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Arkitektforeningen har med denne første prisop-
gave sat gang i en årligt tilbagevendende konkur-
rence, der vil sætte fokus på en aktuel problemstil-
ling og rejse spørgsmål, som er samfundsrelevante 
og engagerende for arkitektfaget. 

Arkitektforeningen indbød i marts 2021 alle med-
lemmer MAA til den første priskonkurrence. Her satte 
vi fokus på, hvordan arkitektfaget kan bidrage til en 
udvikling mod absolut bæredygtighed.

Det var blandt andet målet med konkurrenceop-
gaven at få visioner for fremtidens byggeri, hvor 
man ’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. 

Der blev optaget 12 forslag til bedømmelse efter 
afleveringsfristens udløb den 3. maj 2021, og dom-
merkomiteen har haft en god, faglig dialog om de 
mange forskellige måder, forslagene har tacklet op-
gaven på. 

Kravene til besvarelsen har blandt andet været, at 
der er særligt fokus på skønhed i besvarelse og for-
slagets evne til at koble samfundets udfordringer 
med arkitekturens virkemidler.

Vinderforslaget vil blive udstillet i Arkitektforenin-
gens lokaler i Åbenrå 34, på hjemmesiden og vil 
derudover blive præsenteret på Arkitektforenin-
gens årskonference den 18. august 2021.



Ambitionen med denne prisopgave var at sætte 
fokus på en af de mest aktuelle problemstillinger 
lige nu og invitere vores medlemmer til at give 
deres bud på, hvordan arkitektfaget kan bidrage 
til en udvikling mod absolut bæredygtighed.

Nogle af de spørgsmål vi ønskede svar på, var blandt 
andet hvilke strategier kan vi sætte ind for arkitek-
turen og det byggede miljø? Hvordan kan vi som 
arkitekter agere, hvis vi skal bygge mindre, anven-
de materialer der sætter mindst muligt CO2-aftryk, 
tegne løsninger hvor mindst muligt skal recirkuleres 
og helst genanvendes til højeste værdi?

For at besvare opgaven kunne deltagerne aflevere 
i tre forskellige formater, enten som en kort film, 
plancher eller model.

Bedømmelse
Dommerkomitéen bestod af medlemmer af Arki-
tektforeningen, Anne Beim, Johanne Lundager og 
Johnny Svendborg, samt to fagdommere udpeget 
af Arkitektforeningen, Natalie Mossin og Audun 
Opdal. Herudover har dommerkomitéen fået råd-
givning fra Lars Autrup. Johanne Lundager blev 
valgt som stedfortræder for Kristine Leth Juul, som 
måtte udtræde af dommerkomiteen.

Bedømmelsen af konkurrenceforslagene er fore-
gået på to bedømmelsesmøder, hvor alle projekter 
er blevet grundigt gennemgået og diskuteret. 

Forslag
Der blev optaget 12 forslag til bedømmelse inden 
afleveringsfristens udløb den 3. maj 2021. Der har 
været en bred tolkning af opgaven. Forslagsstiller-
ne har både valgt at aflevere i model og plancher, 
ingen har valgt afleveringsformatet film. 

Samlet bedømmelse
Det er altid en stor glæde at deltage i bedømmel-
sesforløb og der har været en god og inspirerende 
dialog i bedømmelseskomiteen. De indsendte pro-
jekter har en stor faglig bredde og de har givet an-
ledning til en god faglig debat om, hvordan vi som 
arkitekter, gennem vores fag og faglighed, kan bi-
drage til en absolut bæredygtig fremtid.

Spændvidden af de indsendte besvarelser er me-
get stor, fra ”spil” (forslag 1/10532 og 3/82870), 
over visioner/statements (forslag 2/ 32260, 9/ 
1307 og 12/ 81402) til mere konkrete forslag (for-
slag 4/22102, 5/ 31315, 6/ 37413, 7/ 50049, 8/ 
50772, 10/ 63289 og 11/ 79119). Bedømmelses-
komiteen kunne godt have tænkt sig flere besvarel-
ser men er yderst tilfreds med kvaliteten af de ind-
sendte forslag, herunder det stærke vinderforslag.

Der har været afholdt to bedømmelsesmøder og 
dommerkomiteen har fundet en vinder i enstem-
mighed. For at underbygge bredden i de modtag-
ne forslag og anerkende kvaliteten har vi valgt at 
give hædrende omtale til tre projekter.

Program
Bedømmelse
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MAA-tadorspil

Et kunstnerisk objekt udformet som en parafrase 
over spillet ”Matador”, med spilleplade, valuta, kort 
og brikker. Valutaen i projektet er vores naturlige 
ressourcer og hvert kort giver et indblik i og inspi-
ration til de miljømæssige vilkår og udfordringer, 
der ligger i en mere bæredygtig fremtid. Projektet 
favner alle skalaer af det byggede miljø.

Bedømmelse 

En fængende og stærk ide, som med engagement, 
humor og overbevisende indsigt sætter byggeriets 
logikker til debat og forslår et radikalt alternativ. 
Projektet giver en simpel adgang til refleksion og 
læring med dybde og bruger parafrasen over bræt-
spillet til at skabe en platform, hvor alle kan være 
med. Der inspireres med eksempler fra hele verden 
og der gives plads til spillerens egne refleksioner 
med sammenligninger og perspektiver.

En absolut bæredygtig fremtid kræver en kultur-
ændring fra os alle, så vi grundlæggende tænker 
mere bæredygtigt i vores hverdags valg. Det kan 
ikke løses ved belæring og forbud, men kræver 
engagement og dybtfølt viden. Spillet MAA-tador 
er et rigtig godt bud på nytænkende tilgang, hvor 
”bundlinjen” er miljøet og vinderen er med til at 
ændre verden til det mere bæredygtige. 

Projektet er udformet som en tydelig parafrase 
over spillet Matador og deri ligger der også en 
kritik af vores nuværende måde at tænke øko-
nomi, vækst og udvikling i byggeriet. Projektet 
rummer en dybde af raffineret viden men også 
et stærkt og provokerende udsagn om, at der er 
behov for en ny tilgang til begrebet vækst. Kortet 
”tag chancen” rammesætter en ny retning – og 
det er den, vi skal tage. 

Vinder
Haris Hasanbegovic
Forslag 1/10532
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Detaljefotos: Alonso Mayo.
Forsidefoto: Haris Hasanbegovic.
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Holometabola 
– den uendelige by
En monolitisk model lavet af overfaldebehandlet 
gips. Den består af en eroderet rektangulær blok, 
som er skalaløs og på toppen har den et landskab 
befolket med meget små figurer af mennesker. 
Hertil følger en tekst og illustration opbygget over 
et klassisk motiv ”den uendelige by” af Carnevale 
(1480-1484).

Bedømmelse
Forslaget har en alvorlig og radikal æstetisk tilgang 
til emnet, som bedømmelseskomiteen gerne vil 
anerkende. Projektet betragtes som en kommen-
tar og ikke som et svar på fremtidens bæredygtig-
hedsudfordring.  Det fremstår dystopisk og tilbyder 
et abstrakt billede på fremtidens by og arkitektur. 
Forslaget affødte intens debat i bedømmelsesko-
miteen, som dog var enige om at give en hædren-
de omtale for en markant og konsekvent kommen-
tar på opgaven.
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Hædrende omtale
Jonathan Houser
Forslag 2/32260 
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Rastepladsens potentiale
Projektet består af en planche med et konkret 
projektforslag til en rasteplads. Planchen består 
af diagrammer, planer i flere skalaer, bygningssnit 
og visualiseringer. Projektet er relativt detaljeret og 
har fokus på skovrejsning langs motorveje.

Bedømmelse
Projektet er i en høj grad gennemarbejdet og gi-
ver et meget fint, arkitektonisk og konkret delsvar 
på en mere bæredygtig fremtid. Der er tale om en 
grøn strategi, men det forbliver et delsvar på opga-
vens hovedspørgsmål, hvor der er meget mere på 
spil end de supportområder til infrastruktur, der er 
i fokus her. Herunder selve motorvejens status i en 
absolut bæredygtig fremtid.

Hædrende omtale
Johannes Lassen Platz
/Martin Viggo Meincke
Forslag 7/50049
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Hædrende omtale
Johannes Lassen Platz
/Martin Viggo Meincke
Forslag 7/50049
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Zenobia – En ny by- 
og samfundsvision
Projektet består af en planche med et relativt kon-
kret bud på fremtidens by. Planchen består af et 
rejst planudsnit af en by, nogle snit og så 5 dia-
grammer, som viser byens udviklings -”søjler”. Der 
er fokus på en ny fordelingsøkonomi med 100% 
offentlig transport, co-working og cirkularitet.

Bedømmelse
Projektet har mange fine visioner og svarer me-
get direkte på prisopgavens hovedspørgsmål. Med 
radikale løsninger til at imødegå fremtidens bæ-
redygtigheds udfordringer. Der er mange gode 
velovervejede ideer, og visionen tilbyder en over-
ordnet plan - et slags manifest for en ny form for 
byudvikling, blandt andet FORUM, som kan tolkes 
som et slags Folkets Hus, der huser sociale og kul-
turelle aktiviteter. Projektet omtales som en utopi.
Projektet bygger dog videre på den eksisterende 
forestilling om den ’moderne by’ jf. Corbusier. Vi-
sionen fremstår som en jævn bystruktur, hvor flere 
centre og aktiviteter skaber steder – men hvor er 
det arkitektonisk særlige?

Hædrende omtale
Gorm Nielsen 
/Andrea Ferrerio 
Forslag 12/ 81402  
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Konkurrencefakta

Konkurrenceudskriver: 
Akademisk Arkitektforening 

Konkurrenceprogrammet udarbejdet af: 
Anne Beim og Lars Autrup

Konkurrenceperiode: 
19. marts 2021 – 3. maj 2021.

Antal forslag: 
12, alle forslag blev optaget til bedømmelse.

Dommerkomité: 
Johnny Svendborg (formand for dommerkomi-
teen), Anne Beim, Natalie Mossin, Audun Opdal og 
Johanne Lundager  

Rådgiver for dommerkomiteen: 
Lars Autrup, Arkitektforeningen

Konkurrencesekretær: 
Dorte Sibast, Arkitektforeningen 

Bedømmelseskriterier: 
Forslagene blev vurderet på visionens tyngde i 
forhold til samfundsudfordringen, evnen til at ind-
skrive sig i samfundsdebatten, samt evnen til at 
arbejde arkitektonisk rumligt med emnet. Jf. kon-
kurrenceprogrammets krav og ønsker.

Bedømmelsesperiode: 
11. maj 2021 - 24. juni 2021

Samlet præmiesum: 
75.000 kr.

Konkurrenceresultat: 
Forslag 1/ 10532 Model:  
Vinder af konkurrencen (75.000 kr.)

Hædrende omtaler: 
Forslag 2/ 32260 Model , 4/ 22102  Planche  
og 12/ 8140  Planche  

Indleverede forslag:
Forslag 1/ 10532 Model. Spil: 
Haris Hasanbegovic

Forslag 2/ 32260 Model. Vision/Statement: 
Jonathan Houser

Forslag 3 82870 Model. Spil:
Peter Kjær Arkitekter

Forslag 4/ 22102 Planche. Forslag: 
Laurits Thingholm

Forslag 5/ 31315 Planche. Forslag: 
Otto Exner Carstens

Forslag 6/ 37413 Planche. Forslag: 
Christoffer Gert Nielsen og Christian Lucht Mengel

Forslag 7/ 50049 Planche. Forslag: 
Johannes Lassen Platz og Martin Viggo Meincke

Forslag 8/ 50772 Planche. Forslag: 
Niklas Lindelöw, Carl Larsson og Frans Ahlbom

Forslag 9/ 61307 Planche. Statement: 
Anette Mørch

Forslag 10/ 63289 Planche. Forslag: 
Hannah Rasch

Forslag 11/ 79119 Planche. Forslag: 
Jens Hougaard Nielsen

Forslag 12/ 81402 Planche. Vision: 
Andrea Ferrerio og Gorm Nielsen
 
Offentliggørelse af konkurrencens resultat: 
Primo juli, 2021.
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Medlemmer af dommerkomiteen:

Johnny Svendborg

Anne Beim

Natalie Mossin

Audun Opdal

Johanne Lundager




