved hovedindgangen og multisalene skal indrettes i lukket rum eller åben niche med 
garderobeplads til 200 personer. 
 
De decentrale garderober kan udføres med knager eller lignende. 
 
Anretterkøkken (1_3) 
Der skal indrettes et anretterkøkken som del af caféområdet. Køkkenet skal placeres i    nærhed til 
multisalene. 
 
Køkkenet kan udføres som afskærmet niche eller afgrænset rum. Rummet skal kunne aflukkes eller 
skærmes så det ikke kan tilgås af elever (navnligt de mindste børn). 
 
Toiletter (1_4) 
Toiletterne, inkl. toiletter for bevægelseshæmmede, skal opføres som decentrale   toiletkerner og skal 
placeres jævnt fordelt i alle områder. 
 
Der skal desuden indrettes en større toiletkerne i tilknytning til fællesarealet og multisalene. Toiletter 
skal overalt udføres som separate rum med faste vægge, toilet og håndvask. 

6.2.2 Multisale 
De to multisale er med til at forene de forskellige faggrupper i Kultur- og Musikskolen. De skal udføres 
som fleksible og robuste sale og kunne anvendes til en bred vifte af aktiviteter. De ønskes udformet, så 
de hver især har deres individuelle og særegne stemning og formsprog samtidig med at de bevarer deres 
multifunktionalitet. 
 
Multisalene ønskes udført med mindre glaspartier mod fællesarealerne, så det er muligt at fornemme 
aktiviteter i rummene. 
 
Multisalene skal være fuldt lydisoleret. Krav til akustik og lydisolering fremgår af Bilag 2. 
 
Multisal (2_1) 
Den mellemstore multisal skal primært kunne anvendes til danseundervisning og -optræden   samt  
akustiske koncerter, performance, kor, orkester og udstilling. 
 
Multisalen skal indrettes med permanent dansegulv og spejle. Samtidig skal den være   robust og fleksibel 
og tåle belastning fra tunge teaterkulisser og andet tungt udstyr. 
 
Salen skal indrettes til 140 personer ved forestillinger og 50 personer ved undervisning. Den skal 
indrettes med plads til fleksibel stoleopstilling til 100 personer samt plads til scene mv. 
 
Multisal (2_2) 
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Den store multisal skal anvendes som teatersal, koncertsal og biograf samt kunne anvendes   til prøvesal 
og udstilling. Salen skal være robust og fleksibel, således at brugen let kan skiftes mellem de 
forskellige funktionsbehov. 
 
Salen skal indrettes til 225 personer ved forestillinger og 60 personer ved undervisning. Den skal 
indeholde plads til stole (biograf/auditorieopsætning) til 175 personer samt plads til    scene mv. 
 
Depot, multisale (2_3) 
Depotrummet skal placeres i umiddelbar nærhed til Multisale og/eller elevator, og gerne i nærhed til 3_6 
Musikundervisning/sal. Depotet kan eventuelt placeres i kælder, hvis det placeres tæt ved elevator. 
 
Der skal være god plads i rummet til at tilgå og håndtere de opbevarede effekter. 

6.2.3 Musik 
Musikhøjskolen tilbyder undervisning i musik til alle aldre. Der er musikskoleundervisning for børn og 
unge under Musikloven, aftenskoleundervisning for voksne under Folkeoplysningsloven, samt 
undervisning under Musikalsk Grundkursus Hovedstaden (MGK), der er et videregående kursus for 
kommende professionelle musikere. Fremadrettet vil der også i stigende grad være musikundervisning af 
skoleklasser under den åbne skole i folkeskolereformen. 
 
Musikområdet i Kultur- og Musikskolen skal indrettes med 18 undervisningsrum og depot. Alle 
musikrummene skal kunne anvendes til både soloundervisning på et instrument, ensembler i de 
størrelser der passer til rummene og til små koncerter for det publikum der er     plads til. Ensembler har 
de bedste rammer når musikerne kan placeres i rundkreds. 
 
Lyd og klang kræver rum til at folde sig ud. Lokaler med lavt til loftet fungerer sjældent og selv et enkelt 
instrument eller sangstemme kræver rum for at komme til sin ret. De akustiske forhold er naturligvis 
centrale for musikområdet, og alle musikrum skal udformes ud fra de akustiske hensyn. 
 
Alle undervisningsrum skal lydisoleres fra hinanden. Der stilles dog mere lempelige krav mellem 
undervisningsrummene og fællesområderne, så fællesområderne kan opleves mere levende, når man 
kan ane hvad der spilles i rummene. Undervisningsrummene ønskes desuden udført med mindre 
glaspartier mod fællesarealerne, så det er muligt at fornemme aktiviteter i rummene. Glaspartierne 
ønskes derudover at kunne afskærmes af hensyn til de udøvende der ofte foretrækker fuldstændig 
koncentration. 
 
Krav til det akustiske indeklima fremgår af afsnit 8.4 og Bilag 2, Akustiske funktionskrav for rumtyper. 
 
Musikundervisning (3_1) 
Mindre musikrum til instrument- og sammenspilsundervisning med plads til 6 personer.   Rummene skal 
indrettes til akustisk/klassisk musik. Krav til akustik fremgår af Bilag 2, Akustiske funktionskrav for 
rumtyper. 
 
Rummene skal indrettes med plads til: 

• klaver/instrumenter 
• møde-/arbejdsbord 900 x 1800 mm 
• tavle/whiteboard 

 
Musikundervisning (3_2) 
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Musikrum til instrument- og sammenspilsundervisning med plads til 8 personer. 
 
2 ud af de 6 rum skal være indrettet til rytmisk/forstærket musik. De resterende 4 rum skal   indrettes til 
akustisk/klassisk musik. Krav til akustik fremgår af Bilag 2. 
 
Rummene skal indrettes med plads til: 

• instrumenter mv. 
• møde-/arbejdsbord 900 x 1800 mm 
• tavle/whiteboard 

 
2 højskabe ønskes integreret i bygningen.  
 
De to rum til forstærket/rytmisk musik skal kunne anvendes som hhv. indspilningsstudie og mixerrum og 
skal indrettes med vindue (lydrude) og føringsveje for mikrofoner, lydanlæg mv. Rummet der kan 
anvendes til mixerrum ønskes tillige placeret i direkte tilknytning til Multisal 2_1, så dette på samme måde 
kan anvendes til indspilningsstudie.  
 
Musikundervisning (3_3) 
Mellemstort undervisningsrum til instrument- og sammenspilsundervisning med plads til 10 personer. 
 
2 ud af de 4 rum skal være lydisoleret og indrettet til forstærket/rytmisk musik. De resterende 2 rum skal 
indrettes til akustisk/klassisk musik. Krav til akustik fremgår af bilag xx. 
 
Rummet skal indrettes med plads til: 

• klaver/instrumenter 
• 2 møde-/arbejdsborde 900 x 1800 mm 
• tavle/whiteboard 

 
3 højskabe ønskes integreret i bygningen.  
 
Musikundervisning (3_4) 
Stort undervisningsrum til kor, orkester, hold og lign. Lokalet skal også kunne bruges til 
danseundervisning og -optræden for både større og mindre børn. Indrettes med plads til 25   personer 
ved undervisning og 50 personer ved forestillinger. Ved forestillinger mv. skal rummet indrettes med 
plads til fleksibel stoleopstilling til 40 personer samt plads til scene mv. 
 
Rummet skal indrettes til akustisk/klassisk musik. Krav til akustik fremgår af bilag xx.  Rummet skal 
indrettes med plads til: 

• klaver/flygel/instrumenter 
• 2 møde-/arbejdsborde 900 x 1800 mm 
• tavle/whiteboard 

 
4 højskabe ønskes integreret i bygningen.  
 
Musikundervisning (3_5) 
Store undervisningsrum til kor, orkester, hold og lign. Lokalet skal også kunne bruges til 
danseundervisning og -optræden for både større og mindre børn. Indrettes med plads til 45 personer 
ved undervisning og 90 personer ved forestillinger. Ved forestillinger mv. skal rummet indrettes med 
plads til fleksibel stoleopstilling til 70 personer samt plads til scene mv. 
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Rummene skal indrettes til akustisk/klassisk musik. Krav til akustik fremgår af Bilag 2.   Rummet skal 
indrettes med plads til: 
 

• klaver/flygel/instrumenter 
• 2 møde-/arbejdsborde 900 x 1800 mm 
• tavle/whiteboard 

 
4 højskabe ønskes integreret i bygningen.   
 
Musikundervisning/sal (3_6) 
Undervisningssal til kor, orkester, hold og samt koncertbegivenheder, optrædener og andre lignende 
funktioner. Salen skal indrettes til 100 personer ved undervisning og 149 personer ved forestillinger. Ved 
forestillinger mv. skal rummet indrettes med plads til fleksibel stoleopstilling til 140 personer samt plads til 
scene mv. 
 
Rummene skal indrettes til akustisk/klassisk musik og skal anvendes til koncerter. Krav til   akustik 
fremgår af Bilag 2. 
 
Rummet skal indrettes med plads til: 

• klaver/flygel/instrumenter, koncertopstilling 
• projektor og lærred 
• 2 møde-/arbejdsborde 900 x 1800 mm 

 
4 højskabe ønskes integreret i bygningen.  
 
Depot (3_7) 
Depotet skal placeres centralt i forhold til musikrummene og anvendes til opbevaring af 
musikinstrumenter. Depotet skal have ekstra dørbredde. Depotet kan eventuelt placeres i kælder, dog tæt 
på elevator. 
 
Depotet skal indrettes med plads til min. 80 hyldemeter (hyldedybde 500 mm, hyldeafstand   500 mm) til 
instrumenter og materialer mv. til musikundervisningen. 

6.2.4 Billedkunst 
Billedkunst er et kreativt frirum i trygge rammer, som giver elevernes egen skaberglæde et solidt 
fundament at udvikle sig på. 
 
Billedkunst vægter det kreative og legende element i udviklingen af elevernes faglige evner. De opnår 
færdigheder inden for billedkunstens basale principper og bevarer udtryksglæden og evnen til fri leg 
med materialerne. Undervisningen lægger vægt på fordybelse og arbejder gerne med et tema eller en 
opgave over længere tid. 
 
Billedkunst praktiserer holdundervisning, men vægter også den individuelle vejledning i   processen. En 
hyggelig stemning og godt fællesskab på holdene er vigtige faktorer i billedarbejdet. 
 
Billedkunst skal indrettes med 4 værksteder og et depot.  
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Billedkunst skal organiseres som en samlet enhed, og ønskes udformet så flere rum kan åbnes ind imod 
hinanden uden at disse bliver gennemgangsrum. Flere rum skal således kunne anvendes i sammenhæng, 
når der er mulighed for det. Alle rum skal have adgang fra   fællesarealerne. 
 
Billedkunstværkstederne skal have gode dagslysforhold. Værkstederne ønskes udformet med ovenlys fra 
nord samt varieret sidelys, også gerne fra nord.  
 
Alle værksteder skal have mulighed for variabel belysning, og der skal i alle værksteder   opsættes 
kontaktskinner med egnede belysningsarmaturer. 
 
Hvert billedværksted (ekskl. grafikværkstedet) skal indeholde en vaskestation  
Indeholdende vaske i voksen- og børnehøjde. 
 
Alle døre i Billedkunstområdet skal udføres med gennemgående gulve og døre uden bundstykker eller 
skinner, så man nemt kan rulle borde, opbevaring m.m. rundt.  
 
Alle værksteder skal indrettes med hylder til opbevaring af elevarbejder, materialer og lign. 
 
Der skal være nem adgang til min. en arbejdsstation med computer og printer/farvekopimaskine - fx ved 
at de indtænkes i et eller flere af rummene eller i tilstødende fællesarealer. 
 
Billedværksted/undervisning (4_1) 
Det største af billedværkstederne er et undervisningsrum til skoleklasser. Værkstedet skal der være 
plads til en skoleklasse på ca. 28 børn, der både skal kunne tegne og male. 
 
Rummet skal indrettes med plads til 5 borde på ca. 800 x 1200 mm på hjul, staffelier og små rulleborde til 
maling. Rummet skal indrettes med adgang til vaskestation og let adgang til de mest almindelige 
materialer. 
 
Værkstedet skal indrettes med: 

• vaskestation 
• min. 10 m2 opslagstavler 
• adskillelige hyldemeter i forskellige dybder til opbevaring af materialer og elevernes projekter  

 
Billedværksted (4_2) 
Billedværkstedet er til at tegne og male med vandfarve samt snitte eller ridse plader til grafik. 
 
Billedværkstedet skal indrettes med plads til mobile borde og stole, som 16 børn og voksne kan sidde 
rundt om (min. 500 mm bordplads i bredden til hvert barn at arbejde på). 
 
Alle ledige vægge skal indrettes med opslagstavler til at hænge tegninger m.m. 
 
Værkstedet skal indrettes med: 

• vaskestation med opsamlingsafløb 
• min. 6 m2 opslagstavler 
• adskillelige hyldemeter i forskellige dybder til opbevaring af materialer og elevernes projekter  

 
 
Billedværksted (4_3) 
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Billedværkstedet er primært til at male med akrylfarver med pensler på papir og lærred. Værkstedet skal 
indrettes med plads til staffelier, små maleborde samt borde til at sidde ved - fx 4 kvadratiske borde af 1 x 
1 m – gerne på hjul eller sammenklappelige, så de er fleksible. 
 
Værkstedet skal indrettes med: 

• vaskestation med opsamlingsafløb 
• min. 6 m2 opslagstavler 
• adskillelige hyldemeter i forskellige dybder til opbevaring af materialer og elevernes projekter  
 

Grafikværksted (4_4) 
Grafikrummet er det rum hvor eleverne trykker grafiske værker, bearbejder dem og henter ting fra. Det 
skal kunne rumme 6-7 børn og 1-2 voksne ad gangen. 
 
Grafikværkstedet skal have nem adgang til Billedværksted (4_2).  
Værkstedet skal indrettes med plads til en trykpresse på ca. 1,5 x 1 m midt i rummet som man skal kunne 
gå rundt om og betjene fra alle sider, samtidig med at andre kan arbejde stående ved bordene. 
 
Grafikværkstedet skal indrettes med plads til arbejdsborde rundt langs væggene i både børne- og 
voksenhøjde. Opbevaringshylder under bordene til papir, både rene ark i bunker i mange størrelser og 
kvaliteter samt elevarbejder. På væggene over bordene skal der være hylder til redskaber mm, samt 
skabe man kan låse. 
 
Det skal være plads til tørrestativ eller et lign. tørreophæng (som børn kan nå).  Værkstedet skal 
indrettes med: 

• min. 2 m2 opslagstavler 
• 5 hyldemeter over arbejdsborde (hyldedybde 200 mm, 500 mm over borde) 
• skab med lås, 2 hyldemeter 
• 20 hyldemeter (hyldedybde 500 mm, fx under borde) 
 

Depot (4_5) 
Depotet er til opbevaring af materialer, værktøj, elevarbejder og genstande til at tegne på. På de fleste 
af hylderne vil der stå store halvgennemsigtige plastikbokse med låg indeholdende alle mulige materialer 
fra pailletter og garn til ståltråd, træ og værktøj og større elevarbejder i fx skulptur og mixed media. 
 
Depotet skal placeres i umiddelbar nærhed til værkstederne, og gerne integreret i værkstedområdet. 
Depotet skal udføres med dobbeltdøre (min. 18M), og gerne med gennemgang og forbindelse til to 
billedværksteder. 
 
Depotet skal indrettes med dybe reoler/hyldesystemer fra gulv til loft fx langs hver langvæg    og ned i 
midten af rummet. Rummet ønskes udført med 2 gange/afsnit med hylder på begge sider. Der skal være 
plads til 700 mm dybe hylder til de største papirer. Rummet skal desuden indrettes med plads til 
rulleborde til at sætte materialer på, så man kan rulle rundt med det mest tunge og uhåndterlige og det 
der dagligt skal ud i værkstederne. 
 
Depotet skal indrettes med: 

• 25 hyldemeter (hyldedybde 700 mm, hyldeafstand 150 mm)  
• 75 hyldemeter (hyldedybde 500 mm, hyldeafstand 500 mm)  
• plads til 6 rulleborde (ca. 500 x 1.000 x 1.000 mm) 
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6.2.5 Film og medier 
Filmværkstedet skal være et samlingspunkt for filminteresserede i alle aldre. 
 
Filmværkstedet har mange tilbud til filminteresserede børn og unge i alderen 9-19 år, der kunne tænke 
sig at lave deres egne film. Filmværkstedet bruger filmmediet til at skabe fælles oplevelser og personlig 
udvikling hos børn og unge. Det er ligeledes også et mål at give en bredere og dybere forståelse for film 
og medieprodukter, således at børn og unge bliver bedre klædt på til at agere i en verden, hvor disse 
produkter spiller en stadig mere omfattende og vigtig rolle. Samtidig vil filmværkstedet gennem sine 
aktiviteter hjælpe unge   filmentusiaster med at styrke deres praktiske evner indenfor filmproduktion, og 
være med til at udvikle nye unge talenter. 
 
Undervisningen organiseres på aldersdelte hold der typisk grupperes med 5-7 deltagere. Undervisningen 
omfatter både frivillige hold efter skoletid og skoleklasser under den åbne   skole. 
 
Film og medier består af 3 studier og 4 redigeringsrum samt et depot. 
 
I alle studier er det vigtigt, at lyset kan styres fuldstændigt, så der er et ensartet lys til filmoptagelser. 
Installationerne for lysanlæg skal være fleksible og muliggøre forskellige lysopsætninger. Hvert studie 
skal desuden indrettes med gode muligheder for at tilkoble tekniske apparater, samt 2 steder til 
dockingstationer til opladning af batterier.  
 
I filmværkstedet bruges tiden primært til lydoptagelser i studierne, ligesom redigeringsrummene skal 
understøtte et roligt arbejdsmiljø. Alle rum skal udføres med akustisk dæmpning. Krav til akustik fremgår 
af Bilag 2. 
 
Filmstudie/undervisning (5_1) 
Det store filmstudie skal anvendes til både studie og fælles undervisning med faciliteter til visning af 
slideshows og filmeksempler. 
 
Rummet skal kunne rumme en skoleklasse med ca. 28 børn og unge. I undervisningsforløbet vil 
klassen/den store gruppe typisk blive delt i 4 grupper af 7 personer, som hver især skal kunne arbejde 
seriøst og uforstyrret gennem den filmskabende proces. Gruppernes arbejde indeholder idéudvikling, 
tegning af storyboard, planlægning, klargøring af location, filmoptagelser, redigering og 
efterbehandling, samt visning af den færdige film. 
 
Filmstudie (5_2) 
De mindre filmstudier skal danne ramme om de mindre gruppers arbejdsproces (jf. ovenstående). 
Et filmstudie skal indrettes med plads til greenscreen/special-effects-rum. Indretning/installation til 
greenscreen/special-effects-rum etableres af Bygherre. 
 
Hvert rum skal indrettes med plads til en computer/arbejdsstation.  
 
Redigeringsrum (5_3) 
Redigeringsrum skal disponeres med plads til 7 elever og 1 lærer. 
 
Redigeringsrummene er rum til fordybelse, og kræver derfor et roligt arbejdsmiljø, hvor man ikke 
forstyrres af omkringgivende larm og visuel støj. Det skal fungere som gruppearbejdsrum, hvor der 
arbejdes med idéudvikling, planlægning, redigering samt efterbehandling. Redigeringsrummene skal 
også kunne bruges til optagerum (lydoptagelser). 
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Rummene skal indrettes med plads til en stationær computer, et bord langs en væg og 7-8 stole.  
 
Redigeringsrum er midlertidige arbejdspladser og der er Ikke krav om dagslys. Hvis rummene udføres 
med vinduer, skal disse udføres med mørklægning. 
 
Depot (5_4) 
Depotrummet anvendes til filmudstyr og skal indrettes med hylder på væggene fra gulv til loft. Rummet 
anvendes desuden til rekvisitrum. 
 
Depotet skal indrettes med: 

• 50 hyldemeter (hyldedybde 500 mm, hyldeafstand 500 mm) 
• plads til garderobestativer 

6.2.6 Administration og undervisere 
Kultur- og Musikskolens reception og administration skal være synlig og let tilgængelig og ønskes 
placeret centralt i forhold til hovedindgang og fællesarealer. 
 
Administration og lederkontorer ønskes udformet som et åbent og transparent miljø. Det fysiske miljø 
skal danne ramme om en åben og dynamisk arbejdskultur og tilgodese både arbejdsro og videndeling. 
Indretningen af lærerfaciliteter skal stimulere formel og uformel videndeling i faglige og sociale miljøer. 
Kultur- og Musikskolen har tilknyttet 6-8 personer i administrationen til den daglige drift og ledelse. Der 
er tilknyttet ca. 70 undervisere, hvoraf 40-45 har deres daglige gang i Kultur- og Musikskolen. 
 
Administration (6_1) 
Administrationen skal have en central og visuel synlig plads i huset. 
 
Administrationen skal indrettes med plads til: 

• mindre skranke 
• 6 standardarbejdspladser (arbejdsbord 900 x 1800 mm, 2 reolmoduler 400 x 900 mm). Afstand 

mellem bord og reol skal være min. 1300 mm ved opstilling i grupper af 4 eller flere. 
 
Administrationen ønskes indrettet med mulighed for et roligt afskærmet hjørne til fx bogføring. 
 
Administration, lederkontor (6_2) 
Cellekontor til Kultur- og Musikskolens leder. 
 
Lederkontoret skal indrettes med plads til: 

• 1 standardarbejdsplads (arbejdsbord 900 x 1800 mm, 4 reolmoduler 400 x 900 mm) 
• Mødebord til 6 personer 

 
Lederkontoret skal udføres med glasvægge mod gang/administration. 
 
Administration, lederkontor (6_3) 
Cellekontor til Kultur- og Musikskolens souschef. Lederkontoret skal indrettes med plads til: 
 

• 1 standardarbejdsplads (arbejdsbord 900 x 1800 mm, 4 reolmoduler 400 x 900 mm) 
• mødebord til 3-4 personer 
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Lederkontoret skal udføres med glasvægge mod gang/administration. 
 
Print/kopi/nærarkiv (6_4) 
Der skal indrettes et print/kopirum i direkte tilknytning til administration. Rummet ønskes   også placeret i 
nærhed til lærerværelse til forberedelse. 
 
Print/kopirummet skal indrettes med plads til: 

• 2 printere 
• arbejdsbord 900 x 1800 mm 
• hylder til fralægning og arkiv 

 
Garderobe (6_5) 
Garderobe til personale og undervisere. 
 
Garderoben skal indrettes med: 

• 45 lockers til undervisere 
• min. 3 m bøjlestang med hattehylde, hylde til fodtøj og spejl 
• plads til 1 højskab (600 x 600) med lås til musikinstrumenter  

 
Toiletter, administration (6_6) 
Der skal indrettes særskilte toiletter til personalet/lærerstaben. Toiletterne skal placeres i umiddelbar 
tilknytning til administration og lærerværelser. I toiletkernen skal et toiletrum indrettes med tilhørende 
bad. Baderummet skal indrettes med omklædning og bruseniche. 
 
Tekøkken (6_7) 
Tekøkken til personale og undervisere. 
Tekøkkenet ønskes placeret i lærerværelse til ophold og skal placeres i nærhed til    administrationen. 
 
Lærerværelse, forberedelse (6_8) 
Mindre lærerværelse til forberedelse med flex-arbejdspladser. 
Rummet skal indrettes med plads til: 

• 2 standardarbejdspladser (arbejdsbord 900 x 1800 mm) 
• 10 hyldemeter (hyldedybde 300 mm, hyldeafstand 400 mm) til bibliotek og 

undervisningsmaterialer mv. 
• mødebord til 6 personer 
 

Lærerværelse, ophold (6_9) 
Lærerværelset er et uformelt mødested for lærerne på tværs af alle skolens faggrupper.  Rummet skal 
have en uformel lounge-atmosfære. 
 
Rummet skal indrettes med plads til: 

• dueslag til 80 personer 
• spiseplads til 15 personer 
• opholdsgrupper til ophold og blødt møde for min. 20 personer 

 

6.2.7 Øvrige funktioner 
 
Tagterrasser 
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Bebyggelsen ønskes udført med tagterrasser i forbindelse med grønne tage. Tagterrasserne skal i deres 
udformning tilvejebringe attraktive opholdsarealer (solorientering og vindforhold/læ mv.) og være let 
tilgængelige for brugerne. 
 
Elevatorer 
Elevatorer skal udover generelle tilgængelighedskrav være dimensioneret til min. 10   personer samt 
transport med større musikinstrumenter. 
 
Rengøring 
Der skal etableres rengøringsrum, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. 
 
Teknikrum 
Teknikrum ønskes placeret i kælder. 
 
X-felter 
Der skal etablere hoved x-felt og under x-felter, hvor det vurderes   hensigtsmæssigt. X-felter skal 
placeres i separate rum. 

6.3 Containerplads og affaldshåndtering 
Der skal etableres afskærmet containerplads for affald. Containerpladsen ønskes placeret som del af en 
samlet affaldsløsning for området og gerne i kælder. 
 
I containerområdet skal etableres plads til alm. containere på hjul, samt containere der kan afhentes af 
renovationsvogn. 
 
Containerområdet skal være velbelyst og kunne aflåses. 
 
Der henvises i øvrigt til Frederiksberg Kommunes regler og anvisninger om affaldshåndtering i 
kommuneplan 2022 https://www.frederiksberg.dk/kommuneplan  

6.4 Kollegieboligerne 
Der skal indrettes kollegieboliger med fællesfunktioner i stueetagen på minimum 2500 m2. Kollegiet 
indrettes med fokus på unge musikstuderende, hvor fællesfunktionerne gerne skal understøtte deres 
faglige interesse ligesom ønsket er, at Kultur- og Musikskolen og kollegiet kan opnå synergier gennem 
aktiviteter i de respektive bebyggelser og i det fælles uderum. 

6.5 Udearealer 
Gårdrummet skal transformeres fra introvert og forsømt baggård til et attraktivt byrum, der   kan fungere 
som ophold for de mange børn og unge med tilknytning til Kultur- og Musikskolen. 

Byrummet skal også fungere som eventspace for Kultur- og Musikskolen og byen og kunne inddrages til 
fx markedsdage, filmvisninger, musikevents samt øvrige midlertidige aktiviteter som kulturelle og 
kunstneriske performances, intime events og små koncerter. 

Byrum og beplantning skal gennemføres i høj æstetisk og materialemæssig kvalitet i en    udformning, der 
inviterer borgere og brugere til ophold og anvendelse af byrummet. 

Byrummet skal disponeres optimalt i forhold til solorientering og vindforhold, og    udformningen skal 
tilbyde gode og varierede muligheder for ophold og rekreation. 

https://www.frederiksberg.dk/kommuneplan
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Der skal i udformningen af byrummet udarbejdes løsninger vedr. adgangsveje, brandveje, fælles 
opholdsarealer, vareindlevering, renovation mv. til Kultur- og Musikskolen samt Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium og Københavns Mediegymnasium NEXT>.    Løsningerne ønskes i videst muligt 
omfang udført som fælles løsninger. 

Afsætningsplads for personbiler og taxa skal foregå på gade. 

Frederiksbergs bymæssige kvaliteter er især knyttet til det grønne. Ved etablering af det nye byrum skal 
planløsningen derfor indeholde markante grønne elementer, der vil kunne bidrage til byens grønne 
identitet. 

Der ønskes LAR løsninger som fx forsinkelsesbassiner, regnvandsbede, grønne vægge og tage etc. 

 

 

Figur 1: [Tekst] 

 

 

Figur 2: [Tekst] 

 

 

6.5.1 Parkering 
Der skal etableres 18 P-pladser på terræn.  
 
Der skal etableres plads til 4 cykler pr. 100 m2 kollegiebolig og plads til 1 cykel pr. 25 m2 
institutionsbyggeri, hvoraf hver 10. cykelparkeringsplads skal være til særligt pladskrævende cykel.  

6.5.2 Belysning 
De nye bygninger i det nye gårdrum skal fremtræde attraktive også efter mørkets frembrud i byens 
rum. Ved belysning ønskes bygninger og byrum fremhævet på en smuk måde, der giver tryghed. 
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7 MATERIALER, KULTUR- OG MUSIKSKOLEN 
Der tilstræbes et generelt højt kvalitetsniveau i udformning, materialer og funktionalitet, hvilket blandt 
andet er defineret som: 
 

• Materialer, der er tænkt ind i en arkitektonisk helhed 
• Materialer og overflader, der patinerer smukt 
• Materialer og overflader med stor slidstyrke 
• Materialer, der fremstår gedigne 
• Materialer og produkter med lang levetid 
• Materialer, der tilgodeser bygherres krav om bæredygtigt byggeri 
• Materialer og produkter må ikke have en negativ indvirkning på bygningens indeklima 
• Indendørs materialer, overflader og inventar skal generelt vælges lavt emitterende 
• Materialer skal generelt være miljøvenlige og må ikke ved afsmitning, afdrysning eller afdunstning 

afgive giftige eller anden form for skadelige stoffer og fibre 
• Indretning og valg af materialer skal foretages således, at rummene er rengøringsvenlige med lav  

støvdeponeringseffekt 
• Overflader på vægge, gulve og lofter vælges, så de er med til at sikre det ønskede indeklima, 

ligesom de skal tilpasses brugen i de enkelte rum 
• Generelt ønskes gulv- og loftsløsninger, der tilgodeser fleksible indretningsmuligheder 
• Lofter i Multisale og musikundervisning skal udføres med ekstra frihøjde over loft af hensyn til 

rumakustikken. Frihøjden bør være ca. 600 mm. 
• Overflader må ikke give anledning til blænding 

 
Der henvises i øvrigt til Kommuneplan 2022, Rammer og retningslinjer. 

8 INDEKLIMA, KULTUR- OG MUSIKSKOLEN 

8.1 Generelt 
Indeklimaet skal udføres, så det er giver den bedst mulige løsning for brugerne af bygningen. Hvert rum 
skal designes i forhold til de funktioner det forudsættes at indeholde.  
 
Bygningen skal tilføres frisk luft via et mekanisk ventilationssystem, så der til enhver tid kan sikres en god 
luftkvalitet. Ventilationsanlæg skal være centrale og placeres inde i bygningen. 
 
Ved placering af rum og vinduespartier skal der tages hensyn til funktionen og muligt solindfald. Alle 
facader med direkte solpåvirkning skal forsynes med udvendig solafskærmning. Solafskærmning må dog 
ikke lukke af for udsynet. 

8.2 Termisk indeklima 
Bygningerne skal indrettes så det termiske indeklima bliver godt og med fokus på et lavt energiforbrug. 
Det betyder bl.a., at der skal prioriteres solafskærmning før aktiv køl.  

8.3 Atmosfærisk indeklima 
Undervisningslokaler, øverum, og større samlingslokaler skal indrettes så der er mulighed for at 
opretholde en god luftkvalitet uanset om rummene er fuldt belastede eller kun delvis belastede.  
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8.4 Akustisk indeklima 

8.4.1 Akustisk indeklima generelt 
Der skal sikres gode akustiske forhold i alle rum svarende til deres funktion både med hensyn til de 
rumakustiske forhold og med hensyn til frihed for indtrængen af uvedkommende støj - det være sig fra 
teknik, trafik i det eksterne miljø eller aktiviteter i andre rum. 
 
Især for rum til musikundervisning og i multisalene stilles der høje akustiske krav, som på visse punkter 
er højere end angivet i Bygningsreglementet (SBi-anvisning 218). Generelt stilles der de samme høje krav 
til akustik og lydisolation i rum af samme størrelse – uanset om rummet i rumprogrammet er anført til 
brug for rytmisk eller klassisk musik. Dette er gjort     for at sikre størst mulig fleksibilitet med hensyn til 
rummenes anvendelse i fremtiden. 
 
Lydregulering i rum til musikudøvelse bør foruden absorbenter også omfatte lydspredende elementer 
og/eller skråtstillede vægflader, så der opnås en diffus og klangneutral akustik. 
 
Også i de ansattes arbejds- og opholdsrum skal der fokuseres på et godt akustisk indeklima.   
 
De lydabsorberende materialer, som skal sikre overholdelse af disse værdier skal primært placeres i 
nedhængte lofter, men ca. 20 % af absorptionen bør anbringes som vægabsorbenter. Anvendelse af 
parallelle glasvægge bør undgås, så det altid er muligt at placere lydabsorbenter på mindst én af to 
modstående, glatte, parallelle vægge, hvorved man undgår gentagne lydrefleksioner, som kan give uskøn 
klangfarvning og forlænget efterklang. 

8.4.2 Ekstern støj 
Lydisolering af facader skal sikre, at man med samtidig aktivitet i alle Kultur- og Musikskolens lokaler 
overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra   erhvervsvirksomheder i byområder 
(områdetype 3) både på omgivende boligers og på konservatoriets facader. 

8.5 Optisk indeklima 
Bygningerne skal indrettes således, at der er en fornuftig fordeling mellem naturlig og kunstig belysning. 
Belysning skal understøtte den stemning, der skal være i de forskellige bygninger og tilpasse sig tilførsel 
af dagslys. 

9 INSTALLATIONER, KULTUR- OG MUSIKSKOLEN 

9.1 Frederiksberg kommunes standarder 
Frederiksberg kommune har gennem en række standarddokumenter, opstillet en række bygherrekrav, 
som skal imødekommes og indarbejdes i projektmaterialet, som lægges til grund for 
Totalentrepriseudbuddet. Standarddokumenterne vedlægges som bilag X-Y. 
 
Byggeprogrammet og Bygherrekravene, supplerer hinanden, og vil i et vist omfang også overlappe 
hinanden. Hvis der måtte være uoverensstemmelser (med relevans for projektet) mellem krav i 
Byggeprogrammet og i bilagene, skal Totalrådgiveren afklare uoverensstemmelserne med bygherren. 
Totalrådgiveren skal således gennemføre en proces med Bygherrens driftsafdeling (ESD) med henblik på 
en verificering af kravene ift. det konkrete projekt. Processen vil bestå af en række (forventeligt 5 møder 
af ca. 2-3 timers varighed) faglige møder med relevante fagpersoner fra Bygherrens driftsafdeling.  
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Totalrådgiveren leder, faciliterer og refererer fra disse møder. Totalrådgiveren foretager efterfølgende en 
tilpasning af bygherrens standarddokumenter, således at disse kan indgå i udbuddet til 
Totalentreprenøren.  
 
Herunder skal Totalrådgiveren som en del af udbudsmaterialet for Totalentreprisen, opdatere og udfylde 
indholdet i Bilag ZZ ”Frederiksbergs Kommunes Bygherrestandard, Bygningsautomation CTS”, i 
overensstemmelse med gældende BIPS standarder. 

9.2 Overordnede principper 
I Kultur- og Musikskolen skal der indarbejdes en fleksibilitet som muliggør forandringer over tid, både 
indretning og funktioner skal kunne ændres. Den nye bygning skal være intelligent styret og overvåget 
for at sikre det gode indeklima til enhver tid. 
 
Fleksibiliteten skal afspejles i husets konstruktive princip, princip for føringsveje og i placering og 
indretning af de enkelte funktionsområder. Konstruktioner skal generelt være planlagt og forberedt til 
føringsveje for installationer og logistik, og konstruktionernes samordning 
med installationsfremføringernes hovedprincip skal være afklaret for: 
 

• Hovedledninger 
• Primære ledningsføringer 
• Princip for føringsveje 

 
Der lægges endvidere vægt på, at projektet af hensyn til senere ombygninger, udskiftninger mv. i størst 
mulig udstrækning baserer sig på modulære komponenter og bygningsdele. 
 
Vægge og dæk skal således udføres under hensyntagen til robusthed og fleksibilitet over for kommende 
ændringer og udvidelser i føringsveje for installationer og logistik. 

9.3 Forsyning 
Forsyning til byggeriet varetages af følgende selskaber: 
 
Vand, Fjernvarme og Kloak: 
Frederiksberg Forsyning 
Stæhr Johansens Vej 38 
2000 Frederiksberg 
 
El: 
Radius/ NEXEL 
Teknikerbyen 25 
2830 Virum 
  
Fibernet: 
Bygningsservice, Frederiksberg Kommune 

9.4 IT 
Der skal etableres et IT-system med nye innovative teknologiske løsninger til såvel intern som ekstern 
kommunikation, der er fremtidssikret i forhold til såvel kapacitet som fleksibilitet, f.eks. ved interne 
ombygninger i den nye bygning.  
 
Endelige krav til IT-systemet skal afklares med Kommunen senere i processen. 
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9.5 Energiforbrug 
Der ønskes forslag til et energieffektivt byggeri, og bygningen skal som minimum udføres, så byggeriet 
overholder BR20 krav, jf. BR18. 
 
Den overordnede strategi for energioptimering er at passive bygningsintegrerede tiltag prioriteres frem 
for aktive tiltag. 

9.6 Belysning 
Bygningen skal designes således, at der er en fornuftig fordeling mellem naturlig- og kunstig belysning. 
Belysningen skal understøtte den stemning, der skal være i de forskellige dele af bygningen, og 
automatisk nedblænde i de rum, hvor der bliver tilført dagslys.  

10 DRIFT/VEDLIGEHOLD 
Byggeriet skal have særlig fokus på anvendelse af simple, robuste og langtidsholdbare løsninger og skal 
udføres i æstetiske og miljørigtige materialer, der, når bygningen er afleveret, sikrer minimerede udgifter 
til drift og vedligehold både i forhold til overflader og tekniske installationer. 
 
Teknikrum og tekniske installationer skal udføres, så der sikres fri passage til installationer, som kræver 
betjening, eftersyn eller vedligeholdelse. 
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11 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER 

11.1 Orientering 

11.1.1 Ordregiver og bygherre 
Ordregiver og bygherre er: 
 
Frederiksberg Kommune 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
20000 Frederiksberg 
 
CVR-nummer: 11259979 
 
Kontaktperson hos bygherren er: 
Charlotte Lynge Hansen, e-mail: chha07@frederiksberg.dk 
 
Kontaktperson vedr. projektkonkurrencen og udbuddet er: 
Bygherrerådgiver Tora Fridell, mobil 23664886, e-mail: tf@emcon.dk 
 
Konkurrenceforløbet foregår på rib-software.dk/Byggeweb. 
 
Al henvendelse i konkurrenceforløbet skal ske gennem Byggeweb. 

11.1.2 Konkurrenceopgaven 
Konkurrenceopgaven omfatter forslag på idéforslagsniveau til: 
 

• bebyggelsesplan indeholdende Kultur- og Musikskolen, kollegieboliger og parkeringskælder 
• Kultur- og Musikskolen 

11.1.3 Totalrådgiverens opgave 
Den vindende tilbudsgivers opgave er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet, men består overordnet af 
følgende: 

• Bistand i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for konservatoriegrunden. 
• Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag for ca. 2.600 m2 (brutto) 

Kultur- og Musikskolen, som baggrund for totalentrepriseudbud. 
• Gennemførelse af totalentrepriseudbud i samarbejde med Frederiksberg Kommune. 
• Bygherrerådgivning og arkitektfaglig rådgivning til Frederiksberg Kommune i forbindelse med 

totalentreprenørens færdigprojektering og udførelse af Kultur- og Musikskolen. 

11.1.4 Grundlag for projektkonkurrencen 
Konkurrenceforslaget skal udarbejdes på baggrund af følgende grundlag: 
 
1. Svar på spørgsmål og eventuelle rettelsesblade udsendt i konkurrenceperioden 
2. Konkurrenceprogram med bilag (dette dokument) 
3. Tilbudsliste 
4. Totalrådgiveraftale med bilag 
 

mailto:chha07@frederiksberg.dk
mailto:tf@emcon.dk
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11.1.5 Udpegning af vinder(e) 
Den eller de deltagere i projektkonkurrencen, som bliver udpeget som vindere vil blive inviteret til at 
deltage i et udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudsloven § 82. 
 
Kontrakt forventes indgået med den totalrådgiver, der efter gennemførelse af forhandling har givet det 
tilbud, som har det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Tildelingskriterier svarer til 
bedømmelseskriterier i projektkonkurrencen. 

11.1.6 Ændringer i projektet undervejs i konkurrenceforløbet og efter kontraktindgåelse 
Nybyggeriet er placeret på en grund beliggende i tæt bymæssig bebyggelse og med et fredet byggeri 
som nærmeste nabo. 
 
For projektet betyder det, at konkurrencen gennemføres på baggrund af den viden om projektet, der er 
til rådighed på tidspunktet for udskrivelsen af konkurrencen. 
 
Det må forventes, at der såvel undervejs i konkurrenceforløbet som efter tildeling vil kunne ske 
ændringer i projektet, da målet hele tiden vil være at få udviklet projektet til den bygning, som bedst 
tilfredsstiller bygherrens behov.  
 
Projektet vil dog ikke ændre grundlæggende karakter. Bygherrens behov er en Kultur- og Musikskole 
som opfylder kommunens behov, er placeret bedst muligt på grunden og inden for den økonomiske 
ramme jf. punkt 4.10.  
 
Det er forudsat, at nogle funktioner i og i tilknytning til den nye bygning vil blive anvendt af ejere af 
matrikler i nærheden af byggefeltet. En naturlig konsekvens af dette vil blive, at udgifter til etablering og 
drift af disse funktioner vil indgå i kommende forhandlinger og budgettet vil kunne ændre sig som følge 
af dette. Det vil dreje sig om bl.a. adkomstveje og anvendelse af arealer i (parkerings)kælder. 
 
Ændringerne kan vedrøre antal byggede m2, parkeringskælder og tidsplan, og det kan have justering af 
den økonomiske ramme som følge.  
 
Følgende forhold kan også have betydning for projektets endelige udformning: 

• Udarbejdelse af lokalplan. 
• Mulighed for nedrivning af eksisterende bygninger. 
• Endelig udformning af parkeringskælder samt adkomstveje som kræver forhandlinger med 

kommende ejere af grunden. 
• Udformning af det resterende byggefelt. 
• Politisk mulighed for at udvide Kultur- og Musikskolens funktioner, der kræver forøgede arealer. 

11.2 Konkurrenceprojektet 

11.2.1 Orienteringsmøde 
Der afholdes orienteringsmøde på Musikhøjskolen, Frederiksberg Musik- og Kulturskole, Smallegade 10, 
2000 Frederiksberg. Mødet afholdes: 
 
14. april 2022 klokken 10-11.30. 
 
På mødet vil Bygherre orientere om konkurrencen og der vil blive lejlighed til at se de nuværende forhold 
for Musikskolen. 
 



KONKURRENCEPROGRAM 
 

37 

Der vil ikke være mulighed for at stille spørgsmål på orienteringsmødet. For mulighed for at stille 
spørgsmål se næste afsnit. 
 
Praktiske informationer oplyses senere, herunder om evt. opdeling i flere hold. 

11.2.2 Spørgsmål til konkurrencematerialet 
Al henvendelse vedrørende konkurrenceprojektet skal ske skriftligt på Byggeweb. Alle henvendelser vil 
fremstå anonymt, indtil evalueringen er afsluttet. 
 
Alle spørgsmål til konkurrencematerialet vil blive besvaret skriftligt samtidigt til alle tilbudsgivere. Svar på 
spørgsmål vil ske på Byggeweb. Svar på spørgsmål vil kunne medføre rettelsesblade og disse vil også 
blive lagt op på Byggeweb. Alle andre eventuelle ændringer af konkurrencematerialet vil ligeledes blive 
meddelt tilbudsgiverne i rettelsesblade.  
 
Tilbudsgivere opfordres til at fremsætte deres spørgsmål til konkurrencematerialet senest 10 arbejdsdage 
før fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil alene blive besvaret, i det 
omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse inden 6 kalenderdage før fristen for afgivelse af 
tilbud. 
 
Eventuelle rettelsesblade udsendes senest 6 kalenderdage før fristen for afgivelse af tilbud og vil blive 
offentliggjort på Byggeweb. 

11.2.3 Konkurrenceforslag 
Konkurrenceforslag afleverede på Byggeweb vil indtil afslutning af evalueringen fremstå anonymt for 
Bygherre. 
 
Forslaget skal senest den <indsæt dato> klokken 12:00 være afleveret på Byggeweb.  
 
Konkurrenceprojekt skal navngives det kendingstal på x cifre <indsæt praktik fra Byggeweb>. 
 
Alle dokumenter, der afleveres, skal fremstå i anonym form og være markeret med det tildelte 
kendingstal. 
 
Tegninger skal udføres i en teknik, som gør det muligt at få en klar opfattelse af forslaget. 
 
Forslagets aflevering på Byggeweb.dk skal bestå af følgende: 
 

A. Punkterne 11.2.5: A, B, C, D, E, F, G og K 
Èn pdf-fil, der skal kunne printes i A3 format (præsentationsmappe) 
 

B. Punkerne 11.2.5: I, J, L og M 
Èn eller flere pdf-filer, der skal kunne printes i A4. 

  
Forslaget skal derudover monteres på plancher (med samme kendingstal) og med en ophængningsplan. 
Materialet bringes af et kurérfirma. Ud over kurérfirmaets kvittering sørger kommunen for en kvittering 
for modtagelsen med angivelse af kendingsnummer, dato og tidspunkt. 
 
Plancherne afleveres senest den <indsæt dato> (et døgn efter den digitale aflevering) på adressen:  
 
Emcon A/S, Gammel Lundtoftevej 1C, 2800 Kgs. Lyngby 
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Plancherne skal afleveres anonymt og adresseres til: 
 
Frederiksberg Kommune 
Bygge- og Projektenheden 
Projektleder Charlotte Lynge Hansen 
 
Emballagen skal tydeligt være mærket: 
”Kultur- og Musikskolen, Frederiksberg Kommune” og med ovennævnte kendingstal. 
 
Hvis dette giver anledning til henvendelse til den bydende, vil dette ske via Byggeweb. 
 
Konkurrenceforslag og andet materiale, som tilbudsgiveren måtte sende til Bygherren i løbet af denne 
udbudsproces, betragtes som Bygherrens ejendom, og vil ikke blive returneret. 

11.2.4 Bedømmelsesudvalg 
Der udpeges 3 fagdommere: 

• <indsæt navn> 
• <indsæt navn> 
• <indsæt navn> 

 
Fagdommere udpeges efter offentliggørelse af resultatet af prækvalifikationen. 
 
Der er fra Frederiksberg Kommune udpeget følgende X medlemmer til bedømmelsesudvalget: 

• Formand <indsæt titel og navn>. 
• <indsæt titel og navn> 
• <indsæt titel og navn> 
• <indsæt titel og navn> 
• <indsæt titel og navn> 
• <indsæt titel og navn> 
• <indsæt titel og navn> 

 
Der er udpeget X faste tekniske rådgivere for bedømmelsesudvalget: 

• <indsæt titel og navn> 
• <indsæt titel og navn> 
• <indsæt titel og navn> 

 
Emcon deltager som sekretær for bedømmelsesudvalget med bistand fra Charlotte Lynge Hansen. 
 
Bedømmelsesudvalget kan indkalde andre tekniske rådgivere ved behov, det kan f.eks. være særlig 
akustisk rådgivning eller rådgivning vedrørende konstruktioner og indeklima. 
 
Sekretær og tekniske rådgivere udgør ikke en del af selve bedømmelsesudvalget. 

11.2.5 Konkurrenceforslagets indhold og form 
Konkurrencematerialet skal afleveres på dansk. 
 
Forslaget skal indeholde følgende: 
 
 



KONKURRENCEPROGRAM 
 

39 

 
A. Bebyggelsesplan 1:500 
Bebyggelsesplanen skal vise hvorledes forslaget skaber sammenhæng imellem de eksisterende 
kulturhistoriske bygninger og det nye byrum, hvor bearbejdningen af friarealerne understøtter denne 
sammenhæng.  
 
Bebyggelsesplanen skal vise placering af Kultur- og Musikskolen med dens hovedindgang, 
kollegieboligerne og adgangsvej til parkeringskælderen. I det omfang eksisterende bygninger bevares, så 
skal disse fremgå af bebyggelsesplanen.  Endvidere skal alle relevante forhold vedrørende de 
ubebyggede arealer inden for konkurrenceområdet såsom forpladsen til Kultur- og Musikskolen, 
rekreative arealer, eventuel varegård, trafikafvikling herunder tilkørsel af varer og bortkørsel af affald, 
parkering af cykler og biler, etc. fremgå af planen. 
 
På bebyggelsesplanen ønskes markeret hvilke dele af bebyggelsen der vil kunne gennemføres på et 
senere tidspunkt, hvis bygherren vælger at gennemføre byggesagen over flere etaper. 
 
B. Udvalgte bygningstegninger 1:200, Kollegieboligerne  
En etageplan for belysning af hvorledes denne indrettes med værelsesfordeling, fællesarealer, trapper og 
dagslysadgang. En stueplan for belysning af fællesfunktionerne og mulighederne for interaktion med 
naboer og genboer. Snit for belysning af sammenhæng i den bygningsmæssige kontekst. 
 
C. Bygningstegninger 1:200, Kultur- og Musikskolen 
Etageplaner, snit og facader skal på overskuelig måde redegøre for den funktionelle, rumlige og 
æstetiske sammenhæng. Materialet skal have det nødvendige omfang for at sikre den fulde forståelse af 
den foreslåede løsning, herunder de forskellige funktioners indbyrdes fordeling og bygningens 
fremtræden udvendig og indvendig. 
 
D. Eksempler på indretning 1:100 
Tegningerne skal vise indretningsmuligheder for minimum rum: 1_1, 3_3 og 3_6 for at dokumentere 
fleksibiliteten og funktionaliteten jf. konkurrenceprogrammets kapitel 6. 
 
Tegningerne skal vise 2-3 indretningsmuligheder, som udsnit i det fælles gårdrum. Gerne illustration af 
hvorledes inde/ude kan smelte sammen. 
 
E. Typiske facadeudsnit 1:50 
Tegningen skal redegøre for materialernes stoflighed i det arkitektoniske udtryk 
 
F. Principsnit i konstruktioner med installationer 1:50 
Der redegøres for de valgte konstruktioner ved etagedækket og tagdækket. Der skal ligeledes redegøres 
for principperne for installationsføringer. 
 
G. Perspektiver og rummelige illustrationer 
Materialet skal vise karakteristiske træk af bygningen i et sådant omfang, at dens indplacering tydeligt 
belyses. Yderligere bør der være karakteristiske situationer fra bygningens interiør. 
 
H. Model 
Fysisk arbejdsmodel må gerne afleveres, men er ikke et krav. 
 
I. Beskrivelse 
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Beskrivelse af arkitektur herunder hoveddisposition og arkitektonisk udtryk, planmæssige løsninger, 
nybygningens indpasning på grunden og i den lokale kontekst, skyggeforhold. 
 
Beskrivelse af funktionssammenhænge, herunder flow og logistik, drift og vedligeholdelse. 
 
Beskrivelse af forslagets konstruktive og tekniske løsninger herunder bygbarhed, fleksibilitet, indeklima 
og drift. 
 
Beskrivelse af projektets koncept for energi og bæredygtighed og dets integration i den overordnede 
projektidé. 
 
J. Redegørelse for økonomi 
Redegørelse for forslagets overholdelse af budgetrammen, jf. afsnit 4.10.  
 
K. Udfyldt Rumskema, Bilag 1 
 
L. Organisation og samarbejdsproces (anonymiseret form), max 8 A4-sider 
Tilbudsgiver skal aflevere følgende i anonymiseret form: 

• Organisationsdiagram for totalrådgivers organisation med underrådgivere. 
• Redegørelse for organisation, begrundelse for de valgte faglige kompetencer/nøglemedarbejdere 

og hvordan ressourcerne kommer i spil i forhold til opgavens forskellige faser. 
• Beskrivelse af samarbejde og kommunikationsveje både for samarbejdet med bygherre og internt i 

totalrådgivers organisation med særlig fokus på samarbejdet med brugerne. 
 
M. Tilbudsliste 
Tilbudsgiver skal aflevere en udfyldt tilbudsliste i anonymiseret form, jf. bilag X Tilbudsliste. 

11.3 Kriterier og karaktergivning 

11.3.1 Bedømmelseskriterie 
Som vinder udpeges den eller de tilbudsgiver(e), der har afgivet det økonomiske mest fordelagtige 
tilbud.  
 
Bedømmelseskriteriet er det bedste forhold mellem pris og kvalitet med følgende underkriterier: 
 
1. Arkitektur, teknik og funktion (60 %) 
2. Organisation og samarbejdsproces (20 %) 
3. Pris (20%) 

11.3.2 Karakterskala. 
De kvalitative underkriterier - Arkitektur, teknik og funktion samt Organisation og samarbejdsproces vil 
blive bedømt efter nedenstående skala: 
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11.3.3 Bedømmelse af underkriteriet X, Arkitektur, teknik og funktion (60%) 
Ved bedømmelsen af underkriteriet vil der blive lagt vægt på følgende: 
 

• at forslaget skaber den ønskede sammenhæng imellem de eksisterende kulturhistoriske bygninger 
og byrum samt, at bearbejdningen af friarealerne understøtter denne sammenhæng. 

• bebyggelsernes samlede formmæssige kvaliteter og arkitektoniske hovedidé samt disponering af 
såvel de ydre som indre fysiske rammer gennem rumudformning og rumlige sammenhænge, 
dagslys og åbninger, variation, skala og proportionering samt detaljering. 

• at forslaget lægger op til og inspirerer til virkeliggørelse af visioner og værdier i Kultur- og 
Musikskolen og det omkringliggende byrum. 

• om forslaget er robust i forhold til fremtidig udvidelse, fleksibilitet og transformation. 
• om forslagets samlede udformning forventes at give et godt indeklima. I vurderingen vil indgå 

f.eks. dagslysforhold, solafskærmning, energiforbrug, driftsøkonomi.  
• om forslaget vil give gode akustiske forhold. 
• bygningskonstruktioners kvalitet, robusthed og patinering. 

 

11.3.4 Bedømmelse af underkriteriet Y, Organisation og samarbejdsproces (20%) 
Ved bedømmelsen af underkriteriet Y lægges der vægt på: 
 

• At organiseringen er konkret og projektspecifik 
At tilbudsgivers organisation er klar og operationel, samt egnet til at understøtte samarbejdet 
igennem hele projektet 

• At der er beskrevet tydelige kommunikationsveje både internt i organisationen og i forhold til 
bygherre 

• At beskrivelsen indeholder velbegrundede overvejelser om hvordan samarbejdet bliver 
understøttet og hvordan tilbudsgivers hold er sammensat især i opstarts, idéforslag og 
byggeprogramfasen hvor tilbudsgivers tilgang til samarbejde og de afsatte ressourcer vil blive 
afgørende. 
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11.3.5 Bedømmelse af underkriteriet Z, Pris (20%) 

11.4 Bedømmelse 
Efter modtagelse af konkurrenceforslag bliver disse gennemgået for at konstatere eventuelle mangler. 
 
Evalueringen vil ske ud fra de anførte kriterier, jf. afsnit 11.3. 
 
Bedømmelsesudvalgets evaluering følger nedenstående plan: 

4. Bedømmelsesudvalget mødes og fagdommerne præsenterer og gennemgår forslagene. 
5. Tilbagemeldinger fra rådgivere for bedømmelsesudvalget og indledende evaluering af forslagene, 

eventuelt supplerende analyser/undersøgelser. 
6. Bedømmelsesudvalgsmøde. 
7. Bedømmelsesudvalgets endelige evaluering. 
8. Bedømmelsesudvalget afgør, om der skal udpeges én eller flere vindere. 
9. Anonymiteten brydes og resultatet af evalueringen meddeles til konkurrencedeltagerne. 

11.5 Organisationsplan og CV 
Efter at anonymiteten er brudt og vinderne således er kendt, så fremsender vinderen eller vinderne 
organisationsplan og cv´er med navne. 

11.6 Øvrige vilkår for projektkonkurrencen 

11.6.1 Vederlag 
Tilbudsgivere der afleverer konditionsmæssigt forslag modtager et vederlag for deltagelse i 
konkurrencen på DKK 200.000 ekskl. Moms. 

11.6.2 Forsikring 
De modtagne forslag vil ikke blive forsikret, idet det forudsættes, at forslagstillerne opbevarer originaler 
af forslagene. 

12 UDBUD MED FORHANDLING 

12.1 Generelt 
Bygherren indkalder vinderen/vinderne til forhandling om de afgivne forslag/tilbud.  
Forhandlingerne vil blive varetaget af et af Bygherren udpeget team. Procedure for forhandlingerne vil 
blive fremsendt sammen med invitationen til deltagelse i forhandlingsforløbet. 
 
Bygherrerådgiver Tora Fridell og Anniken Kirsebom vil deltage som referent/sekretær ved 
forhandlingerne. 
 
Bygherren forventer, at der gennemføres 2 forhandlingsmøder efterfulgt af at tilbudsgiverne afleverer 
reviderede hhv. endelige forslag/tilbud.  
 
Bygherren forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud eller om 
nødvendigt at opfordre tilbudsgiverne til at afgive flere reviderede tilbud/gennemføre flere 
forhandlingsrunder, inden der opfordres til afgivelse af endelige tilbud. 
 
Tilbudsgivers tilbud vil blive behandlet fortroligt og indholdet i det enkelte tilbud vil kun blive drøftet 
med den tilbudsgiver, som har afgivet tilbuddet. 
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I det omfang forhandlingerne omhandler konkurrencematerialet og fortolkningen heraf, vil tilbudsgiver få 
den samme tilbagemelding, men i det omfang forhandlingerne kommer til at omhandle tilbudsgivernes 
konkrete løsningsforslag, vil hver tilbudsgiver få en individuel tilbagemelding. 
 
Tilbudsgiverne vil få skriftlige tilbagemeldinger i form af individuelle referater og revideret 
konkurrencemateriale/rettelsesblade. Revideret konkurrencemateriale fremsendes med tydelig markering 
af hvor materialet er revideret. 

12.2 Spørgsmål i forhandlingsperioden 
Al henvendelse i perioden mellem forhandlingsmøde og aflevering af nyt forslag/tilbud skal ske skriftligt 
på Byggeprojekt.dk.  
 
Besvarelse af spørgsmål vil ske hurtigst muligt og løbende via byggeprojekt.dk til samtlige tilbudsgivere, 
dog således at der senest vil blive afgivet svar 6 dage før fristen for afgivelse af revideret eller endeligt 
tilbud. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristen for afgivelse af et revideret eller endeligt 
tilbud, vil ikke blive besvaret. 
 
For en god ordens skyld bemærkes det, at såfremt et spørgsmål eller forbehold fra en tilbudsgiver giver 
Bygherre anledning til at overveje en ændring i konkurrencematerialet, forbeholder Bygherre sig retten til 
at forelægge det konkrete ændringsforslag for samtlige tilbudsgivere. 

12.3 Første forhandlingsmøde 
Alle tilbudsgivere vil blive indkaldt til det første forhandlingsmøde med mindre bygherre beslutter at 
tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, jf. tidsplanen nedenfor. Bygherren forbeholder 
sig dog retten til at udskille én eller flere på dette tidspunkt. 
 
Formålet med det første forhandlingsmøde er at sikre, at tilbudsgiverne er opmærksomme på, hvor deres 
tilbud kan forbedres. Formålet er tillige at der skabes en fælles forståelse hos både tilbudsgiver og 
Bygherre om konkurrencematerialets krav og tilbuddets svar. Bygherre vil på mødet kommentere de 
allerede afgivne tilbud. Tilbudsgiverne får lejlighed til at udfordre konkurrencematerialet. 
 
Dagsordenen for første forhandlingsmøde er: 
 

1. Præsentation af deltagerne 
2. Kort gennemgang af og spørgsmål til nærværende beskrivelse af udbud med forhandling 
3. Tilbudsgivers spørgsmål til det foreliggende konkurrencemateriale 
4. Bygherres kommentarer til det allerede afgivne tilbud 
5. Opsamling fra mødet og det videre forløb 
6. Eventuelt 

 
Forhandlingsmødet vil foregå hos Bygherren. 
 
Der er afsat 2 timer til de indledende forhandlinger, præcise tidspunkter vil blive fremsendt efter 
evaluering. 
 
Efter mødet vil hver tilbudsgiver på byggeprojekt.dk modtage et kort notat om, hvad der er drøftet på 
mødet.  
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12.4 Revideret tilbud 
Efter forhandlingsmødet med hver tilbudsgiver vil de blive opfordret samtidigt til at afgive enten et 
revideret tilbud eller et endeligt tilbud på byggeprojekt.dk inden for en nærmere angivet frist, jf. 
nedenfor. 
 
Hvis tilbudsgiverne opfordres til at afgive reviderede tilbud, skal disse indeholde de samme elementer 
som det oprindelige tilbud, således at der i forhold til de enkelte dele henvises til det oprindelige tilbud 
med tydelig angivelse af, hvorved det nye tilbud adskiller sig fra det oprindelige.  

12.5 Udskillelse 
Bygherre forbeholder sig retten til at udskille tilbudsgivere under forhandlingsforløbet. En sådan 
udskillelse vil kunne finde sted, såfremt Bygherre mener, at det er urealistisk at forvente, at den 
pågældende tilbudsgiver vil levere et konkurrencedygtigt tilbud. 
 
Udskillelsen vil om nødvendigt finde sted i perioden efter modtagelse af et revideret tilbud. 
 
En tilbudsgiver, der udskilles, får hverken mulighed for at deltage resten af 
forhandlingsforløbet eller for at afgive et endeligt tilbud. 

12.6 Endeligt tilbud 
Hvis Bygherre efter første forhandlingsmøde (der afholdes på baggrund af de indledende tilbud) har 
angivet, at der skal afgives endelige tilbud, vil der blive foretaget en fuld evaluering af disse i henhold til 
de udmeldte kriterier for tildeling og evalueringsmetode.  
 
Tilbudsgiverens endelige tilbud skal indeholde de samme dokumenter som det indledende tilbud jf. 
punkt 3.4 ovenfor. 
 
Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold i det endelige tilbud, idet dette vil indebære risiko for, at 
tilbuddet bliver afvist. 

12.7 Tidsplan for forhandlingerne 
Tidsplan for forhandlingerne er: 
 
xx. september 2022: Præsentationsmøder 
xx. xxxx 2022: Indledende evaluering af indkomne tilbud 
xx. xxxx 2022: Forhandlingsmøder med tilbudsgivere 
xx. xxxx 2022: Udsendelse af forhandlingsnotat og evt. revideret konkurrencemateriale 
xx. xxxx 2022: Modtagelse af reviderede tilbud/forslag  
xx. xxxx 2022: Evaluering af endeligt tilbud. Kontrakttildeling 
xx. xxxx 2022: Meddelelse om beslutning 
xx. xxxx 2022: Kontraktindgåelse efter standstillperioden 
 
Afhængig af forløbet af forhandlingerne forbeholder Bygherre sig ret til at ændre ovenstående tidsplan. 

12.8 Tildelingskriterier og bedømmelse 
Tildelingskriterierne, vægtningen og karakterskalaen er tilsvarende bedømmelseskriterierne, jf. ovenfor 
afsnit 11.3. 
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12.9 Tildeling 
Alle deltagere i udbuddet vil samtidigt og skriftligt via e-mail blive orienteret om resultatet af bygherrens 
bedømmelse af de endelige tilbud. 

12.10 Forbehold 
Forbehold bør så vidt muligt undgås. Bygherren henstiller til, at enhver form for tvivl afklares i 
udbudsperioden herunder i forhandlingsforløbet. Eventuelle forbehold (individuelle eller 
standardforbehold) over for konkurrencematerialet skal anføres i Tilbudslisten. 
 
Såfremt det endelige tilbud indeholder forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, 
der angår grundlæggende elementer i konkurrencebetingelserne, er Bygherren forpligtet til at afvise 
tilbuddet som ikke konditionsmæssigt.  
 
Bygherren er berettiget til at afvise endelige tilbud, der indeholder forbehold, også selv om disse ikke 
angår grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, medmindre disse angår bagatelagtige eller 
ubetydelige forhold. I det omfang en objektiv prissætning af forbeholdet ikke skønnes mulig, er 
bygherren dog forpligtet til at afvise tilbuddet. 

12.11 Ændringer i projektet 
Der henvises punkt 11.1.6 hvilket er gældende i det fremadrettede forløb. 

12.12 Rettigheder 
Ejendomsretten til de indsendte konkurrenceforslag og tilbud tilhører Bygherren, og afleveret materiale 
vil ikke blive returneret.  

13 BILAGSMATERIALE 
 
Bilag 1, Rumskema 
Bilag 2, Akustiske funktionskrav for rumtyper 
3A_Bilag 1 – Funktionsbaserede krav (tidligere OPS Byggeprogram, 2017) 
3E_Bilag D – Grundplaner 
3F_Bilag E – Miljørapporter 
3R_Deklaration vedrørende bebyggelse 
3S_Tingbogsattest 
3T_Matrikelkort – matr. 19bg 
3U_Fredningsforhold_06.10.2015 
3V_Tegninger_matr. 19bg 
4_Bilag – ejendomme der kan rives 
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