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ET BYGVÆRK PÅ VÆRNENGENE

Tipperhalvøen, Ringkøbing Fjord. Foto: Johansen Skovsted Arkitekter
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1. INTRODUKTION 

Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond inviterer, med Johansen Skovsted Arkitekter som opgavestiller, studerende 
til at deltage i arkitektkonkurrencen om et nyt bygværk i det smukke landskab på Værnengene på Tipperhalvøen i 
Ringkøbing Fjord, med mulighed for realisering. Bygværket skal danne et ly og et udsigtspunkt, og det skal indskrive 
sig i det særlige landskab. 

Med konkurrencen ønsker fonden at give arkitektstuderende mulighed for at prøve kræfter med den kompleksitet og 
de udfordringer, der ligger i at skabe et permanent bygværk på et særligt sted.

Deltagere opfordres til at lade sig inspirere af det store arkitektoniske potentiale der ligger i kritisk at forholde sig til det 
at bygge. Forslaget skal kunne realiseres indenfor de givne byggetekniske og økonomiske rammer, hvilket ønskes 
udnyttet som en kreativ modstand i opgavens rumlige, stedslige og tektoniske udarbejdelse. 

For Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond er det tillige formålet, at genkalde kendskabet til den åbne konkurrenceform 
med mangeårig appel til alle fagets udøvere. En konkurrencetradition som har haft enorm betydning for fagets 
innovation og debat. 

Opgaven udskrives og bedømmes efter retningslinjer som en professionel åben konkurrence og løses uafhængigt af 
afdelingernes egne studieforløb.

Vi ser frem til mange indlevede og overraskende forslag.

God konkurrence! 

Tipperhalvøen, luftfoto 1987. Projektområdet markeret med rødt



side 4

2. OM TIPPERHALVØEN OG VÆRNENGENE

Oplevelsen af landskabet 

Tipperhalvøens øde, monotone landskab synes at strække sig til alle sider mod horisonten, hvorved himlen melder 
sig. Vandrer man i strandengene, eller - iklædt vaders - i knædybe vande, antager landskabet med dets næsten 
fuldstændige fravær af slagskygger og modsvarende diffuse himmellys en monoton atmosfærisk karakter. 

Netop i kraft af sin monotoni bliver landskabet storslået. Skift i lysets intensitet, vinden der slår om, en kraftig regnbyge 
der indfinder sig for igen at forsvinde med samme hast, solen der med ét bryder gennem skydækket: Landskabet har 
en særegen flygtighed. 

Tipperhalvøen. Foto: Johansen Skovsted Arkitekter
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Landskabets historiske udvikling

Tipperhalvøen er et ungt landskab - blot få århundreder gammelt. Det er opstået i brydningen mellem Vesterhavets 
strøm og Skjern-åens vandmasser bistået af stormfloder, sandflugt og slikaflejringer. Først med bygningen af slusen i 
Hvide Sande i 1931 stabiliseredes landskabet. 

I 1600-tallet havde Ringkøbing Fjord et bredt udløb ved navn Nymindegab, beliggende ved det sted, der i dag 
hedder Hauvrevig. Nord for lå klitten Sønderklit; syd for lå Tippeland. I 1700-tallet vandrede Nymindegab og den nye 
Holmsland Klit sydpå; Tippeland blæste ud i fjorden og blev til en sandgrund: Tippergrunden. Nymindegabs vandring 
mod syd fortsattes i 1800-tallet, hvorved det tilsnævrede sig yderligere. Strømmen skabte da de første landdannelser 
på Tippergrunden: Småøerne Stortipper, Lilletipper, Rødsand og Helmsbanke, mens den gamle rest af Tippelands 
rod Bjårum/Store- og Lillemjøl lagde sig som klitøer inden for den nye tange. Ved 1900-tallets begyndelse var 
Nymindegab reduceret til et langt og smalt udløb, og med etableringen af slusen lukkedes det helt. Fjorden forbandtes 
da med Vesterhavet ved en sluse i Hvide Sande, hvorved vandstanden stabiliseredes på et konstant lavt niveau; 
fjorden blev ferskere og engene oversvømmedes sjældnere.

Dynamikken i landskabets omskiftelighed er et særegent spændende motiv og en af landskabets interessante 
fortællinger. Der er stadig særlige steder på Tipperhalvøen hvor denne foranderlighed læses tydeligt i mødet mellem 
vande og aflejringer. 

Fuglelivet Tipperhalvøen 

Tipperhalvøen er en af de vigtigste stationer for trækkende vandfugle. Halvøen ligger på fuglenes hovedtrækvej fra 
Nordrusland, Sverige og Norge, så langt nord som Svalbard, til vinterkvartererne i Vesteuropa og Afrika. Således 
bebos Tipperhalvøen i årets løb af mange forskellige fuglearter, på hver deres rute. 

Forårstrækket er kendetegnet ved de kortnæbbede gæs, mørkbugede knortegæs og bramgæssene, der indtager 
stedet fra marts til maj, som et stop på vejen mod nord. 

I efterårstrækket oplever man klirerne og spoverne indtage halvøen allerede i juli på deres rute mod syd. Også 
gravænder lander i juli. Her skifter de deres svingfjer som en del af deres forberedelse inden rejsen mod vadehavet. I 
løbet af september og oktober viser ænderne sig i flokke. Vadefuglearternes træk ebber ud i løbet af september. Hjejle 
og almindelig ryle er dog talrige i hele perioden fra august til november. 

En række fuglearter har desuden deres yngleområder her: Ænder, klyder, knopsvaner, vandhøns, strandskader, viber, 
store kobbersnepper, rødben, almindelige ryler, brushøner, måger, terner, rørhøge og moseugler.  

1650 1709 1796 1897 2010

Tipperhalvøens fremvækst
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Bilag 2 - Kort med markering af projektområde. Luftfoto 1:1000
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3. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING 

Placering

Kører man af grusvejen Tippervej fem kilometer mod nord, forbi den røde ”Nordlade”, ankommer man til en forgrening. 
Drejer man mod højre kommer man til Værnengene, en lille vendeplads og en solitær trægruppe i det åbne landskab, 
nord for Værnsande. Det er her bygværket skal placeres, i eller omkring trægruppen (se projektområdet, bilag 02). 

Bygværket erstatter et eksisterende udtjent tårn og et tidligere planlagt ly. Med placeringen her, i dette særlige 
landskab, er det vigtigt at holde sig for øje, at landskabet og landskabsoplevelsen spiller hovedrollen. Bygværket bør 
forstærke eller ”varetage” landskabsbilledet, og i brug bør det iscenesætte natur- og landskabsoplevelsen.   

Trægruppen ved Værnengene. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune
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Program 

Bygværket skal danne et ly og et udsigtspunkt. Bygværkets fodaftryk bør være ca. 20-40 m2. Det vil blive brugt af 
ornitologer, amatørfuglekiggere, turister, skoler, børnefamilier, institutioner, efterskoler, ungdomsuddannelser o.l., 
som et mål eller stop på en udflugt til landskabet i bil, bus eller på cykel. Der er mest fugleaktivitet i marts til april og 
igen i september til oktober. I disse perioder vil der også være flest fugleinteresserede. Særligt om sommeren vil 
der være en hovedvægt af andre brugere, turister o.l., som typisk er mere interesserede i landskabet og områdets 
seværdigheder, såsom bebyggelsen af jagthytter eller udstillinger i Nordladen eller Tipperhuset. 

Bygværket skal rumme et ly med plads til ca. 30 personer svarende til en skoleklasse. Lyet er et sted for midlertidigt 
ophold, hvor man kan indtage sin medbragte mad og drikke, og landskabet, beskyttet fra vind og vejr. Møblering i form 
af borde og siddepladser skal indgå i helheden. Lyet bør være overdækket og der bør kunne findes mulighed for læ 
fra vinden - uden konflikt med de visuelle udsyn. Hovedvindretningen er fra vest, men vejret er omskifteligt og ideelt er 
det muligt at finde læ i et eller andet omfang, uafhængigt af vindretning. Lyet skal ikke indrettes til overnatning.  

Som erstatning for det eksisterende tårn, skal det nye bygværk give mulighed for at komme op at se ud over 
landskabet i alle retninger. Udsigtspunktet kan tænkes både som et eller flere steder, eller planer, og bør kunne 
rumme minimum 5 personer, men gerne ca. 10-20 personer samlet. Det skal være muligt at se over trætoppene fra 
mindst ét sted, og gulvkoten på den øverste platform, hvis der er flere, bør derfor være ca. 6 til 8 meter over terræn, 
afhængigt af placering i forhold til beplantningen.

Tilgængelighed

Der er ikke krav om tilgængelighed for andre end almindeligt gående til udsigtspunktet. I lyet skal der derimod være 
tilgængelighed for alle.

Drift og vedligehold

Vejrliget er hårdt på Tipperhalvøen, med den umiddelbare nærhed til Vesterhavet. Konkurrencebesvarelserne 
bør derfor tage højde for kraftig vind og saltholdig havgus. Bygværket skal kunne klare sig i det barske klima med 
begrænset vedligehold.

Økonomi

Den forventede byggesum til dækning af alle udgifter til produktion, materialer og opførsel er ca. DKK 400.000 kr. 
ekskl. moms. Besvarelsen bør være realiserbar inden for den forventede byggesum. Byggesummen bør derfor ses 
som en vejledende kreativ modstand, hvor tektonik, materialer og byggeteknik bør tænkes direkte sammen med det 
arkitektoniske udtryk.

Udsigt fra projektområdet. Foto: Ringkøbing-Skjern KommuneGrusvejen der fører til projektområdet. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune
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4. KONKURRENCEBETINGELSER 

4.1 Konkurrenceudskriver 
Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond i samarbejde med Johansen Skovsted Arkitekter.

4.2 Deltagere 
Konkurrencen er åben for alle studerende på Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus eller personer 
der har opnået kandidat- eller bachelorgrad i arkitektur på en af de to uddannelser sommeren 2018.

Følgende er udelukket fra at deltage i konkurrencen:

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

 - Repræsentanter for konkurrenceudskriverne eller ansatte hos dem.

 - 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 dommerkomitéen.

 - 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 Konkurrencesekretær 
Johansen Skovsted Arkitekter. Mail: konkurrence@johansenskovsted.dk

4.4 Konkurrencemateriale 
Konkurrencematerialet består af dette program med nedenstående bilag.

 - Bilag 01 - Tegning over Tipperhalvøen (dwg)

 - Bilag 02 - Luftfoto med markering af projektområde (jpg)

 - Bilag 03 - Kotekort (pdf)

 - Bilag 04 - Fotos (jpg)

 - Bilag 05 - Video (avi)

Alt relevant og tilgængeligt tegningsmateriale fra Ringkøbing-Skjern Kommune er vedlagt som bilag. Der skal således 
ikke rettes separat henvendelse til Ringkøbing-Skjern Kommune for rekvirering af materiale. 

4.5 Konkurrencens varighed 
Mandag den 18. juni 2018 afholdes forelæsning med introduktion til konkurrencen ved Johansen Skovsted Arkitekter 
i Mandrupsalen i Vandflyverhangaren på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Umiddelbart herefter kan 
programmet med bilag læses og downloades på Kunstakademiets Arkitektskoles og Arkitektskolen Aarhus’ intranet. 

Aflevering er onsdag den 12. september 2018. 

Betingelser for aflevering af forslag, se afsnit 4.10.

4.6 Spørgsmål 
Der kan stilles spørgsmål til konkurrencesekretær: Johansen Skovsted Arkitekter på mail: 
konkurrence@johansenskovsted.dk i perioden fra konkurrencen udskrives til fredag den 27. juli 2018.

Der vil blive besvaret samlet, og spørgsmål / svar vil kunne være at finde på de to skolers intranet senest  
den 3. august 2018.
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4.7 Besøg på grunden 
Grunden er fuldt tilgængelig. Besigtigelse af grunden kan ske på egen hånd.

4.8 Konkurrenceforslagets omfang 

(A) Ophængning

Forslaget skal præsenteres på to liggende A1-plancher opsat på skumpap. Plancherne vil blive hængt oven over 
hinanden. Plancherne må gerne være udført som A3 ark limet op på A1 skumpap. 

Følgende materiale skal som minimum være indeholdt på plancherne:

 - Situationsplan med markering af bygværket i mål 1:1.000

 - Plan, snit og opstalter i mål 1:50. Tegningerne skal redegøre for materialer, konstruktionsprincipper og forhold til 
nære omgivelser.

 - Rejst plan / sprængt aksonometri som på en overskuelig måde redegør for bygværkets forskellige dele og 
konstruktionsprincipper.

 - Supplerende detaljer i mål 1:10 / 1:5 / 1:1, efter eget valg.

 - Perspektiver eller andre rumlige illustrationer efter eget valg, som beskriver materialekarakter, de landskabelige 
sammenhænge m.v.

 - En kortfattet tekstbeskrivelse. Beskrivelsen skal redegøre for, hvilke overordnede tanker, forslagsstillerne har 
gjort sig om projektet. 

(B) Model 

En 1:20 model af forslaget. Modellen skal redegøre for forslagets konstruktive, rumlige og funktionelle kvaliteter og 
kan, hvis forslagsstiller finder det hensigtsmæssigt, udføres som delmodel / snitmodel.

(C) Digitalt materiale 

En USB-nøgle med en PDF-fil af de to plancher. Filen navngives Bygværk på Værnengene efterfulgt af et femcifrede 
kendingstal (se punkt 4.9). Størrelsen på PDF’en må ikke overstige 20MB. USB-nøglen markeres desuden udenpå 
med det valgte femcifrede kendingstal.

(D) Navnekuvert 

En ugennemsigtig, forseglet kuvert, indeholdende navneseddel i A4-format med forslagsstillerens navn, adresse, 
telefonnummer, mailadresse samt forslagets kendingstal (se punkt 4.9). 

Ved forslag med flere medvirkende skal alles kontaktoplysninger angives. Desuden angives holdets kontaktperson.

Kuverten forsynes med teksten Navneseddel – Bygværk på Værnengene og det valgte kendingstal. 

Det understreges, at andet forslagsmateriale ud over ovennævnte ikke vil blive optaget til bedømmelse. 

4.9 Forslagets udførelse 
Forslaget skal være anonymt, og konkurrenceforslaget, eller dele heraf, må ikke tidligere have været offentliggjort. 
Samtlige dele af forslaget skal tydeligt mærkes med et 5-cifret kendingstal, valgt af konkurrencedeltageren (fx 
Bygværk på Værnengene 12345). Alle tekster, herunder tegningspåskrifter, skal være forfattet på dansk, norsk, 
svensk eller engelsk. 
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4.10 Aflevering 
Forslag skal afleveres onsdag den 12. september 2018 i tidsrummet kl. 12.00 – 14.00. Adressen oplyses senere på 
skolernes intranet. Alle deltagere modtager en kvittering på modtaget konkurrenceforslag. 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 

Christoffer Harlang, arkitekt m.a.a., professor, bestyrelsesmedlem

Knud Fladeland Nielsen, arkitekt, tidl. Lektor, bestyrelsesmedlem

Jesper Pagh, arkitekt, suppleant for bestyrelsen

Poul Gregersen, skov- og landskabsingeniør, Ringkøbing-Skjern Kommune

Rådgivere for dommerkomiteen:

Eskild Pontoppidan, ingeniør

Søren Johansen, arkitekt m.a.a. opgavestiller

Sebastian Skovsted, arkitekt m.a.a, opgavestiller

Erhardt Gram, advokat, bestyrelsesformand

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 arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i forhold til 
konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der vil blive lagt stor vægt på forslagenes kunstneriske kvalitet, herunder 
forholdet til landskabet, og sandsynligheden for at forslagene kan realiseres inden for den beskrevne ramme for 
projektet. 

 - Forholdet mellem bygværk og landskab

 - Forholdet mellem del og helhed

 - Funktion og anvendelighed

 - Tektonik, materialevalg og konstruktion

 - Realiserbarhed

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 for deltagerne blive offentliggjort den 24. september kl. 14.

Konkurrenceforslagene udstilles den 25. september 2018 kl.11 - 15.

De præmierede forslag vil blive gennemgået af dommerkomiteen og præmier overrakt den 24. september 2018 kl. 14. 
Stedet for præmieoverrækkelse og udstilling vil blive oplyst senere på skolernes intranet.
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4.15 Rettigheder 
Ejendomsretten til de præmierede forslag tilhører Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond. Ophavsretten til et 
konkurrenceforslag forbliver altid hos forslagsstilleren. Konkurrenceudskriver har ret til at publicere de indkomne 
forslag, fx i dagblade og elektroniske medier. Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne blive oplyst. 

4.16 Forløbet efter konkurrencen
Det er hensigten at et af de præmierede forslag realiseres. Konkurrencedeltageren bag det af de præmierede 
forslag, der udvælges til realisering vil således blive sat i dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune (bygherre). Både 
kommunen og deltageren vil dog ikke på forhånd være forpligtiget til at indgå i et samarbejde. 

Det er hensigten at Ringkøbing-Skjern Kommune som bygherre, vil stå for projektering og byggestyring. Det forventes 
at konkurrencedeltagerens deltagelse i det videre forløb hovedsageligt vil være i form af møder og korrespondance, 
der har til hensigt at udvikle og sikre projektets arkitektoniske intentioner. Det bør ikke forventes at kommunen som 
bygherre vil kunne tilbyde honorar. 

Der dog er ikke fastlagt en konkret aftale til indgåelse mellem forslagsstiller og bygherre.  

Kommunen tilbyder en kompensation af rejseudgifter for et samlet beløb på 10.000 kr. til forslagsstilleren bag det 
projekt, der evt. realiseres.

Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond og Johansen Skovsted Arkitekter vil ikke være involveret i det videre forløb efter 
konkurrencens afslutning.

4.17 Forsikring
Forslagene vil ikke blive forsikret, og der vil ikke kunne ydes nogen form for erstatning for eventuel beskadigelse eller 
bortkomst af det indleverede materiale. 

4.18 Afhentning
Hvis man ønsker sine plancher og model retur efter endt bedømmelse kan disse hentes onsdag den 26. september 
2018 kl. 14.00, på samme adresse som forslaget blev indleveret. Det påhviler den enkelte konkurrencedeltager at stå 
for afhentningen i dette tidsrum. Ikke afhentede forslag bortskaffes.


