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Forord 
 

 

Silkeborg Kommune inviterede i efteråret 2019 tværfaglige 

rådgiverhold til at deltage i projektkonkurrencen for Ny Dybkær 

Skole. Vi modtog 23 ansøgninger, og blandt disse udvalgte vi 4 

velkvalificerede teams til deltagelse i konkurrencen. 

Ultimo 2019 gik konkurrencedeltagerne i gang med at udvikle 

deres forslag til et nyt Byrum og en ny skole.  

I januar 2020 modtog vi 4 interessante forslag, og blandt disse 

har dommerkomitéen nu udpeget en vinder. Det er hensigten, at 

vinderen af projektkonkurrencen, som totalrådgiver for Silkeborg 

Kommune og i dialog med brugere og interessenter, nu skal 

viderebearbejde vinderforslaget.  

Dommerkomitéen vil gerne takke alle deltagende rådgiverhold 

for deres engagement, indlevelse og store arbejde med forslag 

til Ny Dybkær Skole. Samtidig ser vi frem til at følge vinderholdets 

videre arbejde med at skabe nye muligheder for leg, læring, 

fordybelse og oplevelser lige midt i bydelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 4 af 21 

 

 

 

 

Projektkonkurrencen 
 

 

Generelt 

Den eksisterende Dybkærskole er utidssvarende og skal 

erstattes af en ny skole på omkring 10.000 kvm. bruttoareal 

beregnet til ca. 900 elever og 90 lærere. Ny Dybkærskole skal 

organiseres med indskoling, mellemtrin, udskoling, SFO og klub, 

og der er i særlig grad fokus på at etablere inspirerende, 

mangfoldige læringsmiljøer og fællesskaber. Derudover skal 

skolen fungere som et lokalt samlingspunkt uden for skoletiden. 

Ny Dybkærskole skal opføres på et areal, der er beliggende ved 

siden af den eksisterende skole på Arendalsvej.  

Silkeborg Kommune har på baggrund af ovenstående afholdt 

prækvalifikation og udvalgt fire rådgiverteams til 

projektkonkurrencen.  

 

Deltagere i projektkonkurrencen 

På baggrund af den afholdte prækvalifikation, hvor der var 23 

rådgiverteams, der anmodede, er der indbudt fire rådgiverteams 

til deltagelse i projektkonkurrencen.  

De fire prækvalificerede rådgiverteams er i alfabetisk rækkefølge: 

 

Rådgiverteam 1 - Kendingstal 18673 
Totalrådgiver 
Underrådgivere 

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter 

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma 
1:1 Landskab 
 

Rådgiverteam 2 - Kendingstal 35100 
Totalrådgiver 
Underrådgivere 
 

Friis & Moltke Architects 

Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma 
Orbicon 
Møller & Grønborg 
Eva Gjessing 
 

Rådgiverteam 3 - Kendingstal 51744 
Totalrådgiver 
Underrådgivere 
 

GPP Arkitekter 

Ingeniør´ne 
Labland Architects 
Ulla Kjærvang 
carlberg|christensen 
 

Rådgiverteam 4 - Kendingstal 64750 

Totalrådgiver 
Underrådgivere 

Årstiderne Arkitekter/SWECO 

Autens 
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Bedømmelskomité og rådgiverpanel 

De afleverede/indleverede konkurrenceforslag og tilbud er 

blevet bedømt af en dommerkomité bestående af 

repræsentanter fra Silkeborg Kommune samt eksterne 

fagdommere. 

 

Dommerkomité 

Projektkonkurrencens dommerkomité udgøres af følgende:  

• Søren Kristensen, Formand for Idé- og 

programudvalget, Formand Børne- og Ungeudvalget  

• Hanne Ahrens, Koncerndirektør 

• Thomas Born Smidt, Skolechef 

• Lene Søgård, Ejendomschef 

• Fagdommer, Anders Lonka, Founding Partner, Adept 

• Fagdommer, Martin Trærup, Partner, Tri-Consult 

 

Rådgivere for dommerkomiteen 

Projektkonkurrencens rådgivere for dommerkomitéen udgøres af 

følgende:  

• Skoleleder Dybkærskolen, Bibi Holm 

• Amr – pædagogerne, Dybkærskolen, Steen Aksel 

Hovmand 

• Amr – lærerne, Dybkærskolen, Mai-Britt Holmgaard Bak 

• TR – BUPL, Dybkærskolen, Asger Bakhshi 

• TR – DLF, Dybkærskolen, Tanja Skov Bohøj 

• Skolebestyrelsesformand, Christian Pløe 

• Skoleleder Grauballe Skole, Kasper Haagen 

• Skoleleder Gødvadskolen, Kristian Dissing Olesen 

• Områdeleder, Charlotte Ørbæk Langballe  

• Sektionsleder, Søren Overgaard  

• Projektleder, Siff Lervad 

• Administrationsleder, Mikael Hyldgaard Svendsen 

• Amr Grauballe Skole, Henrik Bech Nielsen 

• Landskabsarkitekt, Teknik- og Miljøafdelingen, Birgit 

Holst  

• Vejingeniør, Teknik- og Miljøafdelingen, Stefan 

Dyrberg 

• Teamleder, Ejendomme, Lars Thygesen 

• Projektleder, Ejendomme, Mette Viborg 

• Bygherrerådgiver, Ejendomme, Anders Engel 

Westphall 

• Bygherrerådgivere fra D|K2 Bygherrerådgivning as 

 

Bygherrerådgivere og konkurrencesekretærer 

Som bygherrerådgivere og konkurrencesekretærer er udpeget: 

• Erik Bjærge Alrø, D|K2 Bygherrerådgivning as 

• Morten Dencker Grønbæk, D|K2 Bygherrerådgivning as 

• Svend Bjerregaard, Holst, Advokater 

 

 

Konkurrenceprocessen 

Bedømmelsen af de enkelte forslag er gennemført efter 

nedenstående procedure: 

Først vurderes det, om de indleverede konkurrenceforslag er 

konditionsmæssige og om de indeholder alt efterspurgt 

materiale, hvilket har kunnet konstateres.  

Så bedømmes konkurrenceforslagene individuelt i forhold til 

kvalitet, dvs. arkitektur, æstetik og funktionalitet. 

Dernæst bedømmes organisations- og procesbeskrivelsen, 

inden kuverten med tilbudslisten åbnes og gennemgås.  

Herefter foretages en samlet bedømmelse af konkurrenceforslag 

og tilbud og der udarbejdes en dommerbetænkning. 

Først efter udarbejdelsen af dommerbetænkningen åbnes 

navnekuverterne, og det bliver bekendtgjort, hvem der har 

udarbejdet de respektive konkurrenceforslag og tilbud.  

Herefter udpeges vinder/vindere af projektkonkurrencen. 

Efter offentliggørelse af vinder(e) indledes udbud med 

forhandling med vinderen/vinderne med henblik på tildeling af 

totalrådgivningskontrakt jf. også pkt. 3.1. 
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Konkurrencen er gennemført som en projektkonkurrence. 

Det er jf. konkurrencebetingelserne hensigten, at der efter et 

efterfølgende udbud med forhandling uden forudgående 

udbudsbekendtgørelse, i henhold til udbudsloven, indgås 

kontrakt med vinderen om totalrådgivning. 

 

Konkurrenceforslagene er afleveret den 24. januar 2020 og 

dommerkomitéen har afholdt i alt 2 bedømmelsesmøder. 

Vinderen af projektkonkurrencen er udpeget på baggrund af en 

kvalitativ helhedsvurdering af forslagene i henhold til 

nedenstående bedømmelseskriterier:  

A. Kvalitet 

B. Proces og organisation 

C. Pris   

 

A. Kvalitet 

 

Ved kvalitet forstås arkitektonisk, æstetisk og funktionel og 

kvalitet i forhold til opfyldelse af krav og intentioner til byggerier, 

herunder: 

• Bedømmelse af konkurrenceforslagets fremtoning som en 

velfungerende, samlet helhed med en spændende 

harmonisk arkitektur, der optræder i samspil med det 

omkringliggende miljø 

• Bedømmelse af hvordan konkurrenceforslaget både 

indendørs og udendørs understøtter visionen bag 

projektet 

• Bedømmelse af i hvor høj grad der er fokus på åben- og 

imødekommenhed i forhold til lokalsamfundet 

• Bedømmelse af konkurrenceforslagets tekniske metoder til 

indfrielse og integration af energimal, sikring af et godt 

indeklima samt vurdering af materialer, konstruktioner og 

tekniske anlæg og bæredygtighed 

• Bedømmelse af konkurrenceforslagets bygbarhed samt 

enkle og effektive drifts- og vedligeholdelsesforhold 

• Bedømmelse af hvordan ”Det pædagogisk-arkitektoniske 

program” er indarbejdet i projektet. 

• Bedømmelse af hvordan ”Program for udearealer ved 

bycenter, ny skole og ny hal i Gødvad” er indarbejdet i 

projektet 

• Bedømmelse af hvordan færdsel for hårde og bløde 

trafikanter er løst for området som helhed. 

 

B. Proces og organisation 

 

Bedømmelse af dette underkriterium bygger på følgende: 

• Bedømmelsen vil ske på baggrund af en 

helhedsvurdering af den tilbudte proces og organisation 

• Det tillægges særlig betydning, at den tilbudte organisation 

og proces understøtter et tæt, effektivt og inddragende 

samarbejde med Silkeborg Kommune og brugerne 

igennem hele forløbet, dog med særligt fokus i forslags- og 

projekteringsfasen med henblik på den nødvendige 

tilpasning af konkurrenceforslaget 

• Det tillægges særlig betydning, at tilbudsgiver har en 

tilstrækkelig, hensigtsmæssig og effektiv 

projektorganisation med en tilstrækkelig erfaring, faglig 

bredde og dybde til at kunne gennemføre en kvalificeret 

løsning af opgaven gennem hele forløbet, herunder at der 

tilbydes en projektleder og projekteringsleder med 

dokumenterede ledelses- og samarbejdserfaringer, og 

som har høj faglig kompetence og erfaring 

• Det tillægges særlig betydning, at der demonstreres 

overblik over opgavens løsning og at dette overblik er 

klart og enkelt formidlet på overbevisende vis 

 

C. Pris 

 

I relation til dette underkriterium skal der konkurreres på den 

samlede tilbudssum angivet i tilbudslisten. 

 

 

Projekternes rangfølge 

Dommerkomitéen har på baggrund af en kvalitativ 

helhedsvurdering af forslagene i henhold til de ovenfor anførte 

bedømmelseskriterier fastlagt følgende rangordning af 

projektforslagene: 

Nr. 1 – Kendingstal 64750 

Nr. 2 -  Kendingstal 51744 

Nr. 3 – Kendingstal 18673 og kendingstal 35100 

Projekterne med kendingstal 18673 og kendingstal 35100 er 

således af dommerkomitéen samlet blevet vurderet ligeværdige 

og dermed rangordnet ens. 
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Vinderen 
 

Dommerkomitéen har på de afholdte bedømmelsesmøder den 17. februar og den 21. februar 2020 fundet nedennævnte projekt som vinder 

af konkurrencen. 

Kendingstal: 64750 

Årstiderne Arkitekter/SWECO, Autens 

 

Dommerkomitéens bemærkninger til vinderforslaget 

 
 
En enig dommerkomité har kåret forslaget som konkurrencens 

vinder og er alle overbevist af den stærke historiefortælling, den 
robuste arkitektur og en klar holdning til den brede vifte af 

læringsmiljøer, som kommer tydeligt til udtryk i arkitekturen. 

Forslaget rummer en nuanceret forståelse af potentialerne i 

udeundervisningsrummene og i at skabe klare zoner, gode 
mellemrum og overordnet disponering. Forslaget har også på 

overbevisende måde løst udfordringen med at skabe en skofri 

skole.  

Det er konkurrencens klareste bud på et ”karakterfuld’ hus, der er 
udformet til stedet og visionerne bag projektet.  

 

Forslaget fremstår som en generøs ramme, som kan bearbejdes i 

de kommende faser uden at miste den arkitektoniske klarhed. 
Blandt forslagets udfordringer, som vi ser frem til at se i bearbejdet 

form, er eksempelvis en udtalt åbenhed i funktionerne, som bør 

nuanceres.    

 
Forslaget fremstår ærligt i forhold til bygbarhed, energi og 

bæredygtighed samt drift- og vedligehold hvilket medfører et 

solidt udgangspunkt for den videre bearbejdning, hvor 

forslagsstiller tillige på et overbevisende niveau tilbyder en stærk 
organisation der kan medvirke til at gennemføre den 

velbeskrevne proces, hvilket betrygger bygherre omkring det 

videre forløb.  
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Dommerkomitéens medlemmer bekræfter ved deres underskrift, at afgørelsen blev foretaget på grundlag af anonyme projekter, og at man 

ikke har haft kendskab til deltagernes identitet. 
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Bedømmelsen af konkurrenceforslag 
 

Årstiderne Arkitekter/SWECO, Autens 

 
”SKOLEN PÅ BAKKEN” 

 

KVALITET 

Forslag 64750, der er konkurrencens vinder, tager på en meget 

overbevisende måde fat i stedet gennem en nuanceret læsning 
af mødet mellem det historiske bakkelandskab, områdets 

bebyggelser og muligheden for et nyt urbant miljø omkring 

skolen kirken, sportshallerne, multihuset mv. Forslaget tager 

udgangspunkt i motivet ’bakken’ og grid’et, som en måde at 
arbejde med de landskabelige træk og dets bevægelser, og en 

mere bymæssig grundgeometri for skala, struktur og lokal 

forankring. Huset kobler sig naturligt til både hal og bycentrum 

som et indendørs og udendørs lærings-, kultur- og 

bevægelsescentrum. Skolens grundstruktur trapper gradvist op 
fra 1 til 3 etager og får herved et udtryk og funktion som en stor 

bakke. Man kan bestige skolen, eller man kan søge ly i bakkens 

indre. Optrapningen betyder en fin nedskalering, og at facaderne 

underdeles i mindre flader af 1- 2 etagers højde, så bygningen 
virker mere imødekommende. 

Forslagsstiller er lykkedes med at skabe en karakterfuld bygning 

med sin egen identitet og arkitektur. 

 

 

Byrummet tænkes som et stort nyt grønt ”løv-tag”, der med en 

rektangulær grid-struktur af træer, favner og indrammer hele 

pladsen. I den grønne ramme indpasses veje, parkering, 

pladser og aktiviteter. Lange akser, i form af stier og vejforløb, 

omkranser griddet af løvtræer og danner lange kik til skolen, 

hallen, kirken og dagligvarebutikkerne. 
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Byrummet indrettes med en stor parkeringszone der på tydelig 

vis opfylder rammerne for udformning af p-pladser, 

multiplads/sportszone, kirkeplads, skoletorv/forplads og en 

legezone/børnetorv. Ud til skoletorvet findes ”Madhuset” og det 

er tanken, at der skal udvikle sig et udeliv med fællesspisning 

omkring langborde. Det er tanken, at Multipladsen udover 

sportsaktiviteter også kan omdannes til andre events. 

Kirkepladsen skal med tættere træbeplantning og større 

siddemøbler danne en afskærmning over mod kirken, så der 

kan være ro omkring de kirkelige aktiviteter. Der er indtænkt et 

cykel pitstop for lokalbefolkningen. 

Fremtidens skolegård er designet som et bakkelandskab til leg, 

læring og bevægelse. Overordnet er området tænkt i et forløb, 

der starter inde ved elevernes garderober og gradueres i 

intensitet udad igennem forskellige aktivitetszoner og 

legeområder ud mod krattet og træerne, der omkranser området. 

Langs med bygningen er der lokale gårdrum inddelt i 

alderskodede zoner, der passer til skolens tre afdelinger. Hele 
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området er omkranset af en multisti hvori der indgår et trædæk. 

Udeværkstederne fungerer som halvoverdækninger i tæt relation 

med indeværkstederne. De tidligere fodboldbaner omdannes til 

et bakkelandskab, der suppleres med ny beplantning og 

eksisterende bevares i stor udstrækning. Overfladevandet 

anvendes til at danne forskellige vådområder til leg og læring. 

 

 

Byens uderum er disponeret i meget klare zoner. 

Fodgængertrafikken er tydelig adskilt fra biltrafikken og cyklister 

skifter til fodgængere før de træder ind på skolens udeområder. 

Der er taget højde for behovet for parkering. Den eksisterende 

stitunnel er ikke medtænkt. God plads til afsætning/kiss’n’ride. 

Busser vareleverancer og affaldsafhentning foregår fra den del 

af skoletorvet, der ligger ud mod vejen. Store centrale 

cykelparkeringsarealer. 

 

Forslaget skaber en naturlig overgang mellem natur og arkitektur, 

så de nuværende etablerede plateauer elimineres og oplevelsen 

af at være på toppen af Gødvad bakke gøres mere mærkbar. 
Bakken som element går igen i byggeriets indre, hvor store og 

mindre bakker vil byde på ophold og fungere som aktivitets-og 

samlingsskabende elementer inde i den nye skole. Forslaget 

forholder sig til grid’et som overordnet struktur i bytorvet. Det sidste 
element i forslaget er en nuanceret forståelse af skalaen mellem 

skole, by og landskab. Overordnet set bruges det sådan, at 

bygningen selv er grid’et, landskabet er ”Bakken”, der kommer 

helt ind i bygningens indre, mens skalaen skaber en række små 
og store huse, en by, også inde i bygningen.   

 

Forslaget definerer et ”skoletorv” som en forlængelse af skolen 

rum foran hovedindgangen. Pladsen er tænkt som en 

samlingsplads for lokalområdet, hvor der bliver inviteret til 
fællesskab. I det nordvestlige hjørne lægges et ”bytorv”. Forslaget 

lægger skolen sig på kanten af byens nye torv som en port 

mellem byen og områdets mange rekreative tilbud.  
 

Allerede ved ankomsten til skolen står man med det samme, hvor 

Madtorvet og PLC-torvet mødes – med klare invitationer til at 
dykke videre ind og ud i huset – dets kulturfunktioner, 

bevægelsesfunktioner, fritidsfunktioner eller skole. Helt 

overordnet søger projektet at skabe den bedst mulige urbane 

situation med en klar og tydelig BY-forside på skolen og det 
bedst mulige LANDSKAB på gårdsiden. På den ene side 

formgives et nyt veldefineret bytorv og på den anden side 

skabes et nyt læringsområde, der skaber et stort bølget lege- og 

læringslandskab for børn – som en naturlig forlængelse af 
Silkeborgs karakteristiske bakkede landskab. 

 

 
 

Forslaget svarer overbevisende på ønsket om tydelig 
sammenhæng mellem læringskultur og organiseringsformer. 

Svaret er bl.a. en robust arkitektur, der kan tages i brug på mange 

måder, kan åbne sig eller opdele sig, og hvor der er mulighed for 

både at gå mere i retning af klassebaser eller gå længere i retning 
af moderne ”læringshubs” som semiåbne, koblede rumforløb i 

mange forskellige størrelser. Forslaget rummer muligheden for en 

lang række samarbejder, interessefællesskaber og kreativ 

udfoldelse med en bred vifte af små grupperum, 
fordybelsessteder, små oplægszoner, pusterum osv., der er 

fordelt over hele huset. Hertil kommer en stor variation i rumlige 

muligheder og zoner, der folder sig ud i årgangs-/fagbaserne. 

Hertil kommer de mange små ’landsbytorve’, der alle steder i huset 
inviterer til samvær og samarbejde og understreger huset som 

social organisme der inviterer til ophold og undervisning indenfor, 

omkring bygningen og på bygningen.  
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Med et entydigt konstruktionsvalg for huset bærende og 
stabiliserende bygningsdele i beton, tegl og betonelementer 
imødekommes bygherrens krav om et robust og bygbart 
byggeri med høj levetid.  

Oplægget til geoteknisk fundering matcher jordbundsforholdene 
og betyder et relativ simpel og bygbart fundamentsprojekt. 
Huset øverste etager - tagkonstruktioner (små huse) samt 
områder i fællesdel udføres som trækonstruktioner. De bærende 
søjler, bjælker og spær udføres under kontrollerede forhold på 
fabrik og giver tryghed ift. kvalitet og udfaldskrav. Apteringen vil 
naturligt foregå på stedet og af den årsag skal krav til vejrlig og 
fugt være opmærksomhedspunkter. 

Indvendige vægge udføres af forskellige materiale og kvalitet. 
Omfanget af gipsvægge på stål kunne med fordel være 
synliggjort under hensyntagen til fleksibilitet.  

Byggeteknisk giver de valgte materialer fra starten en effektiv 
byggeproces. Principperne for den tunge konstruktion er 
anerkendt og veldokumenteret. Projektet viser stor ærlighed 
omkring den bærende konstruktion herunder søjle- og bjælke-
forhold, hvilket giver entydige bærelinjer og stor bygbarhed. 
Forslagets facadevalg giver ikke anledning til opmærksomhed 
ift. drift og vedligehold.  

Tilbudsmaterialet udstråler, at der leveres en velkendt og 

troværdig, teknisk løsning, der er gennemtænkt fra start. Der er i 

bygningens design vist en stor forståelse for at anvende 

energirigtige tiltag. Her tænkes især på solafskærmning, der via 

altaner og udvendige undervisningsrum er indbygget som en 

naturlig del af bygningen, og derfor har flere funktioner end 

bare at skærme for solen. Det valgte design, der går igen på de 

øverste etager, hvor der etableres skråtstillede tagvinduer mod 

nord, er ligeledes et eksempel på et energirigtigt design. Her vil 

der ud over gode dagslysforhold i rummene, skabes gode 

muligheder for, evt. at benytte sig af naturlig ventilation, og 

samtidig skabe gode akustiske forhold, alene pga. det valgte 

design. I forhold til valg at materialer, er dette udført med en god 

forståelse for, og med fokus på, robuste og bæredygtige 

løsninger. 

Det tilbudte projekt vurderes i høj grad at leve op til, bygherres 

forventninger til energi og bæredygtighed, samt at der i den 

videre proces, vil være gode muligheder for at optimere projektet 

yderligere. 

 

 

 

 

Proces og organisation 

Klassisk opbygget projektorganisation med god beskrivelse af 

roller og ansvar. God procesbeskrivelse og det fremgår klart, 

hvordan man ønsker at samarbejde med bygherren. 

Projektstyringen er ikke detaljeret beskrevet. Der er særligt fokus 

på bæredygtighed og commissioning. Meget fin beskrivelse af 

brugerinddragelsen med 9 arbejdsgruppemøder og 4 

workshops – der er også fokus på bidrag fra elever. 

Bemandingen har stor erfaring med komplekse projekter og de 

fleste med stor erfaring indenfor skolebyggerier.  

Organisationen, processen og bemandingen er meget godt 

beskrevet og vidner om stor indsigt i, hvordan opgaven skal 

håndteres. 

 

Pris 

Det til forslaget hørende honorartilbud angiver følgende: kr. 

18.032.500,- ekskl. moms 

 

VURDERING 

En enig dommerkomité har kåret forslaget som konkurrencens 

vinder og er alle overbevist af den stærke historiefortælling, den 

robuste arkitektur og en klar holdning til den brede vifte af 
læringsmiljøer, som kommer tydeligt til udtryk i arkitekturen. 

Forslaget rummer en nuanceret forståelse af potentialerne i 

udeundervisningsrummene og i at skabe klare zoner, gode 

mellemrum og overordnet disponering. Forslaget har også på 
overbevisende måde løst udfordringen med at skabe en skofri 

skole.  

Det er konkurrencens klareste bud på et ’karakterfuld’ hus, der er 

udformet til stedet og visionerne bag projektet.  

 

Forslaget fremstår som en generøs ramme, som kan bearbejdes i 
de kommende faser uden at miste den arkitektoniske klarhed. 

Blandt forslagets udfordringer, som vi ser frem til at se i bearbejdet 

form, er eksempelvis en udtalt åbenhed i funktionerne, som bør 

nuanceres.    
 

Forslaget fremstår ærligt i forhold til bygbarhed, energi og 

bæredygtighed samt drift- og vedligehold hvilket medfører et 

solidt udgangspunkt for den videre bearbejdning, hvor 
forslagsstiller tillige på et overbevisende niveau tilbyder en stærk 

organisation der kan medvirke til at gennemføre den 

velbeskrevne proces, hvilket betrygger bygherre omkring det 

videre forløb.  
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GPP Arkitekter, Ingeniør´ne Labland Architects, Ulla Kjærvang, carlberg|christensen 

 
FÆLLESSKAB/FAGLIGHED/NYSGERRIGHED/GLÆDE 

 

KVALITET 

Forslag 51744 er udformet med et inkluderende udgangspunkt 

med principper fra universelt design - et nyt arkitektonisk begreb, 

som tager afsæt i tanken om at inkludere og sikre alle lige adgang 
og deltagelse i det offentlige liv og det offentlige rum. Forslagets 

hovedindgang henvender sig tydeligt til multipladsen og torvet, 

men bygningen har hverken for eller bagside, og flere decentrale 

indgange er med til at sikre et godt flow og liv på alle sider af 
bygningen. Bygning og landskab er vævet sammen både ude 

og inde. Forslaget er disponeret i 3 etager men er opdelt i flere 

mindre volumener, der tilsammen skaber en imødekommende og 

menneskelig skala. Organiseringen tage r udgangspunkt i et 
klyngeprincip, som betyder at hjemområder for indskoling, 

mellemtrin og udskoling danner fællesskaber i form af ”små skoler 

i den store”. De enkelte områder knyttes sammen af et inviterende 

indre landskabeligt torv, der er bygningens hjerte.  

 

 
 

Torvet er tydeligt opdelt i to zoner – en asfalteret til parkering og 

en mere grøn til øvrige aktiviteter – herunder en multibane, 

scene, fitness, skaterramper m.v. Multipladsen ligger i 

forlængelse af musiklokalet og koncerter kan derfor trækkes ud 

på bytorvet. Multipladsen tænkes især anvendt af eleverne i 

udskolingen.  

Foran kirken tænkes anlagt ”Fredstorvet”, der består af en tæt 

træbeplantning i en søjleskov, med plads til bænke og 

vandbassin/fontæne. Torvet fremstår med en meget fin 

rummelighed, hvor der er skabt gode rum, der binder byrummet 

sammen på en sympatisk måde. 

Rundt om bygningen belægges der med mindre betonfliser, der 

ud mod kanten flettes med det grønne i en glidende overgang 

ud mod landskabet. Fladen knytter an til udeværkstederne. 

Projektet trækker skolen ud i naturen, hvor der formes 

stiforbindelser, anlægges grønne pladser, og udformes en 

række læringsmiljøer med fokus på nyttehaver, madlavning, 

natur og teknik. Vand er det bærende element i planen for 

udearealerne.  Der plantes også mange træer, der vise steder vil 

have et skovlignende præg. Rundt om skolen laves et 

bevægelsesloop, ligesom der anlægges en række øvrige stier. 

Der placeres et cykelværksted tæt op mod den eksisterende 

cykelsti over mod de store fodboldbaner. 
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Parkering løses ved brug af parkering på det nye torv samt 

anvendelse af allerede eksisterende parkeringspladser ved 

den eksisterende skole. Cykelparkering ligger så tæt på 

indgangene som muligt. Tæt ved hovedindgangen placeres 

kiss’n’ride zone. 

Forslaget integrerer skolen med det omkringliggende landskab 

ved at åbne sig mod omgivelserne i det visuelle indtryk og de 

fysiske overgange mellem ude og inde. Maden og måltidet har 
en fremtrædende plads både inde og ude, og er placeret centralt 

på skolen som et samlende element. Forslagets arkitektur og 

udformningen af landskabet skaber en stemning af nærvær og ro 

som understøtter elevernes trivsel med udformning af 
eksempelvis lysindfald, udkig til natur, velindrettet siddeområder, 

god akustik, variation af varme materialer i overflader og 

konstruktion og varierede rumoplevelser mv.  

 
Arkitekturen i forslag 51744 har fokus på at skabe gode 

overgange til lokalsamfundet. Det kommer eksempelvis til udtryk 

med åbne facader mod bydelstorvet på den ene side, og mod 

landskab og natur på den anden, samt med en klar forbindelse 
til Gødvad Hallerne. Skolens mest offentlige og åbne funktioner 

er placeret som en markedsplads ud mod bydelstorvet, og 

bidrager på den måde til et aktivt samspil mellem skolen og 

lokalområdet. I overgangen møder Markedspladsen 
Læringstræet, hvor der over tre etager etableres mange varierede 

læringszoner for alle årgange. Der er skabt direkte kontakt til 

udearealerne fra undervisningsrummene for indskoling og 

mellemtrin, så man nemt kan bevæge sig ud med aktiviteter i et 
undervisningsforløb, og inddrage sanser og fysisk aktivitet i 

praktiske øvelser.  

 

Forslaget er udformet med en bred vifte af overbevisende 
læringssituationer. Mange af arealerne er tænkt som en flydende 

størrelse, hvor lærerne kan eksperimentere med hvilken situation, 

der passer bedst til deres undervisningsforløb. Udformningen af 

forslaget motiverer eleverne til at være fysisk aktive gennem 
varierede lege- og bevægelsesområder og læringssituationer 

både indenfor og udendørs. Landskab og natur har en tydelig 

plads overalt i forslaget - fra det grundlæggende arkitektoniske 

greb til materialevalg, facader og indretning. Samtidig er der lagt 
vægt på at skabe gode rammer om forskellige skalaer af 

fællesskaber.  

 

Forslag 51744 svarer på næsten alle niveauer på visionerne bag 
projektet og formår at oversætte det pædagogiske program til et 

overbevisende og velbearbejdet forslag. Læringstræet som et 

stærkt sammenbindende element fremhæves særligt, ligesom 

disponeringen af PLC også er overbevisende løst både 
funktionelt og programmatisk. Yderligere fremhæves forslagets 

mellemrum som skaber gode sekundære læringsrum og 

indretning og disponering af faglokaler, auditorium og 

madområde.  

 
 
Visse steder i forslaget vurderes det, at der vil være udfordringer 

med det daglige flow, hvor flere af funktioner bl.a. synes at 

fungerer som gennemgangsrum til andre funktioner. 

Administrationen og især læreforberedelse er en anelse gemt væk 
og fremstår derfor mindre overbevisende løst. 

Udeundervisningen synes ikke at være helt gennembearbejdet, 

herunder bl.a. hvordan den reelt fungerer på de relativt åbne 

terrasser.  
 

Forslaget indvendige materialeholdning er imponerende 

nuanceret og indlevet i det pædagogiske program. 

Facadebearbejdningen med store dele af facaden i træ er 
sympatisk og æstetisk tilfredsstillende, men relationen mellem det 

ydre ”grid” og den bagvedliggende facade fremstår uforløst og 

unuanceret.  

 

 
 
Med et konstruktionsvalg for bygningen hvor alle etager 

udføres med bagvægge i betonelementer kan man forventet et 

robust og bygbart byggeri med høj levetid. Det konstruktive 

princip ”keep it simpel” virker oprigtigt. Anerkendte og 

veldokumenterede materialer er anvendt og forslaget beskriver 

tydeligt små og entydige spænd på den bærende konstruktion. 

Enkelte men ikke betydende steder er konstruktionsprincippet 

for bærelinjer ikke helt retvisende, på stueplansniveau mangler 

enkelte understøtningsforhold ved f. eks. madkundskab og LAB 

til forsøg. Bæringsforhold i og omkring markedspladsen virker 

grundigt bearbejdet og bygbart. Markedspladsen fremstår 

konstruktivt ærlig. 

Det arkitektoniske greb med forholdsvis brede 

bygningsvolumen giver flere betonvægge, da der kræves flere 

indv. bærende vægge. Opmærksomheden henledes derfor på 

mindre fleksibilitet.  

Facaden tilbydes i flere alternativer. Vælges teglspån for 

eksempel bør ophængsprincippet være uorganisk. Teglspån 

kan ikke sammenlignes med traditionelt tegl ift. robusthed. 
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Vælges thermobehandlet træ skal man være opmærksom på 

vedligehold og risikoen for vrid og svigt. Særligt vandrette flader 

kræver opmærksomhed.  

Overordnet set leveres der en bygning der udført i robuste og 

velkendte materialer, der har gode egenskaber både set i 

forhold til bæredygtighed og i forhold til den daglige drift. 

Plandisponeringen med de mange hjørner vurderes positivt i 

forhold til udnyttelse af dagslys. Ligeledes er de beskrevne 

principper for hhv. ventilation, og belysningen i lokalerne, gode, 

velkendte og afprøvede løsninger. Selve den tekniske 

beskrivelse er mindre overbevisende, og det er ikke helt 

tydeligt, om der er indarbejdet de nødvendige pladsforhold til 

teknik, samt i hvor stort omfang man har arbejdet med integreret 

energidesign, i forhold til bygningens endelige form. Disse 

forhold kræver derfor særlig opmærksomhed fremadrettet.  

Det vurderes, at de eventuelle justeringer der kan være behov 

for, er mulige i den videre proces, og bygningen kan realiseres, 

så den lever op til bygherres krav og ønsker. 

 

Organisation og proces 

Klassisk opbygget projektorganisation med god beskrivelse af 

roller og ansvar. God beskrivelse af brugerinddragelsen – 

herunder også eleverne. Der er beskrevet 9 

arbejdsgruppemøder og 4 workshops. God beskrivelse af 

samarbejdet med bygherren. God beskrivelse af styringen af 

projektet. Bemandingen har stor erfaring med komplekse 

projekter og de fleste med stor erfaring indenfor skolebyggerier. I 

en kompetencematrix er bemandingens overlappende 

vidensområder vist. Der er angivet 10 CV’er.Organisationen, 

processen og bemandingen er meget godt beskrevet og vidner 

om stor indsigt i, hvordan opgaven skal håndteres 

 

Pris 

Det til forslaget hørende honorartilbud angiver følgende: kr. 

16.686.509,- ekskl. moms 
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Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, 1:1 Landskab 

 
EN MANGFOLDIG, GLAD & SUND SKOLE 

 

KVALITET 

Forslag 18673 fremstår som en både markant og homogen enhed, 

der i volumen og udtryk indskriver sig i byrummet sammen med 

de omkringliggende bygninger. Bygningen definerer byrummet 

med en markant og åben facade mod bytorvet og skaber en 

naturlig overgang til landskabet. Kommer man tættere på 

bygningen ’opløses’ den i en række sammensatte voluminer, der 

hver især afspejler programmet med kantine, madværksted og 

fællestorv i gadeplan eksponeret mod bytorvet - og læringsmiljøer 

for indskoling og mellemtrin henvendt mod landskabet. 

Bygningens basen fremstår robust i indfarvet rød beton, mens de 

lette facader på de øvre etager tilføres dybde og variation med 

udvendige altangange og terrasser, der fungerer som udvendige 

lærings- og opholdsarealer samt adgangs- og flugtveje.  

 

 

Bytorvet er tænkt som et funktionelt, levende og aktivt byrum. 

Byrummet rammes ind og forstærkes af en bred promenade 

langs bygningerne, som én stor kantzone, der skaber 

forbindelser og ophold. Torvets gulv er tænkt som et stort 

fleksibelt halvgulv med inspiration fra de omkringliggende 

sportsbaner og den nye hal. Sportsaktiviteterne fra den 

eksisterende sports- og aktivitetspark er flyttet ud på torvet og 

bliver dermed selve identiteten for byrummet. Gennem 

konsekvent brug af shared spaces, lykkedes forslagsstiller med 

at pladsen fungerer som både parkeringsplads, sportsplads, 

markedsplads og byrum i ét – alt samlet på én flade, men ikke 

samtidigt. Beplantningen står i større eller mindre øer omkranset 

af hvid beton, der kan siddes eller kravles på. En åben 

tagkonstruktion midt på pladsen tænkes anvendt i regnvejr eller 

som skyggeskaber og som samlingssted – kirkekaffe, 

folkekøkken, bordtennis, bogbyttedag, sidste skoledag m.v. 
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Kirkepladsen er mere klassisk indrettet som en roligere, 

grusbelagt plads med træer, bænke og vandbassin. 

Omkring skolen ligger ”skoleterrasserne” som et kantet 

belægningsbånd, der skaber sammenhæng mellem inde og 

ude. Belægningen kanter sig ind i naturen og danner mindre 

pladser med nicher, hvor undervisningen kan rykkes ud. 

Skoleterrasserne er den bygningsnære kantzone, hvor mange 

af udelæringsmiljøerne er placeret. 

Det er tanken med projektet at bringe naturen og skoven helt tæt 

på eleverne. Tanken er, at skolen ligger i skoven. ”Motorikstien” 

inviterer ud i skoven, hvor legeaktiviteterne er placeret. 

Bålhytten ligger også i skoven. Læringsskoven er ikke tænkt 

som en ramme, men snarere som selve ”læringsrummet”. 

Parkering løses ved brug af både det nye bytorv samt allerede 

eksisterende pladser ved den eksisterende skole. Den tunge 

trafik med personbiler, busser, varelevering og renovation 

håndteres i den centrale del af torvet på asfaltfladen med 

indkørsel fra syd og udkørsel fra nord. Den brede promenade – 

bytorvets kantzone – forbinder alle adgangsveje med skolens 

og hallens indgange. Det er tanken, at der skal optegnes stier 

på tværs af den store flade. Cykelparkering ved decentrale 

indgange. 

Forslaget viser et åbent og inviterende læringshus, der fremstår i 

tæt samspil med bydelen, hallen og den grønne fælled. De 

nederste etagers indre bytorv inviterer alle borgere indenfor til 

de mange mulige fritidstilbud. Fritidsaktiviteterne er velintegreret i 

forslagets stueplan, hvor oplevelsen af nærværende aktiviteter 

synliggøres. Forslaget har et markant udtryk i konteksten og 

skaber attraktive opholdsmuligheder omkring og på bygningen. 

Bygningens funktioner er tydelige med en god skala i et nutidigt 

og imødekommende og fremadrettet formsprog.  

 

Forslaget spiller fint op til byrummet, så der dannes en 

veldefineret og inviterende plads, der flyder sammen med det 

indre fælles ankomsttorv, og skaber en stærk forbindelse mellem 

by og skole. Det dobbelthøje ankomstrum skaber et klart rumligt 

hierarki som favner de offentlige funktioner. Forslaget indskriver 

sig i byrummet med sine i 3 etager, der spændes ud mellem 

hallen og landskabet. I stueplan placeres og synliggøres de 

værksteder og miljøer som også henvender sig til 

lokalsamfundet. Den øvrige skolebygning vokser til 3 forskudte 

planer mod Arendalsvej og byrummet for mod syd at 

nedtrappes til en etage i overgangen til de nære udemiljøer 

omkring skolen. Forslagets ankomstplads åbner skolen mod 

bytorvet og inviterer indenfor. I den overskuelige og samlede 

underetage er der antydet et indendørs byrum med godt 

overblik og mange aktiviteter. Den samlede bygning og 

uderummet indskriver sig i det komplekse byrum og 

landskabelige kontekst, et byrum som har store variationer i 

skala, funktion, udtryk og karakter.  

Forslagets arkitektur har en robust struktur, hvor funktioner og 

rumligheder kan lægges til efter behov. Skolen kan som ønsket 

disponeres med en variation i rumstørrelse og -karakter. 

Forslagets mål er en helhedsorienteret udformning, hvor det 

pædagogiske potentiale håndgribeliggøres på flere niveauer. 

Undervisningen kan trække ud på en række terrasser indrettet til 

ophold, projektarbejde og kreativitet på forskellig vis. Den 

pædagogiske organisering tager sit udgangspunkt i at skabe 

mangfoldige læringsmiljøer med veldefinerede og genkendelige 

afdelingsområder, der på samme tid opleves som tæt forbundne 

med den øvrige skole via en central Læringstrappe. Forslaget er 

organiseret i hhv. frontstage med hele fælleszonen og 

backstage med læringsmiljøer til indskoling, mellemtrin og 

udskoling. Det overordnede undervisningsmiljø favner inklusion 

og små fællesskaber. Dobbeltfunktionen af fritids- og 

læringsmiljøer understøtter et mere mangfoldigt og varieret 

udtryk, der giver forslaget en god stemning som et mangfoldigt 

hus– også efter skoledagen er afsluttet. 
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Forslaget viser mange positive træk og er konkurrencens mest 

kompakte forslag hvilken uden tvivl vil være en fordel for økonomi 

og bæredygtighed. Forslaget rummer en klar og sympatisk 

materialepalette, som dog mangler en smule stoflighed i 

stueetagen der primært fremstår i beton og glas. Der er mange 

gode takter i overgangen mellem skole og lokalsamfund, men 

forslagets kompakte karakter betyder mange dybe gangarealer, 

som trods levende indretning ikke er helt overbevisende ift. 

dagslys og fleksibelt brug. Samtidig opleves forslaget en smule 

traditionel i oversættelsen af det pædagogiske program til nye og 

inspirerende rum at undervise i. De nære udearealer i form af 

terrasser og udeværksteder er ikke konkurrencen mest 

bearbejdede, og man kunne ønske sig en større variation i 

størrelse og brugsmuligheder.   

 

Konstruktivt indeholder forslaget en bygning udført som 

traditionelt betonbagmurs elementbyggeri. Oplægget til 

geoteknisk fundering stemmer overens med 

jordbundsforholdene. Bærelinjerne er arrangeret med relativ kort 

afstand mellem hinanden for at mindske konstruktionshøjden 

mv.  

Ved enkelte nedslag i forslaget virker det bærende system ikke 

afstemt mellem etagerne, hvilket ikke er overbevisende. For 

eksempel vurderes konstruktionsprincippet for bærelinjer i 

stueplan ikke at være retvisende, da der fleres steder mangler 

understøtningsforhold, særligt hvor facaden springer inde på 

etagen over. 

Generelt opbygges facader med tunge bagvægge og med en 

fleksibilitet der muliggør variation af facadebeklædning. Basen 

fremstår robust i indfarvet rød beton, mens facader op de øvrige 

etager er tænkt lette. 

I forslaget beskrives en rationelle struktur med få bærende 

vægge, hvilket vil gøre det muligt at tilpasse ruminddelinger efter 

det aktuelle behov. Omfanget af bærende vægge kunne med 

fordel være synliggjort. At tilpasse ruminddelingen efter det 

aktuelle behov stiller krav til både lyd intern mellem rum, lys og 

ventilation i det enkelte rum. 

Byggeteknisk vil de valgte materialer fra starten give en effektiv 

byggeproces. Tilsvarende de øvrige forslag er principperne for 

den tunge konstruktion er anerkendt og veldokumenteret. 

Materialevalget giver et bygbart forslag hvor omfanget af 

vedligehold må betragtes som minimalt.  

Projektets tekniske design er overordnet baseret på traditionelle 

og velkendte løsninger, man kender og har erfaring med fra lign 

byggerier. Dog er der et øget fokus på at udnytte de eventuelle 

fordele, der kan være ved at kombinere den traditionelle 

ventilation med naturlige tiltag. Det er dog ikke helt tydeligt, 

hvordan man overordnet har arbejdet med integreret 

energidesign, og hvilke konkrete tiltag der er indarbejdet i det 

valgte bygningsdesign i forhold til det samlede energibehov til 

bygningsdrift. Som en del af forslag til energibesparende drift, og 

for at nå i mål med krav til indeklima, foreslås der en løsning med 

indtag af friskluft via jordkanaler. Denne løsning vurderes dog at 

være risikofyldt i forhold til skimmelsvamp og i strid med 

branchens anbefalinger generelt. 

Strategien for bæredygtighed er beskrevet, som en kombination 

af DGNB og FN’s verdensmål, og lever procesmæssigt op til de 

ønsker bygherre har beskrevet. Dog er det lidt uklart, om 

processen er koordineret med de tekniske løsninger der er valgt, 

og hvor mange af de oplistede bæredygtighedstiltag der reelt 

kan indarbejdes i det beskrevne projekt. 

Generelt vurderes det dog, at bygningen, i den videre proces vil 

kunne udføres, sådan at den lever op bygherres ønsker og 

krav. 

 

Organisation og proces 

Klassisk opbygget projektorganisation med god beskrivelse af 

roller og ansvar. Der er fokus på kontinuitet og robusthed i 

organisationen. Samarbejdsprocessen er fint beskrevet med en 

række arbejdsgruppemøder, hvoraf nogle er detaljeret 

beskrevet og andre ikke. Projektstyringen er ikke beskrevet. 

Den tilbudte bemanding fremstår med den nødvendige erfaring. 

Der er angivet 9 CV’er. 

Organisationen, processen og bemandingen er godt beskrevet 

og vidner om god indsigt i, hvordan opgaven skal håndteres. 

 

Pris 

Det til forslaget hørende honorartilbud angiver følgende: kr. 

21.812.750,- ekskl. moms 
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Friis & Moltke Architects, Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma, Orbicon, Møller & Grønborg, Eva Gjessing 

 
DYBKÆRSKOLEN – MELLEM BY OG NATUR 

 

KVALITET 

Forslaget overordnede mål for Dybkærskolens arkitektur har 

været både at favne den lokale kontekst med sine kulturelle 

forankringer og at skabe en skole funderet på de fremsynede 

pædagogiske visioner fra Dybkærskolens pædagogiske 

program. Forslaget har arbejdet med at følge op på den nye 

helhedsplan for Gødvad med en arkitektur, der skaber synergi og 

sammenhæng mellem Dybkærskolen, Arendal Sport- og 

Fritidspark, den nye hal og multihus, kirken og de landskabelige 

omgivelser. Forslaget bygger på de kvaliteter, som bymiljøet og 

geografien byder på, med den intention at forstærke historien om 

dette særlige sted.  

 

 

Forslaget til ”Dybkær Torv” samler alle funktionerne omkring ét 

centralt torv – et byens rum. Samling af funktioner sikrer møder 

mellem mennesker og giver grobund for fællesskaber på tværs. 

Torvet zoneinddeles ved at lave bakker og lavninger og 

herved dannes rum og overgange. En langstrakt græsplæne 

foldes ud som en grøn løber fra skolens indgang helt op til 

parkeringen. Nordligst på bytorvet dannes et område med leg 

for de mindste. Centralt i torverummet løfter en bakke sig op og 

danner en overgang mellem kirketorvet og skolens forplads. 

Foran kirken danner vandkunst et samlingspunkt. Ved skolens 

hovedindgang etableres to mødesteder – et med et lille 

vandelement og et med café. Multibanen omsluttes af forskudte 

siddekanter til ophold. 

I bund og grund er forslaget til ”Dybkær Torv” et sympatisk træk, 

men det følger ikke rammerne for udformning af p-pladser og 

indplacering af eksisterende bygninger.  

Terrasserne udgør kantzonen mellem bygningen og 

landskabet. De nære udendørs læringsrum flyder sammen med 

naturen. I nicher, under udhæng, mellem søjler og på kanten af 

skoven dannes utraditionelle læringsrum. Tre større terrasser er 

placeret ved de decentrale indgange og organiseres med 

ophold og spisemuligheder ind mod bygningen og 

arbejdsborde og grupperum ud mod landskabet. Det store 

udeværksted er placeret mellem klubben og SFO’en. Der 

arbejdes med tre typer udelæringsrum: I lysningen, på 

skråningen og i skoven. 
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Der etableres en grøn ankomst ved at placere grøn parkering i 

områdets periferi. Afsætningen foregår langs bytorvet uden 

krydsende trafik. Cykelparkering på torvet er trykket ned i 

terrænet og centralt placeret ved hovedindgangen, men øvrig 

cykelparkering er placeret ved de decentrale indgange og gemt 

bag grønne skråninger. Varelevering foregår langs kantstenen i 

separat afsætningslomme og tæt på Madkassen. 

Forslaget viser en god tilgang til at lade arkitektur og landskab 

flette sig sammen i bygningen. Udformningen af forslaget er 

inspireret af Silkeborgs landskab som bl.a. viser sig i de mange 

mindre grønne rum omkring skolen. Arkitekturen møder både 

torvet og naturen ved at trække torvet ind i skolen - og at strække 

skolen ud i landskabet.  

Mod byen tones bygningsudtrykket mod et urbant udtryk af 

enkle volumener, der markerer sig mod byen og entydigt 

definerer byrummet mod nord.  

Forslaget viser en skole, som på fornem vis kan fungere som 

omdrejningspunkt i lokalmiljøet. Skolebygningen er placeret i 

forlængelse af den nye hal og definerer bytorvet fra vest mod 

øst. Bygningen åbner sig mod torvet med en hovedindgang, der 

tydeligt markerer sig mellem to bokse, Beatboxen og 

Madkassen. Bygningen og disponeringen gør det let for de 

lokale at bruge skolen, uden at det konflikter med elevernes og 

lærernes arbejde. Forslagets arkitektur møder byen i et skoletorv, 

som forlænger byen ind i skolen. Udadvendte funktioner 

placeres som små huse på skoletorvet. Husene skaber en god 

skala og et aktivt torv i skolens møde med byen.  

 

Forslag 35100 opdeler skolen som det ses i andre forslag skolen 

i en frontstage og en backstage. Organisationen betyder, at 

skolen i høj grad vil kunne anvendes over en stor del af 

døgnets timer både i og udenfor skoletid. Der er lagt vægt på at 

arkitektur og pædagogik skal gå ”hånd i hånd” så lærere og 

elever oplever rum og materialitet som en medspiller, der løfter 

hverdagen på skolen. Et fokus har været at etablere overblik, ro 

og tryghed i de fysiske rammer, som en guide til hensigtsmæssig 

adfærd, respekt for forskellighed, og en anerkendende tilgang til 

nye indslag og ideer. Det betyder at arkitekturen er 

karakteriseret af forskelligartede hjemmemiljøer tilpasset 

elevernes alder. For de yngste elever betyder det en mere 

beskyttet og overskuelig ramme i årgangsmiljøerne, hvorimod 

de ældre mere selvstændige elever i udskolingen med større 

aktionsradius gives mere åbne og komplekse rammer.  

Forslaget skal fremhæves for en solid materialeholdning med 

god forståelse for dagslysforhold og en fin relation mellem skole 

og landskab, som gør de grønne omgivelser til en velintegreret 

del af livet på skolen.  

 

Forslaget skal også roses for sine overvejelser og beskrivelse af 

sammenhængen mellem arkitektur og pædagogik. Flere af disse 

nuancerede overvejelserne er dog mindre tydelige i forslagets 

udformning. Forslaget fremstår som det mest afdelingsopdelte af 

de fire forslag i konkurrencen og dette giver et samlet indtryk af 

manglende sammenhæng på hele skolen. Dertil kommer at flere 

af forslagets fællesarealer og mellemrum fremstår store og mindre 

overbevisende at indrette til differentierede læringszoner. 

Samtidig fremstår flere arealer traditionelle i måden at tænke 

skole på, og det hænger rumligt utilfredsstillende sammen med 

den meget malende beskrivelse.  
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Bygningen udføres med de primære bærende og stabiliserende 

konstruktioner i betonelementer. Et velkendt byggesystem, som 

medvirker til at optimere udførelsen. Materialevalget ift. den 

bærende konstruktion er som de øvrige forslag robuste, 

vedligeholdsvenlige og udført i uorganiske materialer. 

Bygningens overordnede statiske hovedprincip består af 

gennemgående søjle- og bjælkesystemer kombineret med 

helvægselementer i facader vil give et statisk princip med fokus 

på bygbarheden. Men ved enkelte nedslag, f.eks. adm. området 

med udskolingen ovenpå og internt ved mellemtrinet virker det 

bærende system ikke afstemt mellem etagerne, hvilket ikke er 

overbevisende.  

Hvor udskolingen ligger henover ”bjerget” og ”beatbox” virker de 

underlæggende konstruktioner for bæringer ikke 

gennemtænkt/gennembearbejdet hvorfor der skal påregnes 

suppleret med adskillige søjler og bjælker, hvor facaden 

springer frem og tilbage. 

Med et konstruktionsvalg for bygningens etager i beton, tegl og 

betonelementer må forventet et robust og bygbart byggeri med 

høj levetid. De valgte materialer vil fra starten give en effektiv 

byggeproces. Materialevalget giver et bygbart forslag hvor 

omfanget af vedligehold må betragtes som minimalt. 

Robustheden sikres simpelt og integreres i betonelementerne 

mv. Men der mangler bærelinjer i forslaget, hvilket reducerer 

bygbarheden betragtelig og forøger kompleksiteten. 

Det afleverede materialer viser en god forståelse for bygherres 

ønsker til både bæredygtighed og de tekniske valg. 

Beskrivelsen af de tekniske løsninger er forholdsvis detaljeret, 

og viser at der er sammenhæng imellem bygherres krav, og de 

tilbudte løsninger. Bæredygtigheden er beskrevet mindre 

detaljeret. De valgte materialer og bygningens design, viser 

dog, at der er en god forståelse for integreret energidesign og 

valg af bæredygtige løsninger. Der arbejdes overordnet med 

store vinduer, der er godt for dagslysforhold, kombineret med 

store udhæng og altaner, der skærmer for højtstående sol, som 

er vigtige parametre for at nå i mål med et godt indeklima. 

Materialevalget på udvendige bygningsdele er ligeledes valg 

med fokus på lange vedligeholdelsesintervaller uden at gå på 

kompromis med udseendet, når materialerne ældes. 

Det vurderes at tilbuddets svar på bæredygtighed og tekniske 

valg, virker troværdige og realiserbare, samt i tråd med 

bygherres krav, der er angivet i udbudsmaterialet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation og proces 

Klassisk opbygget projektorganisation. God beskrivelse af roller 

og ansvar. Processen er behandlet diagramatisk og ikke foldet 

helt ud. Der er planlagt 2 workshops og 5 brugermøder. 

Bemandingen fremstår erfaren, men nogle CV’er er ikke 

beskrevet fyldestgørende. Det fremgår eksempelvis ikke på 

nogle CV’er, hvornår pågældende er uddannet. Man kan ikke 

se, hvad projekteringslederen har lavet de seneste 5 år. Der er 

angivet 10 CV’er. 

Organisationen, processen og bemandingen er tilfredsstillende 

beskrevet og vidner om god indsigt i, hvordan opgaven skal 

håndteres.  

 

Pris 

Det til forslaget hørende honorartilbud angiver følgende: kr. 

19.505.795,- ekskl. moms. 


