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1. INTRODUKTION

Professor, Arkitekt m.a.a. Halldor Gunnløgssons Fond inviterer i samarbejde med prak-
tiserende arkitekt Mette Lange studerende på Kunstakademiets Arkitektskole til at deltage i 
idékonkurrencen om en bolig placeret i det smukke landskab ved Ordup Næs. 

Boligen skal have sin egen fortælling med tilknytning til stedet og historien om Næsgaarden. Der lægges op 
til personlig fortolkning af boligen og hvordan den nye Næsgaard kan sættes i et nutidigt lys. Næsgaardens 
egenart og landskabets dramatiske og iscenesættende karakter ønskes udfordret i en ny bolig. Besvarelsen 
skal på personligvis udtrykke en arkitektonisk ambition . Der forventes et projekt, der indskriver sig naturligt 
i landskabet og, som vedkender sig sin unikke placering.

Opgaven udskrives og bedømmes efter retningslinjer som en professionel åben idékonkurrence og løses uaf-
hængigt af afdelingernes egne studieforløb. Der lægges vægt på forslagets idéformulering. Begrænsede krav til 
fremstillingsformen skal appellere til alle studietrin. 

For Professor, Arkitekt m.a.a. Halldor Gunnløgssons Fond har det tillige været formålet at genkalde 
kendskabet til den “åbne” konkurrenceform med appel til alle fagets udøvere. En konkurrence tradition som 
har haft enorm betydning for fagets innovation og debat, men som siden er gledet faget af hænde til fordel for 
den “indbudte” konkurrence på vilkår af økonomi og større og større tegnestuer. Af samme årsag er arkitekt-
foreningens direktør Jesper Pagh involveret i bedømmelsen.

Vi ser frem til mange inspirerende og kreative forslag. God konkurrence!

Lånehøj gravhøj, placeret på grundens højeste punkt
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2. OM ORDRUPNÆS & NÆSGÅRDEN

Ordrup Næs er geologiens og udsigternes Sjælland. Nogle af landets mest imponerende randmoræner skaber 
rammerne for oplevelserne. Som en intakt naturperle ligger det fredede Ordrup Næs gemt inde bag store 
sommerhuskolonier.

Odsherreds kystegne var frem til landboreformerne i 1788 overdrevslandskaber, hvor nærliggende landsbyer 
havde kvæg på græs og hentede hø. I de næste næsten 100 år var arealerne opdelt i små husmandssteder, hvor 
mange former for bierhverv var nødvendige for livets opretholdelse.

Fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag indledtes den nuværende fase i kystlandets landskabsudvikling, 
dannelsen af den sammenhængende sommerhus by, hvor der gemt i et skovagtigt landskab er skabt rekreative 
åndehuller væk fra arbejdslivets bryderier. 

Det var den nærliggende gård, Næsgården, der blev den direkte anledning til, at Ordrup Næs blev fredet i 
1943. Naturfredningsforeningen ville med fredningsforslaget sikre, at de sidste ubebyggede og smukkeste 
områder ikke også blev bebygget med sommerhuse. Fredningen betød, at gården ikke måtte udstykke mere 
jord.

I 2001 blev der udarbejdet en overordnet plejeplan for Ordrup Næs-området. Formålet med planen er at 
fastholde arealernes karakter af åbent overdrev, at begunstige livsbetingelserne for arter, som er typiske for 
naturtyperne i området og at sikre almenhedens adgang og information. Selve Næsset og Plateauet blev heg-
net i 2001. Et af de sidste tilbageværende hedearealer i området (ca. 0,6 ha), som ligger i tilknytning til Næs-
set, blev ryddet for opvækst af eg, birk og østrigsk fyr og hegnet i 2002.

Ordrup Næs - ca. 1940 Fotograf Søren Bay
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Næsgården er i dag samlet set på 42 ha. primært bestående af fredede arealer, der er spredt ud imellem som-
merhusområdet og en enkelt mark, hvorpå der drives konventionelt landbrug. Den eksisterende Næsgård 
blev nedrevet i 2015. I fredningsbestemmelserne fra 1943 er det bestemt at der må opføres et nyt stuehus og 
avlsbygninger, altså en mulighed for at skabe en ny tidssvarende Næsgård.

Næsgården skiftede ejer d. 1 september 2014. De nye ejere er Peter og Christina Treschow fra Torbenfeldt 
Gods ved Mørkøv. Erhvervelsen af Næsgården er sket som en naturlig forlængelse af deres nuværende arbe-
jdsområder. De er vant til at arbejde med både natur og fredede omgivelser og den derved hørende kontakt 
til offentlige myndigheder. Familiens målsætning er at udføre den nye Næsgård med størst mulig respekt for 
naturen og omgivelserne.

Næsset

Øverst. Skråfoto over Ordrup Næs
Nederst. Foto fra grunden

Konkurrenceområde



Side 6

3. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Den nye Næsgaard skal opføres i det åbne landskab, mellem gravhøje, remisse og marker – med mulighed 
for storslået udsigt over Sejerøbugten, og smukke kig til Nekseløbugten. Den meget eksponerede placering af 
byggeriet vil helt naturligt få en vigtig rolle i landskabet og være en del af ankomsten til det omkringliggen-
de sommerhuskvarter. Bebyggelsen skal placeres på matrikel  8db. Matrikel 4æc, der ligger syd for 8db, er et 
offentligt areal. Matrikel 4ah, det smalle felt mellem 8db og 4æc, tilhører også Næsgården. 

Boligen skal være på ca. 150m2 og skal opføres i samspil med en ny landbrugsbygning på ca. 100m2.
Landbrugsbygningen er en fleksibel bygning, der kan indeholde alt fra landbrugsmaskiner, værksted/garage 
eller hestestald. Landbrugsbygningen skal defineres ved sit volumen, materialevalg og placering i samspil 
med boligen  - men ikke indrettes.
Der ønskes en bolig i landskabet som har en tæt forbindelse til udelivet med gode opholdssteder med sol i læ 
for vind og privat i.f.t det offentlige areal mod syd. Uderum med respekt for landskabet. 
Boligen kan opdeles som hovedhus og anneks.
Der skal anlægges en ny grusvej, som skal være ankomstvej til bebyggelsen, der tydeligt markeres på sitution-
splanen. Der skal tages stilling til ankomst og parkering, samt beplantning.
Der skal tages stilling til husets møblering, som skal vises på tegningsmaterialet.

Vejledende program for boligen:

• Køkken, spise-opholdsstue - samlet eller opdelt.
• Entre
• Bryggers
• 3 værelser, hvoraf det ene er primært med eget badeværelse
• 1 ekstra badeværelse
• Parkering for min. 2 biler.
Boligprogrammet skal opfattes som vejledende. Hvis der i overensstemmelse med den arkitektoniske helhed 
kan argumenteres for andre funktionsopdelinger end ovenfor beskrevet, kan man det. Det væsentlige er, at 
danne en ramme for ‘det gode liv’, i relation til de attraktive omgivelser, for to voksne og to halvvoksne børn. 
Der er et selvstændigt sommerhus til rådighed i nærheden for familiens gæster. 

4ah

Luftfoto af grunden. (kort 1) 
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Begrænsninger:

• Bebyggelsen skal placeres på matrikel  8db, Næsvej, 4540 Fårevejle. Matriklen er på 151.000 m2. Matrikel 
4æc, der ligger syd for 8db, er et offentligt areal. Matrikel 4ah, det smalle felt mellem 8db og 4æc, tilhører 
også Næsgården. Matriklen 4ah er på 8400m2.
Det skraverede gule område på kort 1 indikerer strandbyggelinjen, her må der hverken bygges eller anlægges 
vej.
• Der må som udgangspunkt ikke bygges nærmere end 100 m fra gravhøjene. Dette område er angivet med 
lyserødt på kort 1. Der kan dog dispenseres for at gå nærmere, hvis der kan argumenteres for dette. Dog kan 
der ikke bygges nærmere end 40 m. Det gælder både for ankomstvejen og bebyggelsen.
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. 
Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet samt indsyn til og udsyn fra fortidsmin-
derne. Samtidig skal linjen sikre de arkæologiske lag i området, idet der ofte er særligt mange kulturhistoriske 
levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder
• Bebyggelsen skal være i ét plan og evt tagetage må ikke udnyttes til andet end til hems.
•  Minimums afstand til matrikel skel er 2.5 m. Der kan dog bygges helt i skel mod matrikel 4ah, da den hører 
til Næsgården
•  Max højde for boligen og landbrugsbygningen er 5 m - målt fra eksisterende terræn. 
•  Blanke/reflekterende materialer må ikke anvendes. Ellers er materialevalg frit.
•  Tage og udvendige bygningssider må kun fremtræde i farver dannet af hvid, sort eller jordfarverne ( ok-
ker, terra de sienna, umbra, engelskrødt, dodenkop eller i disses farver blanding med hvidt eller sort.) Dette 
gælder ikke for døre, vinduesrammer, skodder, sokler og andre lignende bygningsdele.

Konkurrenceprogrammet er overordnet udformet efter Lokalplan 6, og frednings- og servitutmæssige re-
striktioner.

Tegning over Ordrup Næs, områder markeret med gult tilhører Næsgården. Område 1 er konkurrence feltet. (Kort 2)
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4. KONKURRENCEBETINGELSER

4.1 Konkurrenceudskriver
Professor, Arkitekt m.a.a. Halldor Gunnløgssons Fond i samarbejde med Mette Lange arkitekter 
 
4.2 Deltagere
Konkurrencen er åben for alle studerende på Kunstakademiets Arkitektskole

Følgende er udelukket fra at deltage i konkurrencen:
• Alle personer eller virksomheder, som har været med til at tilrettelægge konkurrencen eller har ydet væsen-
tlige bidrag til formulering af konkurrenceopgaven.
• Repræsentanter for konkurrenceudskriveren eller ansatte hos denne. 
• Ansatte hos kompagnoner til eller arbejdsgivere for noget medlem af dommerkomitéen.
• Personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommer-
komitéen.
• Uanset på hvilken måde man medvirker ved udarbejdelsen af et konkurrenceforslag, har man pligt til at 
gøre sig bekendt med ovenstående. I tvivlstilfælde bør man straks kontakte konkurrencens sekretær.

4.3 Konkurrencenssekretær
Hanna Hallböök: Hanna_Hallbook@hotmail.com

4.4 Konkurrencemateriale

Konkurrencematerialet består af dette program med nedenstående bilag.
Bilagsoversigt
01 Tegning over grunden (dwg)
02 Tegning over grunden 1:2000 (pdf)
03 Fotos (jpg)

4.5 Konkurrence varighed
Fredag den 12. Januar 2017 kl. 14.00 udskrives konkurrencen i auditorium 2. Herefter kan programmet 
downloades på skolens intranet.
Indleveringsfrist d. 16 maj 2017 fra kl. 12:00 til 16:00 stedet oplyses senere.

4.6 Spørgsmål
Der kan stilles spørgsmål til konkurrence sekretær Hanna Hallböök  Hanna_Hallbook@hotmail.com i peri-
oden fra d. 15 februar til d. 15 Marts 2017.

4.7 Se grunden
Besøg på grunden må kun foretages følgende dage: Jan. d. 18, Jan. d. 25, Feb. d. 15, Feb. 22. og Marts. d. 8.  
Der, hvor Næsvej starter er der en offentlig parkering. Ved besøg skal der tages hensyn til marker.

4.8 Du skal aflevere
Forslagets omfang skal indeholdes på to liggende A1-plancher, opsat på skumpap. Plancherne skal indeholde 
følgende materiale:
• Situationsplan 1:2000 med angivelse af placering og ankomstvej samt markering af 1:200 modeludsnit.
• Planer-, snit- og opstalter i mål 1:200
   Planer skal indeholde forslag til møblering og stillingtagen til de nære udearealer.
• Redegørelse for materialer og konstruktionsprincipper. 
• Perspektiver eller andre rumlige illustrationer ude og indefra.
• Kortfattet beskrivelse, der supplerer tegningsmateriale
• En 1:200 udsnits model beskrivende terræn, beplantning og beboelseshusets indplacering i landskabet - på 
max 60 x 60 cm
• Valgfrit 1:20 udsnit i model - på max 60 x 60 x 60 cm
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4.9 Forslagets udførelse
Forslaget skal være anonymt, og et konkurrenceforslag eller dele heraf må ikke tidligere have været offentlig-
gjort.
Samtlige dele af forslaget skal tydeligt mærkes med et 5-cifret kendingstal, valgt af konkurrencedeltageren. På 
plancher angives sideantal/ophængningsrækkefølge samt 5-cifret kendingstal. 

4.10 Indlevering
Forslagsmateriale skal afleveres senest den 16. Maj 2017 kl.12 - 16. Stedet oplyses senere.
Model / modeller afleveres.
USB stik indeholdende PDF fil af forslag. PDF navngives Bolig i Landskabet+ femcifret kendingstal (fx Bolig i 
Landskabet 12345). Størrelsen på PDFén må ikke overstige 20MB.

Der indleveres en uigennemsigtig konvolut markeret med kendingstal på forsiden. I konvolutten skal der 
være en seddel med navn på forslagsstiller, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt forslagets kend-
ingstal. Ved forslag med flere medvirkende skal alles kontaktoplysninger angives. Desuden angives holdets 
kontaktperson.
Alle deltagere modtager en kvittering på modtaget konkurrenceforslag hurtigst muligt efter modtaget forslag.
For at sikre de enkelte forslagsstilleres anonymitet må konkurrencedeltagere ikke offentliggøre deres forslag 
på sociale medier og lignende, før konkurrencen er afgjort.

4.11 Dommerkomité
Mette Lange, arkitekt m.a.a., opgavestiller
Professor, arkitekt m.a.a. Theo Bjerg, bestyrelsesmedlem
Lektor, arkitekt Knud Fladeland Nielsen, bestyrelsesmedlem
Direktør i Arkitektforeningen Jesper Pagh, arkitekt m.a.a., suppleant i bestyrelsen
Michael Lynge Jensen, arkitekt m.a.a.

Dommerkomitéen har ret til at indkalde særligt sagkyndige som rådgivere, såfremt der i dommerkomitéen er 
enighed herom.

4.12 Bedømmelseskriterier
Forslagene vil blive vurderet på deres kunstneriske og arkitektoniske tilgang og evnen til at formidle en 
arkitektonisk idé.
    
• Samspil med landskabet
• Komposition af bygnings volumener
• Proportionering 
• Materialevalg og konstruktion

4.13 Præmier
Dommerkomitéen råder over en præmiesum på DKK 150.000. Førstepræmien vil være på DKK 100.000. Det 
resterende beløb fordeles efter dommerkomitéens skøn. Yderligere præmier vil være på mindst DKK 10.000 
pr. forslag. Derudover kan der blive uddelt hædrende omtale.

4.14 Offentliggørelse af resultatet
Konkurrencens resultat vil blive offentliggjort d. 30 maj 2017 kl 15:00, hvor de præmierede forslag vil blive 
gennemgået af dommerkommiteen og præmier overrakt. Stedet vil blive oplyst senere.

• Sammenhæng mellem interiør og eksteriør
• Brugen af huset
• Bæredygtighed
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4.15 Rettigheder
Ejendomsretten til de præmierede forslag tilhører konkurrenceudskriveren, Professor, Arkitekt m.a.a. Hall-
dor Gunnløgssons Fond. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos forslagsstilleren.
Der er tale om en idékonkurrence. De præmierede forslagsstillere stilles ikke en konkret byggeopgave i 
udsigt, men deres projekter eller dele heraf kan implementeres i Mette Langes videre projektforløb og de 
præmierede har mulighed for på tegnestuen at følge husets tilbliven. Hvis ideer eller forslag bliver benyttet til 
det endelige projekt vil forslagsstillers navne fremgå på Mette Langes hjemmeside. Konkurrenceudskriver har 
ret til at publicere de indkomne forslag, fx i dagblade og elektroniske medier. Ved publiceringen vil forslagss-
tillernes navne blive oplyst.


