
DANMARKS 
NATIONALBANK 

Gitter- og hjælpelinjer 
For at se gitter- og hjælpelinjer 
1. Klik på Vis 
2. Vælg Gitterlinjer og/eller 
Hjælpelinjer 
 
Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 
hjælpelinjer 
 

Forsider: 
Husk at der er mulighed for at 
vælge mellem 6 forsideslides 

Valgfrit: 
Indsætte Sidehoved og sidefod 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  
2. Vælg Sidehoved og Sidefod 
3. Tjek om der er sat hak i Dato og 
klokkeslæt - Opdater automatisk og i  
Diasnummer 
4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 
7. Vælg Anvend på alle eller Anvend 
hvis det kun skal være på et enkelt slide 

INFORMATIONSMØDE, TOTALRÅDGIVERUDBUD 
6. JAN. 2021 

 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Dagsorden 

• Velkommen v. / Ann-Pia  

• Introduktion til RoR-projektet / v. Ann-Pia  

• Introduktion til totalrådgiverudbuddet / v. Ann-Pia 
og Nicolai  

• Korte videosekvenser af bygningen / v. Troels  

• Praktik/frister/proces ifm. udbuddet / v. Jeppe  

• Evt. spørgsmål  

• Evt. 

8. januar 2021 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Kort om projektet  

• Nationalbanken står over for det hidtil største byggeprojekt siden bygningens 
tilblivelse.  

• Levetidscyklus er for flere bygningsdele overskredet.  

• Opgaven omfatter både restaurering og renovering af bygningen – med respekt 
for arkitekturen og de bærende bevaringsværdier. 

• Bygningen er fredet, og det stiller særlige krav. Materialer skal fx 
specialfremstilles/produktudvikles.  

• Projektet rummer stor kompleksitet. 

• Delprojekterne er på meget forskelligt stadie projektmæssigt (fra næsten 
færdigprojekteret til indledende overvejelser) 

• Delprojekterne skal gennemføres delvist forskudt - både ift. projektering og 
udførelsen 

• Entreprisestrategi er ikke lagt fast, men der vil blive tale om flere entrepriser 
med tidlig inddragelse af entreprenører i projekteringen, hvor det giver værdi. 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 
Se slides med flere billeder. 
 
Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 
venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 
 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 
3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 
 
 
4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 
hjørner 
 
 

Projekt indhold  

Projektet indeholder følgende 
delprojekter:  

• Marmorfacader 

• Glasfacader 

• PCB sanering 

• Nyt Indeklimadesign (NID) 

• Opdriftssikring 

• Haverne 

• Brand og sikring 

• Nyindretning 

• Drift-og vedligeholdelsesprojekter 
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Alle 48.000 m2 af bygningen er 
nu en del af projektet 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 
Se slides med flere billeder. 
 
Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 
venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 
 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 
3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 
 
 
4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 
hjørner 
 
 

Glas og marmor facade  

Hvad skal ske:  
En del af Nationalbankens facader 
består af Porsgrunn marmorplader, 
som flere steder er beskadigede, og 
levetiden er snart udløbet pga. 
revner og brud. Al marmor 
udskiftes. 

Glasfacaderne er i en efterhånden 
udtjent tilstand, og flere steder er 
vinduerne utætte. Der er 
drænproblemer og stedvist 
dugruder, hvorfor udskiftning er 
påkrævet. Alle glaspartier udskiftes 
og restaureres pånær de fire facader 
i nordgården.  
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 
Se slides med flere billeder. 
 
Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 
venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 
 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 
3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 
 
 
4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 
hjørner 
 
 

PCB  

Hvad skal ske: 
Da Nationalbanken blev opført, var 
det almindeligt at anvende PCB i 
byggeriet.  
Efter der kom grænseværdier for 
indeklima i Danmark, har 
Nationalbanken arbejdet med 
forskellige forsøg på sanering og 
forsegling for at reducere PCB, da 
det nedbrydes meget langsomt.  

Der er fortsat fokus på at reducere 
PCB i bygningen, så vi kommer 
under Sundhedsstyrelsens 
grænseværdier.  
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 
Se slides med flere billeder. 
 
Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 
venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 
 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 
3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 
 
 
4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 
hjørner 
 
 

Nyt indeklimadesign  

Hvad skal ske: 
Bygningens indeklimaløsning er ikke 
tidssvarende, og levetiden er 
udløbet på en stor del af det 
tekniske anlæg, hvorfor dele 
udskiftes og optimeres. 

Indeklima skal være nemmere at 
styre centralt, men også ude hos de 
enkelte brugere.  
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 
Se slides med flere billeder. 
 
Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 
venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 
 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 
3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 
 
 
4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 
hjørner 
 
 

Opdriftssikring  

Hvad skal ske: 
Vandstanden i Københavns kanaler 
er generelt stigende, hvilket øger 
sandsynligheden for indtrængen af 
grundvand i bygningen. 

4 jordankre skal udskiftes og der 
skal lægges dræn rundt om 
bygningen for at sikre mod vand i 
kælderen og evt. sætningsskader i 
bygningen.  

Der projekteres også med en mobil 
vægløsning rundt om bygningen, 
som kan sættes op ved kritisk 
højvande. 

 
8. januar 2021 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 
Se slides med flere billeder. 
 
Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 
venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 
 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 
3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 
 
 
4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 
hjørner 
 
 

Haverne  

Hvad skal ske: 
Der er konstateret utætheder i 
klimaskærme, som skal udskiftes. 
Derudover skal gårdhavernes 
beplantning og belægning tages op 
og stilles i depot pga. 
facadearbejdet.  

Og så skal taget ved taghaven 
(etape 3) udskiftes pga. krav til 
sikring og brandsikkerhed. 

8. januar 2021 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 
Se slides med flere billeder. 
 
Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 
venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 
 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 
3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 
 
 
4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 
hjørner 
 
 

Brand  

Hvad skal ske: 
En brandgennemgang af hele huset 
har vist, at der er områder i banken, 
hvor brandsikkerheden skal øges, så 
vi lever op til gældende brandkrav 
og arbejdspladsen bliver mere 
sikker. 

Brandsikkerhedstiltag fordeler sig 
rundt i hele bygningen, og drejer sig 
bl.a. om flugtveje, sprinkling, og 
røgudluftningsanlæg.  
 

8. januar 2021 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 
Se slides med flere billeder. 
 
Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 
venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 
 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 
3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 
 
 
4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 
hjørner 
 
 

Nyindretning  

Hvad skal ske: 
Projektet skal undersøge, om arealer 
kan udnyttes anderledes eller mere 
optimalt som arbejdsplads i 
fremtiden. 

• Alle arealer undersøges 

• Det gamle seddeltrykkeri kan 
blive ny fællessal for banken og 
kan evt. også bruges til 
konferencer og lignende 

• Fleksible kontorområder 

• Mere tidssvarende bygning 

8. januar 2021 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 
Se slides med flere billeder. 
 
Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 
venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 
 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 
3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 
 
 
4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 
hjørner 
 
 

Drift- og vedligeholdelsesprojekter  
(D&V)  

Hvad skal ske: 
Flere større og mindre 
vedligeholdelsesprojekter er en del 
af projektet.  

Drejer sig bl.a. om foldevægge som 
skal renoveres, forskellige 
energioptimeringstiltag, udskiftning 
af inverter på solceller, samt 
udskiftning af kran- og løfteudstyr. 
 

8. januar 2021 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Bygherreorganisationen  

Sektionen ”Restaurering og 
Renovering” (RoR) har ansvaret for den 
operationelle ledelse af det samlede 
projekt indenfor de projektmæssige, 
organisatoriske og det samlede 
anlægsbudget, der er fastsat af 
bestyrelsen og styregruppen. Overfor 
projektets samarbejdspartnere 
rådgivere, entreprenører og 
leverandører varetager Sektionen RoR 
byggeherrefunktionen. 

Sektionen RoR kan træffe beslutninger 
inden for de med styregruppen aftalte 
rammer og mandat for projektet. 

 

8. januar 2021 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Ledestjerne  

Vi restaurerer og renoverer bygningen med respekt for arkitekturen. Samtidig har 
vi for øje, at bygningen med udgangspunkt i de bærende fredningsværdier 
restaureres og renoveres, så den i højere grad understøtter fremtidens 
arbejdsplads. 

I proces- og ydelsesbeskrivelsen kan læses mere om vores mål og succeskriterier. 

 

 

 
 

8. januar 2021 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Anlægsoverslag og tid  

Anlægsbudget Kr. ex. moms, indeks okt. 2020 

Entrepriseudgifter (økonomisk ramme) 1.156.777.389 

Rådgivningsomkostninger 234.140.473 

Øvrige omkostninger 106.100.779 

I alt ex. moms 1.497.018.641 

8. januar 2021 
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Den vigtigste milepæl i Hovedtidsplanen er, at indflytning kan ske 
senest medio 2028 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Introduktion til totalrådgiverudbuddet  

8. januar 2021 
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Læsevejledning: 

 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Læsevejledning  

Det anbefales at: 

• Opgavebeskrivelse – sammenfatning 

• Proces- og ydelsesbeskrivelse 

• Samarbejdsaftalen  

læses som de første dokumenter.  

Her vil man kunne skabe sig et billede af projektets omfang, intentioner, rammer, 
ydelser og ønsket om et tillidsfuldt samarbejde. 

Dernæst læses udbudsbrevet, som giver et overblik over udbudsforløbet samt 
Opgavebeskrivelse – generelt, og Opgavebeskrivelserne for de 3 delprojekter. 
Afslutningsvis læses totalrådgiveraftalen med tilknyttede bilag.   

 

8. januar 2021 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Tankerne bag totalrådgiverudbuddet  

Fokus på at sikre: 

• Kvalitet 

• Ledelse 

• Ressourcer og kompetencer 

 

 

8. januar 2021 
18 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Samarbejdsmodel  

Nationalbanken inviterer med det kommende totalrådgiverudbud og de 
efterfølgende entrepriseudbud til et samarbejde, der med projektets mål som fokus 
skal opleves som en succes og som en milepæl ift. resultat og proces.   

Projektet gennemføres under en målsætning om, at der skal skabes en fælles kultur, 
hvor parterne: 

• Hjælper hinanden til succes 

• Varetager projektets interesser, men også anerkender, at de øvrige parter har egne interesser 

• Løbende planlægger og afdækker kommende aktiviteter 

• Afklarer interessemodsætninger i åbenhed og ikke lader det påvirke progressionen i 
projektet 

8. januar 2021 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Samarbejdsmodel  

Der indgås som udgangspunkt en fælles samarbejdsaftale mellem Nationalbanken, Totalrådgiver, 
Byggeledelse og relevante entreprenører, der binder alle implicerede parter sammen i et 
forpligtende fællesskab, på tværs af de kontraktuelle forhold. 

Samarbejdsaftalen danner rammen for samarbejdet og skal tage stilling til følgende 
delelementer:  

• Fælles leveregler – hvad er det for en samarbejdskultur, vi vil etablere på tværs af leverancer, 
opgaver og ansvarsområder 

• Parternes individuelle succeskriterier, hvad vil vi hver især gerne opnå 

• Fælles/tværgående succeskriterier, hvad vil vi gerne opnå sammen i projektet 

• Aktuel opgaves særlige karakteristika og risici, hvilke temaer og fokusområder er relevante ift. 
løsningen af den aktuelle fælles opgave 

• Opfølgning – hvordan, hvornår og hvor. 

 

 
8. januar 2021 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Incitamentsstruktur  

Til Samarbejdsaftalen vil blive knyttet en række incitamenter, der ligeledes skal understøtte det fælles 
fokus på at opnå det bedst mulige resultat ift. Nationalbankens målsætninger for projektet. Det vil sige, at 
jo bedre det lykkes for Totalrådgiver, Byggeledelse, udvalgte entreprenører og Nationalbanken at opnå 
de gensidigt aftalte målsætninger, jo højere er indtjeningen, som samarbejdsaftalens parter opnår. 

Incitamentsmodel for Totalrådgiver: 

•  Planlægning og ressourcestyring – samlet pulje på 3,5 mio. kr. ekskl. moms. 

• Overholdelse af kalkulation i projekteringsfaser – samlet pulje på 3.1 mio. kr. ekskl. moms. 

• Kvalitet i opgaveløsningen, bygbarhed – samlet pulje på 1 mio. kr. ekskl. moms. (ud fra nuværende 
estimerede håndværkerudgifter og UFO-puljer) 

Samlet har Totalrådgiver mulighed for at opnå en incitamentsbonus på i alt 7,6 mio. kr. ekskl. moms for så 
vidt angår egne incitamentsmål, jf. ovenfor.  

Hertil kommer, at Nationalbanken forventer at etablere en fælles incitamentspulje, hvor opnåelsen af 
bonus i høj grad vil afhænge af parternes evne til at samarbejde om at realisere projektet inden for de 
afsatte rammer for tid og økonomi. 
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Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling på udbudsplatformen EU Supply https://eu.eu-
supply.com/login.asp.  

Spørgsmål stilles via til tilhørende modul, og svar offentliggøres løbende samme sted, og der er allerede 
offentliggjort præciserende forhold. 

Frist for ansøgning om prækvalifikation er onsdag den 27. januar 2021 kl. 13.00 - udbudsplatformen 
afskærer senere aflevering (IV.2.2) 

Det er et mindstekrav, at ansøgerens samlede omsætning i det senest reviderede/disponible regnskabsår 
var mindst 140 mio. DKK ekskl. moms (III.1.2) 

Prækvalifikationsansøgningen skal indeholde et udfyldt ESPD, herunder maksimalt 10 referencer og en 
beskrivelse af ansøgers organisering. Både referencer og organiseringsbeskrivelsen ses gerne afleveret i 
et andet format, og vær opmærksom på omfang. Endelig må ansøgningen gerne være vedlagt relevante 
støtteerklæringer. (III.1.3) 

Nationalbanken udvælger tre totalrådgiverteams på baggrund af de vedlagte referencer, og 
Nationalbanken udvælger de tre totalrådgiver, der skønnes at være de bedst egnede ansøgere, herunder 
med dokumentation af de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved 
vurderingen af de vedlagte referencer, vil Nationalbanken særligt lægge vægt på: 

https://eu.eu-supply.com/login.asp
https://eu.eu-supply.com/login.asp
https://eu.eu-supply.com/login.asp
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• I hvor høj grad referencerne matcher den udbudte opgave i forhold til art, honorar og projektets fysiske omfang. 

• I hvor høj grad referencerne dokumenterer indgående erfaring med restaurering, nyindretning og genfortolkning 
af fredet byggeri, herunder myndighedsbehandling bl.a. i forhold til Slots- og Kulturstyrelsen. 

• I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med projektering af tekniske installationer i sammenlignelige 
renoveringsopgaver. 

• I hvor høj grad referencerne dokumenterer arkitekterfaring med volumenstudier, programmering, projektering og 
opfølgning i sammenlignelige renoveringsopgaver. 

• I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med projektering og opfølgning for renovering af curtain wall-
facader, naturstensfacader eller lignende. 

• I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med projektering og opfølgning i forbindelse med 
opdriftssikring. 

• I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med projekteringsledelse, økonomistyring, risikovurdering og 
kvalitetsstyring for sammenlignelige renoveringsopgaver. 

En reference må godt dække flere af ovenstående parametre. Vurderingen vil være baseret på en 
helhedsvurdering af alle de vedlagte referencer. (II.2.9) 

Såfremt flere ansøgere på grundlag af en vurdering af ovenstående anses for at være lige kvalificerede, vil 
Nationalbanken inddrage den vedlagte beskrivelse af ansøgers sammensætning. Det vil i den 
skønsmæssige helhedsvurdering indgå i hvor høj grad ansøger har udarbejdet en velbegrundet 
beskrivelse for ansøgers sammensætning blandt evt. flere aktører. Nationalbanken vil i den forbindelse 
lægge vægt på, at beskrivelsen dokumenterer et fuldt dækkende virksomhedsteam, som må kunne 
forventes at varetage alle de relevante totalrådgivningsydelser. (II.2.9) 
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