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Udsyn



Samfundets tilgang til bæredygtighed i byggeriet 
har i mange år taget udgangspunkt i bygninger-
nes energiforbrug og en forventning om, at Dan-
mark vil kunne nå sine ambitiøse klimamål med 
innovative, teknologiske løsninger. 

I øjeblikket oplever vi imidlertid en stigende bevidst-
hed om, at dette ikke er nok. Fokus er rettet mod en 
mere cirkulær dagsorden, hvor hele værdikæden og 
hele bygningsværkets levetid tages med i CO2 regn-
skabet – både opførelsen og driften af bygninger. 

I dag står det klart, at genanvendelse og transfor-
mation af eksisterende bygninger og strukturer har 
store fordele i forhold til byggeriets miljøbelast-
ning. Ligeledes har livscyklusanalyser fået en mere 
fremtrædende rolle, hvilket har betydning for val-
get af nye materialer, som både bør vurderes i for-
hold til deres miljøaftryk og deres senere kvaliteter 
til genanvendelse. 

Men er det så nok i forhold til jordens kritiske økologi-
ske tilstand – med tanke på fremtidens generationer? 

Vi bringer stadig nye og store mængder ressour-
cer ind i byggeriets kredsløb og tager stadig mere 
fra naturens kredsløb, end vi leverer tilbage. Er det 
overhovedet tilstrækkeligt at blive CO2 neutrale, 
hvis vi vil løse klimakrisen, den udtalte miljøforure-
ning (fx plastik), den faldende biodiversitet, den 
stigende ressourceknaphed eller rettere – den 
økologiske krise? Eller er der behov for nye pa-
radigmer for at skabe en absolut bæredygtighed?

Absolut bæredygtighed 
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Med denne prisopgave ønsker Arkitektforeningen 
at sætte fokus på en af de mest aktuelle problem-
stillinger lige nu og invitere vores medlemmer til 
at give deres bud på, hvordan arkitektfaget kan bi-
drage til en udvikling mod absolut bæredygtighed.

Konkret kalder vi på visioner for fremtidens byggeri, 
hvor vi ’tager’ mindst muligt af jordens ressourcer og 
bygger på måder, hvor vi giver tilbage til naturens 
økologiske kredsløb og sikrer, at det er i balance. 

Er det muligt med en jord, hvor befolkningen vokser 
(50% flere mennesker i 2100)? Hvilke strategier kan 
vi sætte ind for arkitekturen og det byggede miljø? 

Hvordan kan vi som arkitekter agere, hvis vi skal 

bygge mindre, anvende materialer, der sætter 
mindst muligt CO2-aftryk, tegne løsninger hvor 
mindst muligt skal recirkuleres og helst genanven-
des til højeste værdi? Eller er der i stedet behov 
for at fokusere på absolut bæredygtighed, hvor vi 
opererer indenfor afmålte planetære grænser, hvor 
der er grænser for vækst og vi må deles om de 
samlede ressourcer, vi har til rådighed? Hvordan 
udfordrer det vores natursyn og vores etiske an-
svar som arkitekter?

Hvordan kan vi med andre ord planlægge vores 
byer – og bevare og bygge absolut bæredygtigt i 
fremtiden?

Det vil vi rigtig gerne have dit arkitektoniske bud på. 

Prisopgaven
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1. Konkurrenceudskriver, -form og -sprog

Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitekt-
forening. Opgaven er udarbejdet af Arkitektfor-
eningens direktør, arkitekt MAA Lars Autrup i sam-
arbejde med professor, arkitekt MAA Anne Beim. 

Konkurrencen er en åben idékonkurrence og ud-
skrives den 19. marts 2021.

Konkurrencematerialet udgives på dansk.

2. Deltagelse

Konkurrencen er åben for alle medlemmer af Arki-
tektforeningen, også studerende.  Dette betyder, at 
der i hvert konkurrenceteam skal være mindst én 
arkitekt MAA eller stud.arch. MAA. 

Følgende er udelukket fra at deltage i konkurren-
cen, jf. Arkitektforeningens konkurrenceregler:

• Alle personer eller virksomheder, som har væ-
ret med til at tilrettelægge konkurrencen eller 
har ydet væsentlige bidrag til formulering af 
konkurrenceopgaven. 

• Repræsentanter for konkurrenceudskriveren 
eller ansatte hos denne. 

• Ansatte hos kompagnoner til eller arbejdsgive-

re for noget medlem af dommerkomiteen eller 
dennes rådgivere. 

• Personer, der er i nær familie med eller har et 
nært familielignende forhold til noget medlem 
af dommerkomiteen eller dennes rådgivere. 

• Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af 
personer, der er i nær familie med eller har et 
nært familielignende forhold til noget medlem 
af dommerkomiteen eller dennes rådgivere.

Uanset på hvilken måde man medvirker ved udar-
bejdelsen af et konkurrenceforslag, har man pligt til 
at gøre sig bekendt med ovenstående. I tvivlstilfælde 
bør man straks kontakte konkurrencens sekretær.

3. Spørgsmål/svar

Der er mulighed for at stille spørgsmål til konkur-
renceprogrammet via iBinder.

Spørgsmål skal være stillet senest tirsdag den 6. 
april. Svar vil blive lagt op på iBinder senest fre-
dag den 16. april. 

4. Konkurrencens sekretær

Udviklingschef, arkitekt MAA Dorte Sibast, Arkitekt-
foreningen.

Konkurrencetekniske 
betingelser
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5. Konkurrencemateriale

Konkurrencematerialet består af dette program 
samt nedenstående bilag. Konkurrencematerialet 
kan rekvireres på iBinder på følgende link:

https://www.ibinder.com/External/Enquiry-
Link.aspx?id=lsvewgzmuk

Bilagsmateriale består af følgende:

Bilag 1:  CINARKs bogudgivelse fra 2019: 
 Cirkulært byggeri – materiale, arkitektur,  
 tektonik.  
Bilag 2: Davis Leatherbarrow & Richard Wesley 
 Three: Cultural Ecologies
Bilag 3: Anne-Sigried Norby: Salvageability in  
 building materials 
Bilag 4: Hildebrandt & Brandi, (2017): Det cirku- 
 lære byggeri – Scenarier – Trends 
Bilag 5: Byggede referencer: Tre prøvehuse – 
 Einfach Bauen 
Bilag 6: NÆSTE – af Niels Jakubiak
Bilag 7: Cirkulære ressourcepladser 
Bilag 8: Eksempler på mere ’absolut bæredygtige  
 strategier’, Alnatur Campus Darmstadt
Bilag 9: Riccola Herb Center 
Bilag10:Røpke, I., Urhammer, E., Georg, S., 
 Jensen, J.S., 2017: Økologisk Økonomi
Bilag11:Navneseddel

6. Afleveringsmateriale

Forslaget skal være anonymt og et konkurrencefor-
slag eller dele heraf må ikke tidligere have
været offentliggjort.

Samtlige dele af forslaget skal tydeligt mærkes 
med det 5-cifrede kendingstal, som tildeles via 
iBinder. 

Man kan vælge ét af tre afleveringsformater:

1. 1 stk. A2 planche inklusive tekst og illustratio-
ner i PDF format. Denne afleveres via iBinder. 

2. Model fastmonteret på plade. Modelmateria-
let er frit. Modellen, inklusive plade, må max 
fylde 40 cm x 40 cm x 40 cm. Deltagerne må 
selv bestemme størrelsesforholdet på model-
len. Denne indleveres til Arkitektforeningen 
se pkt. 8. Modellen skal være markeret med 
kendingstallet der tildeles via iBinder. 
Evt. tekst til formidling må fylde max 1 stk. 
A4 planche i PDF format. Denne afleveres via 
iBinder. 

3. Film på max. 5 minutters varighed, den må 
max fylde 2 GB og skal afleveres i max 1920 
X 1080 format, den skal være MP4. Evt. tekst 
til formidling må fylde max 1 stk. A4 planche, 
i PDF format. Både film og A4 planche uploa-
des via iBinder.

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lsvewgzmuk
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lsvewgzmuk
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Alt materialet afleveres anonymiseret.  Sproget er 
dansk.

Alle deltagere skal registrere sig via iBinder og be-
nytte det tildelte kendingstal ved aflevering uanset 
om man vælger afleveringsformat 1, 2 eller 3.

Det understreges, at andet forslagsmateriale ud 
over ovennævnte ikke vil blive taget op til bedøm-
melse. 

Plancher skal afleveres digitalt som PDF i to op-
løsninger; én udgave i en lav skærmopløsning til 
web (max. 20 MB) og én udgave i en høj opløsning 
til print.

Bilag 11: Navneseddel
Navneseddel udfyldes og afleveres via iBinder, 
uanset hvilket afleveringsformat man vælger.

Ved forslag med flere medvirkende skal det anfø-
res, hvem der har ophavsret til forslaget og hvem 
der eventuelt har medvirket som medarbejder, 
konsulent eller rådgiver uden andel i ophavsretten. 
Ligeledes angives det, hvem der er holdets kon-
taktperson.

Yderligere digitalt materiale
a. Væsentlige illustrationer fra forslaget med hen-
blik på gengivelse i dommerkomiteens betænk-
ning, pressemateriale og lignende. Illustrationerne 
bedes afleveret som enkeltfiler i højopløseligt 

pdf-, eps-, tif- eller jpg-filformat. Hver illustration 
som særskilt fil.

b. Ét præsentationsbillede, som forslagsstilleren 
ønsker skal bruges i forbindelse med digital                
udstilling af forslaget. 

7. Forslagets udførelse

Forslaget skal være anonymt, og et konkurrence-
forslag eller dele heraf må ikke tidligere have været 
offentliggjort. Forslaget skal tydeligt mærkes med 
det 5-cifrede kendingstal, som tildeles via iBinder.

Alle illustrationerne udføres i en teknik, der mulig-
gør en klar opfattelse af forslaget.

8. Indlevering

Alle forslag skal senest kl.12.00 den 3. maj 2021 
være uploadet på iBinder.

Vælger man afleveringsformat 2, en model, skal 
denne afleveres i receptionens åbningstider eller 
senest kl.8-12, 3. maj hos:

Akademisk Arkitektforening
Åbenrå 34
1124 København K
Danmark



9. Priskomité

Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en pris-
komité bestående af:

Arkitekt MAA Johnny Svendborg 
(formand for priskomiteen)
Arkitekt MAA Kristine Juul Leth
Arkitekt MAA Anne Beim
Arkitekt MAA Natalie Mossin 
(udpeget af Arkitektforeningens Konkurrenceudvalg)
Arkitekt MAA Audun Opdal
(udpeget af Arkitektforeningens Konkurrenceudvalg)

Rådgivere for dommerkomiteen
Arkitektforeningens sekretariat.

Priskomiteen har ret til at indkalde særligt sagkyn-
dige som rådgivere, såfremt der i priskomiteen er 
enighed herom. Priskomiteens betænkning vil ikke 
indeholde separat kritik af alle forslagene.

10. Bedømmelseskriterier

Vi søger skønheden i din besvarelse. Din evne til at 
koble samfundets udfordringer med arkitekturens 
virkemidler. 

De afleverede besvarelser vil blive bedømt på:
• Visionens tyngde i forhold til samfundsudfor-

dringen

• Besvarelsens evne til at indskrive sig i sam-
fundsdebatten

• Besvarelsens evne til at arbejde arkitektonisk 
rumligt med emnet

Jf. konkurrenceprogrammets krav og ønsker.

11. Præmiering

Det vindende forslag tildeles en pris på DKK 
75.000. Hertil kan priskomiteen vælge at give ro-
sende omtaler.

12. Offentliggørelse af resultatet

Resultatet foreligger ultimo juni 2021, hvor alle 
forslagsstillere vil få besked. Resultatet vil herefter 
blive offentliggjort på Arkitektforeningens hjem-
meside www.arkitektforeningen.dk.
 
Vinderen vil derudover bliver fejret på Arkitekt-
foreningens årskonference på den anden side af 
sommerferien.

På årskonferencen vil prisen blive overrakt af dommer-
komiteens formand, hvorpå vinderen får mulighed for 
at præsentere sit projekt (offentlig forelæsning) og/
eller paneldebat med vinderne og relevante menings-
dannere/politikere. Vinderen får nærmere besked.
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13. Udstilling af forslagene

Samtlige forslag vil blive udstillet på www.arkitekt-
foreningen.dk, når konkurrencen er afgjort. Det vin-
dende og de omtalte forslag udstilles desuden i 
Arkitektforeningen. 

14. Rettigheder

Ejendomsretten til det præmierede forslag tilhører 
konkurrenceudskriveren. Ophavsretten til et konkur-
renceforslag forbliver dog altid hos forslagsstilleren.

Konkurrenceudskriveren, Arkitektforeningen og 
tredjepart har ret til at publicere de indkomne for-
slag, f.eks. i dagblade og elektroniske medier.

Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne blive 
oplyst.

15. Forsikring

Forslagene vil ikke blive forsikret.

16. Returnering

Forslagene vil ikke blive returneret, men modeller 
kan afhentes i en begrænset periode efter offent-
liggørelsen har fundet sted.

17. Programmets godkendelse

Nærværende konkurrenceprogram er godkendt af 
priskomiteens medlemmer og konkurrencen gen-
nemføres i henhold til Arkitektforeningens konkur-
renceregler af den 1. juni 2007.

Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af 
Arkitektforeningen. København, marts 2021.

Alle fotos: Pixabay

http://www.arkitektforeningen.dk
http://www.arkitektforeningen.dk

