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Forord  

I forbindelse med fagets undervisning, er 

nedenstående opgaver blevet stillet således at 

en gennemgang af fagets hovedområder 

uddybes til en bredere forståelse. Tak til Gry 

Kjær fra 3XN og  Lars B. Jensen fra Pihl & 

Søn for deres sparring omkring FN-byen og 

hermed denne rapport.  

 

Indledning 

Når man skal bygge er der forskellige ting 

som man skal tænke over. De 3 parametre 

som der kigges på er her tid, kvalitet og 

økonomi. Processen kommer også ind som 

en væsentlig del at se på men er dog noget 

der typisk bliver set på senere. Der bliver i 

denne opgave beskæftiget sig med FN-Byen 

som er placeret ved Nordhavnen. Gennem 

møder med arkitekter, entreprenører samt 

besøg i byggeriet danner vi os et indblik i 

denne spændende byggeproces fra idé til 

virkelighed.  
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1 opgave: Byggeprocessens 

organisering og planlægning 

Læringsmål: De studerende skal kunne 

redegøre for typiske udbuds- og 

samarbejdsformer samt analysere og 

demonstrere evne til at vælge heraf i en 

byggeopgave. 

Opgave: Med udgangspunkt i byggesagen 

FN-Byen hos bygherren By og Havn skal de 

studerende:  

1. redegøre for byggeriets parter og 

udbuds- og samarbejdsform 

1.1 byggeriets parter og udbudsform 
Byggeriets parter er gennemgået i opgave 2 

omhandlende rammebetingelser da jeg så 

logik i at ligge denne her. Når der skal 

bygges nyt starter dette altid med et behov 

som ønskes dækket. Når projektets behov er 

blevet detaljeret bliver det sendt i udbud. 

Dette kaldes også licitation. Betegnelsen for 

licitation er en form for indhentning af 

tilbud, hvor kunden indbyder en række 

leverandører til på et nærmere specificeret 

grundlag, f.eks. en kravspecifikation, at 

afgive et tilbud på en leverance, 

serviceydelse eller lignende. Tilbuddene skal 

afleveres inden en bestemt frist, og er 

bindende. 

Der findes to typer licitationer:  

Offentlig licitation, hvor der indhentes tilbud 

via en ubestemt kreds, f.eks. ved en annonce 

i en avis. 

Indbudt eller bunden licitation, hvor 

opdragsgiveren udvælger, hvem der skal 

have lejlighed til at fremsætte tilbud. Forud 

for den indbudte licitation er ofte en 

prækvalifikation.  

 

I FN-Byens projekt har der været en indbudt 

licitation hvor i alt 4 prækvalificerede 

totalentrepriser var valgt til at byde på 

projektet. Der var i alt 6 der bød på projektet 

og heraf blev vinderen, som løb af med 

sejren og hermed vandt første etape i 

december 2010,  Pihl & Søn. De vandt 

ligeledes anden etape i 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Samarbejdsformer  
Når man snakker samarbejdsformer i 

byggeproces er der her 3 forskellige 

entrepriser nemlig:  

• Totalentreprise 

• Hovedentreprise  

• Fagentreprise  

Med fokus på totalentreprise er de 3 

samarbejdsformer beskrevet nedenfor.  



1.2.1 Totalentreprisen   
En totalentreprise omfatter alle ydelser inden 

for rådgivning og alle de repræsenterede 

håndværksfag. Det vil sige, at 

totalentreprenøren på baggrund af en dialog 

med bygherren om projektet, forestår 

udvælgelse af rådgivere (arkitekter og 

ingeniører) og entreprenører. 

Totalentreprenøren varetager desuden alle 

planlægnings- og styringsopgaver lige fra 

projektering, kontakten til myndigheder samt 

projekt- og byggeledelse undervejs i alle 

faserne. 

 

Fordele ved denne entrepriseform er blandt 

andet, at der laves ét samlet tilbud til 

bygherren og hermed gøre det mere 

gennemskueligt for bygherren. Det er her 

totalentreprisens ansvar at udført arbejdet 

bliver gjort i overensstemmelse til kontrakt 

med bygherren og at udførelsen sker efter 

tidsplanen. Derudover er der en fordel ved at 

beslutninger lettere kan tages i denne 

entrepriseform. Se FN-Byens 

organisationsdiagram på bilag 2.  

1.2.2 Hovedentreprise  
En hovedentreprise omfatter flere af, men 

ikke alle de ydelser, der indgår i et normalt 

byggeprojekt. Hoved-entreprenøren er reelt 

en fagentreprenør, der har det overordnede 

ansvar for disponering og styring af de 

øvrige fagentrepriser. Det vil sige, at 

hovedentreprenøren varetager udvælgelse, 

styring og koordinering af de involverede 

underentreprenører, der repræsenterer 

forskellige håndværksfag, undervejs i 

byggefasen. 

1.2.3 Fagentreprise  
I denne entrepriseform er hvert 

fag/håndværk sidestillet og ligeværdigt. 

Ansvaret for byggeledelsen dvs. styring og 

koordinering af byggearbejderne m.v., 

varetages typisk af en af rådgiverne. 

 
  

 

Totalentreprise 

Hovedentreprise 

Fagentreprise 
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2. Analysere og vurdere hensigts-

mæssigheden af den i projektet valgte 

udbuds- og samarbejdsform. 

2.1 vurdering af den valgte 
udbudsformer  
I udbudsmateriale fra FN byggeriets etape 2, 

som er vedlagt på bilag 1, ses kravene stillet 

til totalentrepriserne der skal levere et tilbud. 

Der er som tidligere nævn benyttet indbudt 

licitation hvilket ses meget hensigtsmæssigt 

når man ønsker bestemte udbyderes tilbud på 

projektet. Der har dog været åben for andre 

entrepriser der har kunne byde ind på 

projektet. Der er altså her tale om en 

kombination af indbudt licitation og åben 

licitation. Hvis man udelukkende havde haft 

åben licitation havde man måske risikeret at 

de ønskede entrepriser ikke kom med et 

tilbud til projektet.  

 

 

 

2.2 Vurdering af den valgte 
samarbejdsform 
FN-byggeriet er som tidligere nævnt et 

totalentrepriseprojekt og dette kan der ses 

fornuft i, da det er et stort og kompleks 

projekt. En indsamling af et tilbud kan være 

mere hensigtsmæssigt frem for flere. 

Derudover hviler der også et totalansvar hos 

en totalentreprenør hvor der i de to andre 

entrepriseformer er et uddelt ansvar og der 

kan derfor her i tilfælde af uoverens-

stemmelser være større sager om hvem den 

skyldige, og hermed den erstatningspligtige 

entreprenør er. 
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2 opgave: Rammebetingelser 

Læringsmål: De studerende skal kunne 

redegøre for byggeriets rammebetingelser 

 

Opgave: Med udgangspunkt i byggesagen 

FN-Byen hos bygherren By og Havn skal de 

studerende: 

1. identificere de væsentligste ramme-

vilkår som gør sig gældende for bygherren 

og projektet  

1.1 Projektets rammevilkår 
For at forstå de rammevilkår som er i 

forbindelse med et byggeprojekt har jeg 

nedenfor beskrevet alle dele af 

byggeprocessen opdelt i 6 parter med en 

tilhørende beskrivelse af hvad de enkelte 

faser rummer.  

1.1.1 Initiativfasen  
Initiativfasen strækker sig fra det øjeblik, der 

registreres et behov, til der er fastlagt de 

overordnede rammer for den ombygning, 

renovering eller nybyggeri, der ønskes sætte 

i gang. Arbejdsgiveren (fx kommunen eller 

bestyrelsen) træffer den overordnede 

beslutning om at bygge og lægger rammerne 

for byggeriet: Placering, pris, tidsplan osv. 

Samtidig beslutter arbejdsgiveren, hvordan 

byggeriet skal organiseres: Hvem skal sidde i 

byggeudvalget? Hvordan skal samarbejdet 

forløbe? Skal der hyres en arkitekt eller 

ingeniør som bygherrerådgiver? Ovs. 

1.1.2 Programfasen  
I denne fase beskriver man byggeriets 

omfang, funktionalitet, kvalitet, miljø, 

æstetik, tidsplan og økonomi bliver besluttet 

endeligt. Skitser og udkast til et muligt 

byggeri. Byggeriets organisation og de 

forskellige deltageres opgaver og ansvar 

bliver lagt helt fast.  

1.1.3 Forslagsfasen  
Det er I denne fase, at arkitekten tegner den 

færdige bygning, og byggestyregruppen 

træffer de principielle beslutninger om 

grundplan, materialevalg, installationer osv.  

 

1.1.4 Projektfasen  
I projektfasen bliver hele byggeopgaven 

tegnet og beskrevet i detaljer, og der laves 

kontrakter med entreprenører og 

håndværkere. 

1.1.5 Udførelsesfasen    
I byggefasen rykker entreprenører og 

håndværkerne ind på byggepladsen. 

1.1.6 Ibrugtagningsfasen   
Når håndværkerne er færdige, og den 

formelle afleveringsforretning er gennemført, 

kan de nye bygninger tages i brug. Dette 

kaldes også ”Hand-over” da ansvaret nu 

ligges over på bygherren.  

  

Det formelle forløb holder ikke altid. 

uforudsete problemer og behov for 

ændringer kan opstå undervejs. Derfor er 

åbenhed i beslutningsprocessen og god 

kommunikation mellem alle involverede 

parter vigtigt, når der skal træffes 

beslutninger. 
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Arbejdsmiljøgruppen varetager nogle 

opgaver løbende i byggeriet. Dette for at 

sikre at et ordenligt arbejdsmiljø bliver 

overholdt fra bygherrens side. Der bliver 

afslutningsvis lavet en arbejdspladsvurdering 

(APV) for at sikre at alle lovkrav overholdes.  

1.2 Bygherrens ansvar og 
rammevilkår  
Bygherren har det koordinerende ansvar, når 

der er flere arbejdsgivere på byggepladsen. 

Det gælder ved alle arbejdsgivere, også 

enkeltmandsvirksomheder. Bygherren kan 

bede andre om hjælp til koordineringen, men 

har stadig det juridiske ansvar. Han skal også 

lave en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

når der samtidigt arbejder mere end 10 

personer på byggepladsen, samt altid når der 

skal udføres ”Særligt farligt arbejde”. Han 

skal anmelde byggepladsen til 

Arbejdstilsynet afhængigt af byggearbejdets 

omfang.  

Bygherren har ansvar for at overholde 

byggeloven. Der er nogle retningslinjer som 

skal følges og disse fremgår blandt andet af 

AB92 og BR10 som er de rammer der skal 

arbejdes indenfor. Disse er med til at sikre 

byggeriets udarbejdelse og kvalitet, således 

at der bygges efter de krav der er sat til 

byggeriet. Her kan eksempelvis nævnes krav 

til energiforhold og afløbsinstallationer. 

Bygningsreglementet angiver funktionskrav 

men ikke arbejdsanvisninger. Her kan der 

hentes hjælp hos Statens Byggeforsknings 

Institut (SBI) hvor man har SBI anvisninger.  

 

2. redegøre for de digitale bygherrekrav 

gældende for bygherren 

 
Det Digitale Byggeri er et initiativ fra 

regeringen, der betyder, at statslige bygherrer 

skal stille en række krav til rådgivere og 

udførende om brug af Informations- og 

Kommunikationsteknologi (IKT). De 

statslige bygherrekrav har været gældende 

siden 2007 og er senest blevet revideret i 

december 2010. De reviderede bygherrekrav 

er beskrevet i Erhvervs- og Byggestyrelsens 

bekendtgørelse.1 Bekendtgørelsen gælder 

alle statslige byggerier over 5 mio. kr. 

Formålet med de statslige bygherrekrav er at 

fremme udviklingen af digitale standarder og 

samarbejdsformer for at højne effektiviteten 

og kvaliteten af byggeriet i Danmark. Af 

eksempler på krav kunne være:  

* Krav til udarbejdelse af 3D modeller  

* Digitale dokumenter skal afleveres i 

filformat IFC 

* Bygherren skal stille krav om, at alle 

relevante parter i et byggeprojekt har adgang 

til og gør brug af projektweb, således at al 

relevant projektinformation arkiveres og 

udveksles digitalt via dette it-system 

 

 

                                                
1https://www.retsinformation.dk/Forms/R071
0.aspx?id=134884 
 



 11 

3 opgave: Tid, ressource- og 

økonomistyring 

Læringsmål: De studerende skal kunne 

demonstrere planlægningsprincipperne for 

tids- og ressourceplanlægning, samt kunne 

identificere og redegøre for innovative 

løsninger i forhold til praksis. 

 

Opgave: Med udgangspunkt i byggesagen 

FN-Byen hos bygherren By og Havn skal de 

studerende:  

1. redegøre for de anvendte planlægnings-

principper og værktøjer til tids- og 

ressourceplanlægning 

1.1 tidsplanlægning samt 
resursestyring 
Når man skal lave en tidsplan for et 

byggeprojekt starter man med at lave en 

overordnet tidsplan for hele forløbet. Dette 

gøres ved at dele projektet op i hovedafsnit 

såsom behovsanalyse, skitseprojektering, 

byggetilladelse, udbud og licitation, kontrakt, 

byggeperiode, byggeregnskab, prioritering, 

garantiperiode og efterreparationer. Dette 

kan estimeres op som vist på billederne til 

højre. Der benyttes her programmet Project 

til at lave et Gantt kort. Der findes mange 

forskellige programmer som kan lave 

sådanne estimater. Det er typisk et 

overordnet estimat der bliver givet i 

forbindelse med et tilbud til en given 

bygherre. Når sagen herefter er vundet 

udarbejdes en mere detaljeret plan af de 

enkelte udsnit. Her kan man gå helt i dybden 

således at man til sidst har detaljeret ned til 

nødvendige mandetimeresurser der er behov 

for ved en given byggesag. Da det kan være 

svært at estimere hvor lang tid der skal 

bruges for de enkelte fagentrepriser er der 

her udarbejdet forskellige bøger som bygger 

på erfaring på dette. Eksempelvis er bogen  

”Anlægsteknik 2” god til dette formål.  

1.2 økonomistyring  
For at styre økonomien er et kendt system 

SAP systemet som kan håndtere økonomien 

og gør budgetteringen let og overskuelig. 

Dette er et godt styringsværktøj til at sikre 
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virksomhedens likvide resursebeholdning og 

hermed gøre den i stand til at udvikle sig 

med disse likvide midler.  

2. vurdere behovet for nye digitale 

løsninger 

 

Af behov for nye digitale løsninger ser jeg 

generelt et behov i den digitale del af 

byggebranchen for at nyskabe sig. Jeg har 

gennem en lille kreativ proces her set på 

hvilke nye digitale løsninger jeg kunne 

forestille mig der kunne laves. Gennem 

brainstorming og visuel thinking har jeg 

fundet frem til nogle digitale løsninger. Jeg 

vil i næste opgave beskrive én af idéerne  

3. skitsere princippet for en innovativ 

løsning i forhold til gængs praksis 

  

Jeg så først på hvilke områder i det digitale 

byggeri som jeg så kunne fornyes. Disse gav 

jeg en grøn post-it. Derefter fandt jeg 

problemstillinger i de nuværende systemer 

hvilket jeg markerede med røde post-it. Til 

sidst forsøges der at skabe en innovativ 

løsning på de problemstillinger der ses. Disse 

med orange post-it. Jeg fandt eksempelvis 

frem til en løsning på et relevant problem vi 

oplevede på FN-byggeriet. Fejlfortolkning af 

de tegninger som er udarbejdet af arkitekter 

og som skal formidles videre til den 

udførende person. Her var der en situation 

hvor stikkontakterne ved en trappeopgang 

var blevet spejlvendt.  

 
Hvis man kunne lave en digital brille som 

kunne visualisere byggeriet direkte på 

byggepladsen, fra den udarbejdede 3D 

tegning, ville man kunne effektivisere og 

undgå misforståelser og fejllæsning af 

tegningerne. Derudover kunne man 

forestille sig at fejl og mangler ville være 

lettere at finde med disse briller. Når en 

fejl eller mangel blev fundet kunne man 

med brillens integrerede kamera, sende 

information direkte til ansvarspersonen som 

får billede, location samt en lille voicebesked 

om hvad fejlen omhandler. Ansvarspersonen 

melder tilbage med godkendelse af fejlen og 

dato for udbedring heraf. Dette ændres 

direkte inde i tidsstyringssystemet som 

vurdere om der vil ske radikale ændringer i 

tidsplanen.  
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Konklusion  

Jeg har nu gennem de sidste 3 opgaver med 

udgangspunkt i FN-byens byggeri 

gennemgået byggeriets organisering og 

planlægning, Gennem en beskrivelse af 

byggeprocessens faser beskrevet 

rammebetingelser for projekt og bygherre. 

Beskrevet tid-, økonomi-, og 

resurseredskaber for til sidst at lave en lille 

innovation session og et løsningsforslag til 

en relevant problemstilling. Jeg ser FN-Byen 

som et meget spændende projekt med mange 

tanker og overvejelser bag.  

 

Et par billeder fra turen blev også taget som 

der her vises et lille udpluk af. 
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Bilag 

Bilag 1 – Udbudsbekendtgørelse af 

FN byggeriets etape 2 

 
20/04/2011    S77    Medlemsstater - Bygge 
og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - 
Begrænset udbud  
I.II.III.IV.VI. 

DK-København: Bygge- og 
anlægsarbejder 

2011/S 77-126167 

UDBUDSBEKENDTGØRELSE 

Bygge- og anlægsarbejde 

DEL I: ORDREGIVENDE 
MYNDIGHED 

I.1) NAVN, ADRESSER OG 
KONTAKT(ER) 
Udviklingsselskabet By & Havn I/S eller 
ordre, Totalentreprise FN Byen, Campus 1, 
Etape 2 Nordre Toldbod 7, P.O. Box 
2083 Kontakt(er): Udviklingsselskabet By & 
Havn I/S Att: Jens Ove Krusaa 1013 
København K DANMARK Telefon +45 
33769800 E-mail: jok@fnbyen.dk Fax +45 
33769801 
Internetadresse(r) 
Overordnet internetadresse for den 
ordregivende myndighed 
http://www.byoghavn.dk 

Internetadresse for køberprofilen 
http://www.byoghavn.dk 
Yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til: Se under kontakt(er) 
ovenfor 
Specifikationer og yderligere dokumenter 
(herunder dokumenter vedrørende den 
konkurrenceprægede dialog og et 
dynamisk indkøbssystem) kan fås ved 
henvendelse til: Se under kontakt(er) 
ovenfor 
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal 
sendes til: Se under kontakt(er) ovenfor 
I.2) DEN ORDREGIVENDE 
MYNDIGHEDS ART OG 
HOVEDAKTIVITET(ER) 
Offentligt organ 
Boliger og offentlige faciliteter 
Den ordregivende myndighed køber på 
vegne af andre ordregivende myndigheder 
Nej 
 

DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND 

II.1) BESKRIVELSE 
II.1.1) Den ordregivende myndigheds 
betegnelse for kontrakten 
Totalentreprise - Opførelse af FN Byen, 
Campus 1, Etape 2. 
 
II.1.2) Kontrakttype og udførelses- eller 
leveringssted 
Bygge- og anlægsarbejde 
Projektering og udførelse 
Hovedudførelsessted Marmormolen, 

Københavns Havn. 
DANMARK. 
NUTS-kode DK011 
II.1.3) Bekendtgørelsen vedrører 
En offentlig kontrakt 
II.1.4) Oplysninger om rammeaftalen 
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller 
indkøbet/indkøbene 
Totalentreprisen vedrører opførelsen af FN 
Byen, Etape 2, og omfatter ca. 19 750 
etagekvadratmeter til administration inkl. 
kælder til brug for FN’s organisationer i 
Danmark. 
Etape 2 skal udføres i direkte tilknytning til 
og sammenbygges med Etape 1, der er under 
opførelse med 31 000 etagekvadratmeter til 
administration inkl. kælder. Etape 1 
forventes afleveret 21.12.2012, med 
umiddelbar indflytning for FN’s 
organisationer herefter. Det vindende 
totalentrepriseselskab for Etape 2 skal 
således samarbejde med totalentreprenøren 
på Etape 1, således at bl.a. 
byggepladsforhold, fysiske 
sammenbygninger og hensyn til indflyttede 
brugere koordineres og styres effektivt. 
Etape 2 skal, som Etape 1, opføres LEED-
certificeret og i øvrigt udføres i samme 
design, som Etape 1, således at den samlede 
FN By (Etape 1 og Etape 2), fremstår som et 
fuldt funktionsdygtigt integreret byggeri. 
Dette søges bl.a. sikret ved, at 
totalrådgiveren på Etape 1, Orbicon, 
ligeledes er udpeget som totalrådgiver på 
Etape 2. Orbicon forestår således 
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udarbejdelsen af udbudsmaterialet 
vedrørende Etape 2. Totalrådgiveraftalen 
med Orbicon forudsættes overdraget til det 
vindende totalentrepriseselskab på Etape 2. 
Udbudsmaterialet forventes udsendt ca. 
1.7.2011 og tilbud skal afleveres senest 
1.9.2011. 
FN Byen, Etape 2 forventes afleveret den 
1.10.2013. 
For yderligere information vedrørende FN 
Byen i øvrigt henvises til 
Udviklingsselskabet By & Havn I/S’ 
hjemmeside www.byoghavn.dk. 
II.1.6) CPV-Klassifikation (Common 
Procurement Vocabulary) 
45000000, 45211350 
II.1.7) Er dette udbud omfattet af WTO-
aftalen om offentlige indkøb? 
Ja 
II.1.8) Opdeling i delaftaler 
Nej 
II.1.9) Alternative tilbud vil blive taget i 
betragtning 
Nej 
II.2) ORDRENS MÆNGDE ELLER 
OMFANG 
II.2.1) Samlet mængde eller omfang 
Det samlede byggeri i Etape 2 forventes at 
udgøre ca. 19 750 etagekvadratmeter 
administrationsbyggeri inkl. kælder. Hertil 
kommer diverse anlægsarbejder knyttet til 
det omgivende terræn. En nærmere 
beskrivelse af abejdets omfang vil fremgå af 
udbudsmaterialet. 
Udbyder forbeholder sig ret til i 

udbudsmaterialet, at fastsætte en økonomisk 
ramme for de samlede 
totalentrepriseudgifter. Såfremt den af 
udbyder eventuelt fastsatte økonomiske 
ramme oveskrides på licitationstidspunktet, 
forbeholder udbyder sig ret til at annullere 
licitationen. 
II.2.2) Optioner 
Nej 
II.3) KONTRAKTENS VARIGHED 
ELLER FRIST FOR DENS 
OPFYLDELSE 
Periode i måneder: 24 (fra tildeling af 
kontrakten) 
 

DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, 
FINANSIELLE OG TEKNISKE 
OPLYSNINGER 

III.1) BETINGELSER I KONTRAKTEN 
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, 
som forlanges 
Vil fremgå af udbudsmaterialet. 
III.1.2) De vigtigste finansierings- og 
betalingsvilkår og/eller henvisning til 
relevante bestemmelser herom 
Vil fremgå af udbudsmaterialet. 
III.1.3) Retlig form, som kræves af den 
sammenslutning af økonomiske aktører, 
ordren tildeles 
En eventuel sammenslutning af bydende skal 
hæfte solidarisk, og der skal afgives 
fuldmagt til en person, der kan tegne 
sammenslutningen. Hvert medlem af 
sammenslutningen skal ved kontrakt afgive 

erklæring om solidarisk hæftelse. 
III.1.4) Andre særlige vilkår, som gælder 
for opfyldelse af kontrakten 
Ja 
Arbejdet skal udføres i henhold til gældende 
danske overenskomster vedr. løn- og 
arbejdsvilkår og tilrettelægges med størst 
mulig hensyntagen til andre byggeaktiviteter 
på Marmormolen. 
Herunder fremhæves i øvrigt forholdet til 
den igangværende Etape 1, i det både 
arbejdsplads-/byggepladsforhold, den 
bygningsmæssige sammenkobling og hensyn 
til brugere mv., skal udføres og foretages i 
nært samarbejde og koordination med 
totalentreprenøren for Etape 1. 
III.2) 
BETINGELSER FOR DELTAGELSE 
III.2.1) 
De økonomiske aktørers personlige 
forhold, herunder krav om optagelse i 
erhvervs- eller handelsregister 
Oplysninger og formaliteter, som er 
nødvendige for at vurdere, om kravene er 
opfyldt: 1) Firmanavn, adresse, cvr-nr., 
telefonnummer, kontaktperson og e-
mailadresse. 
2) Beskrivelse af ansøgers selskabsform og 
primære arbejdsområder samt antal 
medarbejdere. 
3) Serviceattest fra Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen, eller dokumenter 
indeholdende tilsvarende oplysninger udstedt 
af kompetente myndigheder. Attesten skal 
være attesteret inden for de seneste 6 
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måneder. 
4) Tro- og loveerklæring om at ansøger ikke 
har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. 
Denne erklæring skal vedstås ved 
kontraktindgåelsen. Såfremt der er tale om 
en sammenslutning af selskaber, skal nævnte 
informationer oplyses for samtlige deltagere 
i sammenslutningen. 
5) Såfremt ansøgningen er fra et konsortium, 
skal nævnte informationer oplyses for 
samtlige deltagere i konsortiet. 
III.2.2) 
Økonomisk og finansiel kapacitet 
Oplysninger og formaliteter, som er 
nødvendige for at vurdere, om kravene er 
opfyldt: 1) Fremsendelse af godkendte 
årsrapporter for år 2008, 2009 og 2010. 
2) Erklæring fra selskabets revisor, 
omhandlende: 
a. aktiver og passiver samt egenkapital pr. 
31.3.2011. 
b. omsætning og nettoresultat fra sidste års 
godkendte årsrapport til 31.3.2011. 
Ansøgere må forvente, at udbyder vil 
fremsætte krav om lignende erklæring, jf. 
pkt. 2.a og 2.b, fra selskabets revisor pr. 
30.6.2011. 
3) Dokumentation for relevant 
ansvarsforsikring, herunder 
dækningssummer, selvrisiko og angivelse af 
forsikringsselskab 
4) Såfremt ansøgning om prækvalifikation er 
fra et konsortium eller fra en 
sammenslutning af selskaber, skal 

oplysninger anført under pkt. 1-3 afgives for 
alle deltagere. 
Mindstekrav til det niveau, der muligvis 
kræves Selskaber og/eller sammenslutninger 
med en egenkapital på under 150 000 000 
DKK vil ikke blive taget i betragtning. Ved 
en eventuel sammenslutning af selskaber, 
opgøres egenkapitalen som summen af 
egenkapitaler fra medlemmerne i 
sammenslutningen. 
III.2.3) 
Teknisk kapacitet 
Oplysninger og formaliteter, som er 
nødvendige for at vurdere, om kravene er 
opfyldt: 
1) Beskrivelse af ansøgers væsentligste 
referencer de seneste 10 år indenfor: 
— Komplekst bygggeri større end 10 000 
m2, 
— Administrationsbyggeri større end 10 000 
m2. 
2) Referencerne skal som minimum angive 
overordnede oplysninger om opdragsgiver, 
nøglepersoner, samlet anlægsøkonomi, areal 
og byggeriets type. 
3) Beskrivelse af ansøgers kvailitets- miljø- 
og arbejdsledelsessystem samt evt. 
certifikater. 
4) Såfremt ansøgningen om prækvalifikation 
er fra et konsortium eller fra en 
sammenslutning af selskaber skal 
oplysninger anført under pkt. 1) til 3) afgives 
for alle deltagere. 
Mindstekrav til det niveau, der muligvis 
kræves 

1) De anføfte referencer skal synliggøre 
ansøgers erfaring og kompetence med at 
varetage den udbudte opgave. 
2) Ansøgere som ikke tidligere har opført 
byggerier over 10 000 m2 i totalentreprise vil 
ikke blive taget i betragtning. 
III.2.4) 
Reserverede kontrakter 
Nej 
III.3) 
SPECIFIKKE VILKÅR FOR 
TJENESTEYDELSESKONTRAKTER 
III.3.1) 
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt 
en bestemt profession 
III.3.2) 
Juridiske personer bør anføre navn og 
faglige kvalifikationer for de 
medarbejdere, der skal udføre kontrakten 
DEL IV: PROCEDURER 

IV.1) 
TYPE PROCEDURE 
IV.1.1) 
Type procedure 
Begrænset 
IV.1.2) 
Begrænsning af det antal økonomiske 
aktører, som vil blive opfordret til at 
afgive tilbud eller deltage 
Planlagt antal økonomiske aktører 5 
Objektive kriterier for valg af det 
begrænsede antal kandidater: Udvælgelsen af 
bydende vil ske på baggrund af en 
helhedsvurdering af kriterierne nævnt under 
pos. III.2), og en samlet vurdering af 
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mulighederne for at opnå den bedst mulige 
konkurrencesituation. 
IV.1.3) 
Reduktion af antallet af økonomiske 
aktører i forbindelse med forhandlingerne 
eller dialogen 
IV.2) 
TILDELINGSKRITERIER 
IV.2.1) 
Tildelingskriterier 
det økonomisk mest fordelagtige bud 
vurderet på grundlag af de kriterier, der er 
anført i specifikationerne, opfordringen til at 
afgive bud eller til at forhandle eller i det 
beskrivende dokument 
IV.2.2) 
Der vil blive anvendt elektronisk auktion 
Nej 
IV.3) 
ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER 
IV.3.1) 
Sagsnummer hos den ordregivende 
myndighed 
IV.3.2) 
Forudgående offentliggørelse(r) om 
samme kontrakt 
Nej 
IV.3.3) Vilkår for adgang til 
specifikationer og yderligere dokumenter 
Skal der betales for dokumenterne? Nej 
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller 
ansøgninger om deltagelse 
30.5.2011 - 12:00 
IV.3.5) Frist for afsendelse af opfordringer 
til at afgive bud eller at deltage til 

udvalgte kandidater 
14.6.2011 
IV.3.6) 
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af 
bud eller ansøgninger om deltagelse 
Dansk. 
IV.3.7) 
Minimumsperiode, i hvilken den bydende 
er forpligtet af sit bud 
IV.3.8) 
Fremgangsmåden ved åbning af bud 
DEL VI: SUPPLERENDE 
OPLYSNINGER 

VI.1) 
ER DER TALE OM GENTAGNE 
OFFENTLIGE INDKØB 
Nej 
VI.2) 
VEDRØRER KONTRAKTEN ET 
PROJEKT/PROGRAM, DER 
FINANSIERES AF 
FÆLLESSKABSMIDLER? 
Nej 
VI.3) 
YDERLIGERE OPLYSNINGER 
1) Opmærksomheden henledes på, at 
projektets endelige realisering er afhængig af 
godkendelse i bestyrelsen for 
Udviklingsselskabet By & Havn I/S eller 
ordre. 
2) Udviklingsselskabet By & Havn I/S eller 
ordre forbeholder sig ret til, at etablere et 
særligt selskab til opgavens gennemførelse. I 
givet fald forventes By & Havn, at besidde 
aktiemajoriteten i selskabet, og dette vil være 

stiftet inden indgåelse af kontrakt med det 
vindende totalentrepriseselskab. Såfremt 
udbyder vælger at etablere et særligt selskab 
til opgavens gennemførelse, vil nærmere 
oplysninger herom fremgå af 
udbudsmaterialet. 
3) Ordregivers totalrådgiver på Etape 1, 
Orbicon, med tilhørende underrådgiver 3XN, 
der har option på rådgivningsydelser på 
Etape 2, vil udarbejde udbudsamateriale for 
Etape 2. Totalrådgiveraftalen med Orbicon, 
vil blive overdraget til det vindende selskab. 
4) Prækvalifikationsmaterialet skal afleveres 
skriftligt i 3 eksemplarer og i en digital pdf-
udgave på CD-rom. 
5) Anmodningen skal indeholde en tydelig 
tilkendegivelse af hvilket 
selskab/konsortium, der anmoder om 
prækvalifikation samt information om 
kontaktperson. 
6) Anmodningen skal afleveres til 
kontaktpersonen nævnt under I.1). 
7) Projektsproget skal være på dansk. 
VI.4) 
KLAGEPROCEDURER 
VI.4.1) 
Organ med ansvar for klageprocedurerne 
Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 
København V DANMARK Telefon +45 
33307621 Internet: http://www.klfu.dk Fax 
+45 33307799 
VI.4.2) 
Indgivelse af klager 
Præcise oplysninger om frist(er) for 
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indgivelse af klager: Ved eventuel klage skal 
klager senest ved indgivelsen af klagen 
orienterer ordregiver om den påståede 
overskridelse - og orientere om, at klage 
indbringes for Klagenævnet for Udbud. 
VI.4.3) 
Tjeneste, hvor der kan indhentes 
oplysninger om indgivelse af klager 
Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og 
Udbud Nyropsgade30 1780 København 
V DANMARK Telefon +45 
72268000 Internet: http://www.ks.dk Fax 
+45 33326144 
VI.5) 
DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE 
BEKENDTGØRELSE: 
18.4.2011 
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Bilag 2 - FN byens organisationsplan 

 


