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Forord

Lejre Kommune kan nemlig, som ét af de få 
steder på Sjælland, levere det ægte landsbyliv 
i naturen – og samtidig være tæt på storbyens 
mangfoldighed og gode jobmuligheder. Og de 
fleste, der bosætter sig i Lejre, har job i hoved-
stadsområdet, men værdsætter at komme hjem 
til naturen, fællesskabet og stemningen uden for 
storbyen. 

Vi har ambitioner for Degnejorden. Arealet er 
kommunens jord, men vi vil ikke bare sælge jor-
den til højestbydende og afvente, hvilke boligløs-
ninger der skyder op. Vi vil stille krav og bidrage 
til, at Degnejorden bliver et sted, der lever op til 
de kvaliteter, som gør Lejre Kommune unik. Både 
for dem, der bor her og dem, der vil flytte hertil. 
Et sted med gode rammer for fællesskaber, med 
kvalitet i højsædet og med naturen integreret i 
landsbyen. Et sted der nytænker rammerne for 
det gode liv på tværs af aldersgrupper og forskel-
lige livssituationer.

Men hvordan kan livet udspille sig i en moderne 
landsby lige netop her, og hvordan bliver sam-
spillet med den omkransende natur og by? Det 
har vi gennem idékonkurrencen fået 26 nytænk-
ende og interessante bud på. Det er tydeligt, at der 
er arbejdet seriøst og grundigt med opgaven, og 
jeg vil hermed på vegne af Kommunalbestyrelsen 
sige tak til alle dem der har deltaget. 

Selvom vi har fået mange gode bud af høj kvalitet, 
har det været vanskeligt for dommerkomitéen 

at finde ét enkelt forslag, der suverænt svarer på 
konkurrenceopgaven. Af samme grund har vi 
valgt at præmiere fem forslag – én vinder og fire 
indkøb. 

Det betyder, at når vi skal arbejde videre med en 
lokalplan sammen med det vindende team, så 
bliver det ikke kun med udgangspunkt i vinder-
projektet. Udgangspunktet vil være i flere af de 
idéer, der er præmieret og nærmere beskrevet her 
i dommerbetænkningen.

Idékonkurrencen har været en milepæl i vores 
arbejde med at udvikle Degnejorden. Det er 
meget værdifuldt for den videre proces, at have 
flere billeder af, hvordan livet mellem husene, 
på tværs af livssituationer og aldersgrupper kan 
folde sig ud. Det vil vi bruge i det videre lokalpla-
narbejde – og endnu senere, når vi nærmere skal 
definere, hvad der skal i udbud og til sidst bygges 
på Degnejorden.

Carsten Rasmussen
Borgmester og formand for dommerkomitéen

Lejre Kommune udskrev i  
juni 2016 en idékonkurrence  
om en helhedsplan for Degne- 
jorden – et areal på ca. 50.000 m2 
midt i Lejre Stationsby. Med  
idékonkurrencen ønskede  
Kommunalbestyrelsen at få  
bud på, hvordan en moderne 
landsby kan blive skabt på det 
særlige sted. 
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Degnejorden  
- generelle bemærkninger

Lejre Kommune ønsker hermed forslag, der søger 
”at skabe en moderne landsby, hvor kvalitet, fæl-
lesskab og tryghed er i centrum og med boformer, 
der kan understøtte livet på tværs af livsituationer, 
aldersgrupper mm. Bebyggelsen skal fortolke 
stedet på en loyal måde i forhold til de unikke 
kvaliteter, som Lejre byder på, i sameksistens med 
nabobebyggelserne, det omgivende landskab og 
Lejre som helhed”.

Der er altså tale om et program, der efterspørger 
en nytænkning af måden at bo på, for dem der 
vælger livet i stationsbyen tæt på både landet og 
storbyen. Det er ambitionen, at Degnejorden skal 
kunne noget andet samt være et sted, der kobler 
aldersgrupper i forskellige boformer med fælless-
kabet som omdrejningspunkt, placeret lige præcis 
på det sted i Lejre. 

Dette har været udgangspunktet for dommer-
komiteens vurdering af de 26 indkomne forslag. 
Forslagene spænder vidt i deres tolkning og bud 
på en helhedsplan, med alt fra fortolkninger af 
parcelhuskvarteret til moderne tæt/lav bebyggel-
ser. 

Forslagene er forskellige men kan alligevel indde-
les i nogle grupperinger, der arbejder inden for de 
samme hovedgreb. 

Med et ambitiøst program for 
idékonkurrencen ønsker Lejre 
Kommune et bud på et stærkt 
arkitektonisk greb for en hel-
hedsplan for Degnejorden. Med 
følgende hovedoverskrifter F

Degnejorden skal 
udgøre et mangfoldigt 

landsbyfællesskab

Naturen skal sætte 
rammerne for 
Degnejorden

Degnejorden skal 
være et bæredygtigt 

flagskib for hele Lejre
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Land og by flettes sammen
Mange forslag arbejder med en grøn akse, der 
går fra Lavringe Å i vest til skovbæltet i øst som et 
samlende element. Bebyggelserne ”hægter” sig 
på de eksisterende boligkvarterer i nord og syd via 
mindre gadeforløb, der ender i den fælles grønning. 
Der er mange fine bud på gode bebyggelser med 
dette valgte hovedgreb. Der præsenteres hierarkier 
af fællesskaber med dem, man deler vej med, til 
dem på den anden side af det grønne mellemrum, 
til det store fællesskab på den samlende grønning. 

Forslag 6/10913 har med sin konceptskitse et 
klart greb, der dækker over flere af de andre bud. 
Forslaget fremhæves i denne gruppe for sin klare 
afgrænsning mellem det grønne fælleskab, der 
smukt flyder gennem de 6 rækkehusklynger. Der 
er en fin vekslen mellem det private og det offen-
tlige, ikke mindst i valget af hustyper, hvor boligen 
selv afgrænser sit private udeareal og lader det 
mere vilde landskab gå helt op til bebyggelsen. 

Der er to præmieringer inden for denne gruppe, 
idet dommerkomiteen finder hovedgrebet sym-
patisk i forhold til landskabet, omgivelserne og 
etableringen af fællesskaber i mindre klynger. Ge-
nerelt for disse forslag er dog, at de bliver til et antal 
rækkehus-klynger placeret i et smukt landskab.  

De er rigtigt gode bud på boligbebyggelser, men 
dommerkomiteen mener ikke, de indfrier program- 
mets ønsker om et moderne landsbyfællesskab. 

Forslag 24/50108 præmieres for sine smukke be-
byggelser med fine variationer i højder, drøjder og 
materialer, hvilket uddybes senere i betænkningen. 
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Forslag 4  -  14586

Forslag som repræsenterer denne gruppe er:

Forslag 14  -  11568

Forslag 23  -  57935

Forslag 6  -  10913

Forslag 15  -  15016

Forslag 24  -  50108

Forslag 11  -  20507

Forslag 16  -  13083

Forslag 25  -  15096
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Gaden som det samlende rum
Andre forslag arbejder med et grønt gadeforløb 
som det samlende greb for bebyggelse. Et for-
slag som 13/97365 fremhæver også en grøn øst-/
vestgående akse, men lader det være et gaderum, 
der samler 6 karrébebyggelser. Karréerne åbner 
sig op mod nabobebyggelserne i syd og nord i 
store grønne rum, som dommerkomiteen finder 
for store til at danne ramme om et fællesskab. I 
værste fald har disse rum referencer til forstads-
blokke.

Vinderforslaget 19/10658 har samme over-
ordnede udlæg, men her er det samlende forløb 
mere flydende i sin udformning, hvilket bliver 
troværdigt som et samlende landskabsrum. 

Forslag 26/67892 har, som det eneste projekt, en 
gade, der spænder på tværs af grunden. Forslaget 
deler grunden op i to med en tæt ”købstadsgade” 
med små boder og værksteder som det samlende 
greb. Mod øst og vest bebygges grunden med en-
familiehuse og ”udflyttergårde”. Der er mange fine 
tanker og referencer til kendte typologier, men 
dommerkomiteen tvivler på gaden som samlende 
rum, som den er udlagt i projektet.

Forslag 17 er en afart af samme type, men her 
med en langt mere landskabelig bearbejdning. 
Der er smukke billeder i forslaget af tætte bebyg-
gelser med fælleshaver, men dommerkomiteen 
har svært ved at se sammenhængen mellem 
situationsplan og perspektiver. Ydermere er det 
vanskeligt at se, hvordan forslaget håndterer infra-
struktur og parkering. 

50 meter

5

Forslag 13 - 97365

Forslag 19  -  10658

Forslag 17  -  23310

Forslag 26  -  67892

Forslag som repræsenterer denne gruppe er:
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Den spredte bebyggelse
En anden gruppe er de forslag, der arbejder med 
en mere spredt bebyggelse.

Her er fællesnævneren, trods meget forskellige 
bud, at grunden fyldes ud med huse uden større 
fælles grønninger. I forslag 20/73592 oversættes 
billedet på landsbyen til etplans stråtækte huse, 
der spredes jævnt ud over grunden. Den valgte 
etagehøjde gør, at fodaftrykket bliver stort og 
fællesarealerne minimeres til et grønt offentligt 
restareal mellem husene. Det bliver til ”hverken/
eller” og tilføjer derfor ikke særlige kvaliteter til 
stedet. Den lidt tilfældige placering af de ens huse 
skaber et forvirret virvar trods den ensartede 
stråtækte idyl. Dommerkomiteen anerkender 
referencen og de fine rumlige stemninger, der 
skildres men tror ikke på planens hovedgreb og 
helhed.

Et andet radikalt eksempel er forslag 18/40187, 
der gennem et grafisk, utroligt smukt og genne-
marbejdet katalog af hustyper og bearbejdning af 
mellemrum udlægger et præcist grid af bebyggel-
ser over grunden. Forslaget er besnærende i sin 
akademiske og drømmende fremstilling. Trods 
det interessante bud tvivler dommerkomiteen 
dog på forslaget som et bud på en moderne lands-

by, da strukturen synes for rigid og utilpasset til 
netop Degnejordens landskab og kontekst. 

4 0 1 8 7

BYGNING & DESIGNE RETNINGSLINJER

Degnejorden – åben idékonkurrence /  Lejre  Kommune
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Forslag 1  -  38039

Forslag 7  -  09127

Forslag 2  -  16180

Forslag 20  -  73592

Forslag 18  -  40187

Forslag som repræsenterer denne gruppe er:
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Det cirkulære gadeforløb
En del af forslagene arbejder med gaden/vejen 
som et loop, en forbindelse der kæder bebyggel-
serne sammen i en kontinuerlig bevægelse og 
nogle endda til den omgivende landsbystruktur. 
Forslagene er, også her, meget forskellige, men 
med samme overordnede hovedgreb og tankesæt 
om en cirkulært sammenhængende bebyggelse, 
der har mange kvaliteter. 

Forslag 3/31058 lægger sig på grundens yderom-
råder med vejen ud mod omverdenen og bebyg-
gelsen mod et indre fælles landskab. Forlaget arbe-
jder, tilsvarende forslag 18/40187, med et katalog af 
forskellige hustyper med afsæt i en sirlig analyse af 
områdets bygninger fra husmandssted til parcel-
hus anno 2016. De nye typer indskriver sig i dette 
univers med en række kombinationsmuligheder 

i materialevalg, udformning og stram geometri. 
Forslaget har en fin og klar bebyggelsesplan om-
kring et indre samlende landskab. Hustyperne og 
tilgangen er interessant og imponerende i sin kon-
sekvens, men forslaget er mere et bud på et nyt og 
anderledes parcelhuskvarter fremfor en moderne 
landsby og en nytænkende helhedsplan. 

Forslag 5/01645 og 3/31058 arbejder begge med 
vejforløbet i et organisk forløb, hvor huse er strøet 
ud langs vejen. Begge har kvaliteter og inter-
essante rumligheder, der opstår i det slyngede 
forløb. 

Forslag 5/01645 lader landskabet komme helt 
ind til husene, hvilket på de rumlige illustrationer 
virker overbevisende. Den lidt tilfældige placering 
virker dog lidt for manieret og anstrengt. 

Forslag 8/11058 arbejder med en klyngestruktur, 
der søger at nedskalere husene ved at opdele 
hver enhed i tre dele. Dette virker forjættende, 
men når man går projektet efter i sømmene, er 
størrelserne urealistiske både i reel skala og ud fra 
et bæredygtigt synspunkt med unødigt mange 
bygningsoverflader. 

Fors         2/17185 er blandt de 4 indkøb. Projektet 
arbejder med det sammenbindende vejforløb på 
en smuk, varieret og realistisk måde. Vejforløbet 
veksler mellem større og mindre gaderum, som 
husene grupperer sig omkring i mindre fællessk-
aber. Hele bebyggelsen samles omkring et fælles 
landskab med mindre enfamiliehuse. Forslaget 
uddybes senere i dommerbetænkningen. 

S. 2 • DEGNEJORDEN • 11058
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Forslag 3  -  31058 Forslag 1  -  38039Forslag 5  -  01645 Forslag 2  -  16180

Forslag som repræsenterer denne gruppe er:
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Enerne
En håndfuld forslag kan ikke kategoriseres 
inden for de ovennævnte temaer. Dette gælder 
bl.a. forslag 9/15241, som benytter sig af et mere 
formelt og urbant udtryk ved at udlægge akser 
og cirkulære pladser med en stram beplantning 
som rammen for den nye bebyggelse. Dette træk 
virker afvisende i forhold til sin kontekst. Forsla-
get har brugt sine kræfter på at udvikle et genne-
marbejdet byggesystem med en serie af boliger, 
der varierer i højde og drøjde inden for samme 
lette system. 

Forslag 10/67773 har slægtskab med de spredte 
bebyggelser, men benytter sig alligevel af sin helt 
egen orden ved at gentage sin karakteristiske 
strygejernsformede bebyggelse jævnt over hele 

grunden uden at forholde sig til sin kontekst eller 
vægte et internt fællesskab mellem bebyggel-
serne. De restarealer, der opstår mellem de rund-
ede bebyggelser, har dommerkomiteen svært ved 
at forestille sig som et særligt attraktivt mødested 
for de kommende beboerne. 

Forslag 12/13578 kalder sig for ”Valhalla light” og 
er det eneste af sin slags. Med afsæt i den nordiske 
mytologi foreslås lejligheder i en historicistisk 
udformet etageejendom med omkringliggende 
rækkehuse. Forlaget savner indlevelse i program-
mets ønsker for boliger, fællesskab og kontekst. 

I forslag 21/68442 udlægges al jord til en fælles 
have - et anlæg med afsæt i kendte elementer som 
lunden, pladsen, ønskebrønden, pandekagehuset 
etc. Klassiske og nærmest romantiske billeder 

på et haveanlæg hentet fra den kultiverede natur 
som slotsparken over parcelhushaven. Bygnings-
typologierne hentes i det omkringliggende som 
fortet/længehus/gårdbebyggelse og fortolkes til 
bud på moderne boformer. Hver typologi har sin 
karakter. Alle forslagets elementer er strøet ud 
som forskelligartede elementer, der samles på et 
tætpakket aktivitetstæppe. Dommerkomiteen 
finder forslaget meget formelt og savner en in-
dlevelse i stedets landskab og kontekst.  
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Forslag 9  -  15241 Forslag 12  -  13578Forslag 10  -  67773 Forslag 21  -  68442

Forslag som repræsenterer denne gruppe er:
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Skalaforståelse 
Forståelsen af skalaforhold synes at have været 
en generel udfordring i mange af besvarelserne. 
Mange af forslagene synes ikke at harmonere 
med skalaen i de eksisterende nabohuse, og 
måden at illustrere bebyggelserne på synes 
underdimensioneret i sammenligning med 
de foreslåede boliger. Dette har vanskeliggjort 
vurderingen af en del af forslagene som realis-
tiske bud på opgaven. 

Forslag 22/17185 præmieres trods samme proble-
matik, da dommerkomiteen mener, at det over-
ordnede hovedgreb er stærkt nok til at større 
huse med tilsvarende større planløsninger kan 
indarbejdes. 

Moderne Landsby

Der har i dommerkomiteen været en generel 
diskussion om, hvad en moderne landsby er for 
en størrelse, ikke mindst fordi de fleste forslag 
be væger sig i feltet af boligbebyggelser frem for 
landsbytypologier, der ofte organiserer sig om-
kring et fællesskab som gadekær, plads, kirke etc. 

Hvad er en moderne landsby? Hvordan skaber 
man en landsby, når kirken, kroen eller skolen 
ikke er det naturlige samlingspunkt? Hvor mange 
mennesker kan man rumme i et fællesskab? 
Hvornår er det én samlet bebyggelse, og hvornår 
er det isolerede mindre klynger? 

Det er tydeligt, at mange forslag har haft vanske-
ligt ved at omsætte ønsket til et nyt bud på den 
selvgroede landsbystruktur. Dette bunder måske 
i programmets formuleringer eller etapedelingen 
af byggeriet?

Afgørende for dommerkomitéens vurdering har 
været at vælge et forslag, der bedst muligt under-
støtter programmets ønske om en nytænkende 
bæredygtig helhedsplan med fokus på fællesska-
bet på Degnejorden. 

Landskab
Mange forslag forholder sig samvittighedsfuldt  
til stedets topologi og søger at forstærke de kvali-
teter, der er på grunden og i det omkringliggende. 
Mange arbejder med de fine kig og forbindelser til 
Ådalen og Allerslev, hvilket skaber en fin sam-
hørighed med konteksten. 

Flere forslag arbejder radikalt med grunden som 
et stykke jord, der formes og bebygges som et 
mere isoleret stykke grund. 

Dommerkomiteen har været optaget af de fors-
lag, der bedst har søgt at aflæse, styrke og bruge de 
potentialer, der er i områdets natur. 

Bæredygtighed 
Forslagene indeholder generelt gode tiltag og 
ideer til programmets ambitiøse ønsker om Deg-
nejorden som er bæredygtigt flagskib for Lejre. 

Nogle holder sig til regnvandshåndtering, mens 
andre har løsninger, der starter allerede i den 
indledende brugerproces for byggeriet. Nogle 
fokuserer på bæredygtig byggeri, mens andre er 
mere optaget af den sociale bæredygtighed og 
deleøkonomi. 

Feltet er ligeså bredt som selve begrebet bære-
dygtighed. Der kan i den fremtidige udvikling af 
helhedsplanen med fordel kigges i de andre forlag 
som idébank. 
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Sammenfatning
Det har været drøftet, om konkurrenceprogram-
met har haft for mange ønsker om både at være 
landsby og åben bebyggelse. Måske har denne 
lidt modsætningsfyldte formulering affødt et 
ønske, der har været vanskeligt at indfri. Langt 
de fleste forslag er af høj kvalitet og yderst gen-
nemarbejdede i både analyse af sted, kontekst 
og ikke mindst program. Alligevel har det været 
vanskeligt at finde et enkelt forslag, der suverænt 
svarer på opgaven. Alle forslag har delementer, 
der er nytænkende og interessante bud på, hvad 
en moderne bebyggelse kan rumme. Af samme 
grund har dommerkomiteen valgt at præmiere 5 
forslag - med én vinder og 4 indkøb. 

Forslag 19/10658 udpeges som vinder, da flertallet 
i dommerkomiteen vurderer forslaget som det 
bud, der kommer tættest på en robust og nytænk-
end e helhedsplan. To medlemmer af dommer-
komiteen Carsten Helles Rasmussen og Line 
Holm Jacobsen stemte for forslag 1 som vinder af 
konkurrencen.

Derudover præmieres alternative koncepter, 
ideer og arkitektoniske løsninger, der nemt kan 
anvendes og indarbejdes i den videre udvikling af 
en helhedsplan. De 4 indkøbte forslag besvarer  
på delområder opgaven bedre end det vindende 
proj ekt. Dette uddybes i vurderingen af de præ- 
mierede forslag.  
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Forslag 19/10658

DEGNEJORDEN 
Vinder: 250.000 kr.

Forslaget et udarbejdet 
af Dissing+Weitling 
Architecture og MOVE  
arkitektur (delt ophavs-
ret) i samarbejde med 
konsulent Chris Foyd, 
arkitekt MAA
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Forslag 19/10658

DEGNEJORDEN 
Vinder: 250.000 kr.

Forslaget svarer bedst på konkurrenceprogram-
mets ønsker om at skabe en moderne bæredygtig 
landsby, der tilpasser sig sine omgivelser og tilby-
der anderledes boformer med fokus på fælless-
kabet på Degnejorden, som det her står skrevet i 
konkurrenceprogrammet: 
 
”Det er visionen, at Degnejorden bliver et am-
bitiøst, nytænkende og levende sted at bo. En 
moderne landsby i form af et ægte bæredygtigt 
bosted med fokus på fællesskabet, naturen og 
frirummet. Et sted der tager afsæt i beboernes 
drømme og sætter overlæggeren højt, men 
dog ikke højere, end at det er et realistisk bud på 
et fremtidigt ”landsbyliv” i naturen, der har en 
økonomi, som understøtter mangfoldighed i be-
boersammensætningen. Et rummeligt sted med 
plads til alle aldre og økonomier, og som har nære 
bånd til den omkringliggende by og natur.” 

Forslaget udmærker sig bl.a. ved sin indledende 
analyse af sted og program – hvilket danner 

rygrad og arbejdsmetode for hele projektets 
tilgang i alle skalatrin. Forslaget understreger og 
forælder det eksisterende landskab ved at plante 
en skov og etablere en eng som grobund for de 
kommende bebyggelser. En grøn byggemodning, 
der kan give stedet karakter før alle faser er fær-
digbyggede. Der etableres et infoværksted for at 
skabe liv og midlertidige aktiviteter på stedet, der 
inkluderer kommende beboere og resten af Lejre. 
Som et led i inklusionsprocessen kobles Degne-
jorden op på et bevægelsesloop, der knytter sig til 
resten af området.

Helhedsplan og 
landskabstræk
Forslagets hovedgreb er enkelt. En såkaldt 
livsnerve, en grøn forbindelse, bugter sig fra øst 
til vest gennem området og samler 6 grupper af 
boligklynger med forskellige grupperinger og 
stemninger kaldet ”Gården” og “Gaden”. Mod 
Lavringe Å i vest foreslås en mere opløst be-
byggelsesstruktur i de såkaldte Atriumhuse. En 
mindre gruppering af 3 boliger, der samles under 
et fælles tag. 

”Livsnerven” er en moderne tolkning af gade-
kæret - et flydende grønt fællesrum mellem 
boligenklaverne med parkering i begge ender af 
grunden. Det samler stedet og områdets beboere 
i ét greb. Livsnerven kobler al infrastruktur, fra 
blød til teknisk, i et fint forløb, der virker over-
bevisende med sine mange mødesteder som 
fælleskøkken, vaskeri, fælleshus, affaldshånd-
tering, cykelparkering etc. 
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Forslag 19/10658

DEGNEJORDEN 
Vinder: 250.000 kr.

Forslaget arbejder med landsbyens elementer 
som den firlængede gård og gaderummet som 
motiv for sine boligklynger. Gården og Gaden 
tilbyder boformer, der varierer i størrelser  

for at sikre en differentieret sammensætning af 
beboere. I Gården er det muligt at parkere ved  
sin bolig mens Gaden samler sig i et bilfrit fælles-
skab. 

Ved at fortætte boligerne i klynger bliver landska-
bet størst muligt. Ydermere har boligerne kun det 
helt nære grønne som privat frimærke udadtil. 
Resten er fælles grønt mellemrum for alle.
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Forslag 19/10658

DEGNEJORDEN 
Vinder: 250.000 kr.

Bæredygtighed
Forslaget arbejder med bæredygtighed i alle skala-
trin af projektet. Der er stor fokus på den sociale 
bæredygtighed i kraft af de mange fælleshuse og 
mødesteder og ikke mindst måden, man kommer 
til at bo på her. Forslaget ønsker at skabe rammer 
for deleøkonomi, fælles arbejdsstationer etc. ud-
over de mere almindelige tiltag med regnvands-
håndtering, lavenergibyggeri etc. 



18

Udviklingstakt / Etapedeling 
Forslaget foreslår, som nævnt indledningsvist, 
en grøn byggemodning der udbygges i takt med 
behovet. Bebyggelsens struktur med sluttede 
enklaver gør en etapedeling robust og enkel. Det 

omkringliggende landskab, hvad end det er skov 
eller eng, vil kunne ligge uberørt undervejs, og de 
færdige enklaver lever deres liv inden for og uden 
for det nære fællesskab.

Forslag 19/10658

DEGNEJORDEN 
Vinder: 250.000 kr.
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Forslag 19/10658

DEGNEJORDEN 
Vinder: 250.000 kr.

Sammenfatning
Forslaget fremhæves for sit klare hovedgreb, der 
arbejder overbevisende og enkelt i sin vekslen 
mellem de intime rum og store samlende land-
skab  stræk. Der er et fint hierarki af uderum fra 
det helt private fællesskab i mindre enklaver til 
livsnervens sammenhæng og muligheder for 
aktiviteter og møder. Hovedgrebet er robust i sin 
disponering af boliger, landskab og fællesskab. 
Man tror på, at der her kan skabes en anderledes 
måde at bo og leve på. 

Man kan diskutere om gård-/gade-enklaverne 
har fundet deres endelige placering. Dommer-
komiteen anerkender de små vrid, der skaber 
bevægelse og kig i bebyggelsen. Der kan evt. med 
fordel findes retninger og træk i det omkringlig-
gende landskab, der kan få helheden til at falde 
endnu bedre på plads i en videre bearbejdning. 

Der er i dommerkomiteen bekymring for Gården 
og Gadens to etager med ensidig taghældning. 
Dommerkomiteen ønsker, at der i den videre pro-
ces generelt skal arbejdes med højder, drøjder og 
formsprog, da det nuværende udtryk ikke synes 
at yde projektet retfærdighed. Forslag 14/11568 
og ikke mindst forslag 24/50108 har smukke 
eksempler på varierede udtryk, brug af materialer 
og spring i etagehøjderne, der virker langt mere 
forløst. 

Dommerkomiteen er heller ikke overbevidst om 
den tredje boform, atriumhuset. Det samlende tag 
gør bebyggelsen større end nødvendigt. Yder-
mere tvivles der på kvaliteten af det indeliggende 
rum. 

Anslaget med en opløst bebyggelse mod Ådalen 
og Allerslev er dog interessant både ift. at til-
byde forskellige boformer, og ikke mindst som 
formidler mellem den tættere bebyggelse og 
landskabet. I en videre bearbejdning skal denne 

bebyggelse gentænkes. Der kan med fordel 
skæves til andre forslag eks. 1/38039, der har fine 
bud på dobbelt- og tripelhuse. 
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Forslag 1/ 38039

FÆLLESSKAB OG LANDSKAB 
Indkøb: 125.000 kr.

Forslaget et udarbejdet 
af Kristoffer Rauff (NO) 
(ophavsret) i samarbejde 
med arkitekt Gunhild 
Tørhaugen. 



21

Forslag 1/ 38039

FÆLLESSKAB OG LANDSKAB 
Indkøb: 125.000 kr.

Helhedsplan og 
landskabstræk
Med inspiration fra den nærliggende landsby 
Kattinge tilbyder forslaget en fortolkning af et 
klassisk landsbymotiv til at strukturere bebyg-
gelsen: Fortebyen. En forteby er en landsbytype 
fra middelalderen, hvor gårdene ligger i en kreds 
omkring forten, som er et åbent fællesareal, hvor 
dyrene blev samlet. Her i projektet er gadekæret 
forten.

Helhedsplanen har her fået en klar inddeling 
med tre gadekær som omdrejningspunkter for 
en åben bebyggelsesstruktur af saddeltagshuse. 
Husene strækker sig over det meste af grunden 
og kan nemt udbygges i etaper. Hvert delområde 
(gadekær) bearbejder landskabet med fokus på 
bl.a. at skabe grobund for en bredere biologisk 
diversitet. I forslaget præsenteres tre enkle 
bygningstyper: landsbyhuset (familiebolig), den 
firelængede gård (bofællesskab til ældre, unge 
og enlige) og laden (fælleshuset) udført i enkle 

konstruktioner og materialer. Bygningstyperne 
kendetegnes ved gode og robuste planløsninger 
og bærer præg af at være grundigt gennemarbej-
det. Måske endda til fordel for helhedsplanen.

I nærværende konkurrence udgør forslagets 
helhedsplan en unik disposition. Afvanding og 
biologisk diversitet indgår på samme tid i en flot 
bearbejdet og varieret landsskabsplan. Belægning 
og parkering savner dog en yderligere tydelig-
gørelse. 
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Bæredygtighed
Forslaget beskriver nogle fine eksempler på især 
social bæredygtighed, hvor sociale funktioner 
bruges til at fremme fællesskabet, fx ved fælles 
vedligehold af natur og frirum på Degnejorden. 

Udviklingstakt / Etapedeling 
Forslaget foreslår, at området etableres i tre etaper, 
som udvikles fra vest mod øst. Etape 1 defineres af 
den eksisterende cykelsti, herefter etape 2 og så 3. 

Sammenfatning
På trods af den enkle og ligefremme fremstilling 
finder dommerkomiteen imidlertid at ‘Fællesskab 
og Landskab’ i sin beskrivelse udtrykker en større 
oplevelsesdybde end i den foreslåede helhed-
splan, hvis styrke især findes i bygningstyperne. 
Bebyggelsens lave tæthed og åbne struktur 
opleves at være i tættere slægtskab med de to til-
grænsende parcelhuskvarterer end til forbilledet 

- en fortættet klassisk landsby. Der stilles spørg-
smål til gadekæret som socialt samlingspunkt, 
særligt i situationer hvor der er mange parkerede 
biler. 

Dommerkomitéen mener desuden ikke, det er 
sandsynliggjort, at der vil være tilstrækkeligt 
vand til at understøtte gadekærets funktion som 

centralt vandelement. Endvidere udfordrer 
besvarelsen kun konkurrenceopgavens tema i 
begrænset omfang og formår ikke at oversætte 
det tilstrækkelig til en nutidig kontekst. Forslaget 
præmieres for at tilbyde en stringent og enkel 
oplevelse, som i sin udførelse og beskrivelse 
danner en flot samlet fortælling om et nyt bolig-
kvarter i Lejre samt for de veludførte boligtyper.

Forslag 1/ 38039

FÆLLESSKAB OG LANDSKAB 
Indkøb: 125.000 kr.

De tre boligtyper, Eneboligen, bofællesskabet og familieboligen
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Forslag 14 /11568

DEGNEBAKKEN 
Indkøb: 125.000 kr.

Forslaget et udarbejdet 
af RAA – Rudnicki 
Agergaard Arkikter 
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Helhedsplan og 
landskabstræk
Forslaget hører til den kategori, som er karakteris-
eret ved at flette land og by sammen i en struktur 
med  rækkehusklynger, som samles om et indre 
gadeforløb. I dette forslag er den øst-vestgående 
grønning mindre markant end i andre forslag 

inden for denne kategori. Klyngerne ’fletter’ sig 
mellem hinanden og bindes sammen af en grøn 
slynget struktur. Bebyggelsesplanen udnytter 
bevidst landskabets topografi ved at klyngerne 
skiftevis tager ’et trin op ad bakken’. Der arbejdes 
med forskellige landskabstypologier – engen, 
lunden og frugt- og bærhaven. Alle disse typolo-
gier skal have en utæmmet karakter for at styrke 
følelsen af at bo tæt på naturen. 

Den trafikale ankomst til bebyggelsen sker ad 
to veje langs grundens afgrænsning mod nord 
og syd. Parkering finder sted ud for hver klynge, 
mens fællesarealerne i klyngerne er bilfrie. Flyt-
ning og anden nødvendig transport accepteres på 
de bløde trafikanters betingelser.

De bilfrie ’lokalgader’ forbinder klyngerne mod 
nord og syd til vejene og den øst-vestgående 
hovedsti mod nord, mens yderligere øst-vest-
gående stiforbindelser har mere uformel karakter. 
Udformningen af lokalgaderne giver gode svar på 

de forudsætninger, som har været konkurrencens 
hovedfokus. Skalaforholdet forekommer rigtigt. 
Der er rum, man gerne vil opholde sig i, og blan-
dingen af boligtyper og –størrelser inden for de 
enkelte klynger vil kunne underbygge den sociale 
bæredygtighed. Udformningen af kantzoner 
med delvist åbne forhaver bidrager ligeledes til at 
styrke kontakten mellem bolig og gade.

Der arbejdes med diverse fælles faciliteter i et 
omfang, der forekommer realistisk og med en 
mindre grad af  fælles faciliteter integreret i bebyg-
gelsen i hver klynge. Ligeledes arbejdes der med 
fælles nyttehaver til supplement af de relativt små 
’private’ haver. Herudover er foreslået at større 
fælleshus samt en legeplads, som skal være fælles 
for hele Lejre.

Bæredygtighed

Regnvandshåndteringen benytter sig af forholds-
vist enkle principper og er beskrevet ret overordnet. 

Forslag 14 /11568

DEGNEBAKKEN 
Indkøb: 125.000 kr.
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Forslag 14 /11568

DEGNEBAKKEN 
Indkøb: 125.000 kr.

Regnvand fra gaderummet samt tagene føres dels
 til tanke for genbrug i de enkelte boliger og dels 

i gaderummet via åbne render til regnbede for 
nedsivning.

Udviklingstakt / Etapedeling 
Bebyggelsesstrukturen underbygger naturligt 
etapedelingen fra vest mod øst. Klyngeopdelin-
gen giver etapedelingen en høj grad af robusthed, 
idet hver klynge i princippet kan fungere som en 
selvstændig enhed. 

Sammenfatning

Det er spørgsmålet, hvorvidt forslaget løser den 
stillede opgave om at give et bud på udformnin-
gen af en moderne landsby, eller måske snarere 
er et godt forslag til udformning af en tæt-lav 
bebyggelse, der relaterer sig til landskabet og med 
gode rammer for fællesskabet inden for hver 
klynge. Måden at placere klyngerne i landskabet 
på, hvor man understreger terrænets stigning ved 

at lade klyngerne stige trinvis, er et overbevisende 
landskabeligt træk. Dette vil man formentlig også 
kunne lade indarbejde i den fortsatte udvikling af 
Degnejorden.

Udformningen af ’lokalgaderne’ er forslagets mest 
overbevisende hovedgreb med sine rumlige og 
sociale kvaliteter. Variationen i bygningshøjder 

understøtter styrken i hovedgrebet. Tilkørselsve-
jene mod nord og syd, som er en konsekvens af 
forslagsstillernes ønske om at lokalgaderne skal 
være bilfrie, bibringer med deres lige stræk ikke 
nogle særlige kvaliteter til området. Det er dog, 
sammenlignet med andre forslag, et plus, at park-
ering er opdelt i mindre afsnit for hver klynge og 
ikke som store pladser, som det ses i andre forslag.
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Forslag 22/17185

FLEKSIBILITET – MANGFOLDIGHED – FÆLLESSKAB 
Indkøb: 125.000 kr.

Forslaget et udarbejdet 
af Anne Gregersen og 
André Esbersen (delt 
ophavsret)
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Forslag 22/17185

FLEKSIBILITET – MANGFOLDIGHED – FÆLLESSKAB 
Indkøb: 125.000 kr.

Helhedsplan og 
landskabstræk
Forslaget hører til den kategori, som arbejder med 
et sammenhængene vejforløb, som kæder bebyg-
gelserne på arealet sammen i et ’cirkulært’ forløb. 
Forslaget anskuer hele Degnejorden i endnu et 
sammenhængene forløb, kaldet den ’grønne ring’, 
som en rekreativ og biologisk forbindelse med et 
udbud af forskellige aktiviteter og landskabstypol-
ogier. Forløbet binder det grønne strøg omkring 
åen sammen med de grønne områder langs 
Højbyvej og syd for Røglevej. Herønsker forslaget 
at Degnejorden også skalspille en væsentlig rolle i 
denne sammenhæng.

Hovedstrukturen knytter sig til gaderummet, 
som udformes med et kantet forløb og varieren-
de bredde. Strukturen skaber større og mindre 
byrum og pladser, som bl.a. kan rumme park-
ering, miljøstationer og fælles opholdsnicher. 
Byggefelterne er knyttet til vejforløbet, som 

størstedelen af boligerne vender ud mod, 
således at der skabes et veldefineret gaderum. 
Byggefelterne underdeles i små lodder, som ikke 
svarer til en grundstørrelse, men som kan kom-
bineres på forskellig vis, såvel til boliger som til 
midlertidige fælles aktiviteter.

Der opereres i forslaget med et hierarki af byrum 
og fællesskaber: Vejfællesskab, baggårdsfælless-
kab, nabofællesskab og byfællesskab, som samlet 
set tilbyder såvel private, halvprivate, halvoffent-
lige og offentlige opholdsarealer til understøttelse 
af det sociale liv fra det helt nære til fællesskabet 
med resten af Lejre.
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Bæredygtighed
I forslaget er lagt vægt på den sociale bæredyg-
tighed, som understøttes af hierarkiet af fællessk-
aber og muligheden for variation i boligtyper og 
–størrelser. 

På den fysiske side er der ikke beskrevet nærmere 
vedrørende bæredygtighed ud over at arealets 
naturlige terrænfald udnyttes til at lede over-
fladevand via den grønne kile til bydelens rekreative 
regnvandsbassin.

Udviklingstakt / Etapedeling 
Etapedelingen gribes lidt anderledes an end i de 
fleste forslag. Første etape omfatter arealet nord for 
den grønne kile: Herefter udbygges den sydvestlige 
del af arealet og til slut den sydøstlige del. Denne 
etapedeling virker naturlig og realistisk, idet den 
konsekvent er bundet op på vejstrukturen.

Det er forslagsstillernes hensigt, at de ubebyggede 
byggefelter midlertidigt skal være en del af fælles-
faciliteterne, med tilbud om fx fælles køkkenhaver, 
dyrehold, idrætsaktiviteter mm.

Sammenfatning
Forslaget giver et godt bud på en landsby. Den er 
måske ikke topmoderne, men rummer uomtvis-
telige kvaliteter i kraft af den bærende ide – det krin-
glede gaderum, som illustrerer et overbevisende 
bud på en landsbykarakter. Hierarkiet af byrum 
og fællesskaber samt muligheden for en variation 
i boligtyper og boligstørrelser vil kunne danne 

baggrund for det gode 
sociale liv i bydelen.  

Det forekommer dom-
merkomiteen temmelig 
uforståeligt, hvorfor der 
placeres en aktivitetsakse 
i arealets nordøstlige 
hjørne. Den skal ifølge 
forslagsstillerne være et 
sammenbindende led 
og et tilbud til hele Lejres 
borgere, men kommer 
i stedet til at virke lidt 
overflødig. Dels på grund 
af sin placering, hvor 
det ville havde været mere overbevisende at knytte 
fællesfaciliteter og fælleshus mere direkte til den 
grønne kile og den grønne ring, og dels den urbane 
karakter, som virker ude af kontekst med forslagets 
landsbykarakter.

Forslag 22/17185

FLEKSIBILITET – MANGFOLDIGHED – FÆLLESSKAB 
Indkøb: 125.000 kr.
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Forslag 24/50108 

ENGHUSENE 
Indkøb: 125.000 kr.

Forslaget er udarbejdet 
af Rie Davidsen og Søren 
Harder Nielsen (delt 
ophavsret)
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Helhedsplan og 
landskabstræk
Forslaget ’Enghusene’ hører til i den kategori, der 
fletter land og by sammen i en struktur med  ræk-
kehusklynger, som samles om et indre gadeforløb. 
Forslaget bebygger grunden med to fløje  
af boliglænger, som tager afsæt i deres retning 
på de to eksisterende nabokvarterer og friholder 
området i midten af den store grund. Adgangs-
vejen og afvikling af parkering sker fra nord og  
syd med blinde stikveje vinkelret ind langs bebyg-
gelserne. 

Med sin åbne kam-struktur friholdes et stort 
kileformet grønt område, en grønning som åbner 
sig op mod Allerslev, kirken og Ådalen. Herved 
opnås en flot sammensyning af bebyggelse og 
landskab fra nord til syd og øst til vest. Udover 
den store grønning i midten arbejder forslaget 
med et hierarki af mindre grønne fællesrum, der 
programmeres til fælles brug til dyrkning og 

leg. Yderligere i fællesskabet indgår der i hel-
hedsplanen et system af fælleshuse til værksted, 
kontorfællesskaber, sauna, genbrug, opbevaring, 
dyrehold mm.

Bebyggelsen udgøres af række- og dobbelthuse i 
forskellige størrelser til de mange ønskede behov 
i programmet og er formgivet i et enkelt og 

homogent formsprog med reference til modern-
ismens rækkehusbebyggelser. Med udformnin-
gen af forskydninger i tagformer, tværsnit og 
planløsninger opnås mange interessante uderum 
og mellemrum med mulighed for graduerede 
forhold mellem private og offentlige uderum. 
Bygningerne er udført i stoflige overflader som 
tegl, træ og skiffer.

Forslag 24/50108 

ENGHUSENE 
Indkøb: 125.000 kr.
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Forslag 24/50108 

ENGHUSENE 
Indkøb: 125.000 kr.

Bæredygtighed
Forslaget beskriver kort bæredygtighed med 
fire hovedoverskrifter; social sundhed, solenergi, 
genbrug og biodiversitet.

Udviklingstakt / Etapedeling 
Området kan opdeles i tre etaper, som udvikles fra 
vest mod øst.

Sammenfatning
Forslaget udgør et smukt og gennemarbejdet 
eksempel på typologien rækkehusbebyggelse 
i nærværende konkurrence og får sin primære 
styrke i den enkle og robuste bygningsarkitektur, 
som samtidig tilbyder en stor variation. Også 
bearbejdningen og prioriteringen af landskabet, 
som får sin styrke ved at koncentrere bebyggelse 

i forholdsvis tætte formationer og lade naturen 
komme helt ind til bebyggelsen, står stærkt i dette 
forslag. Samtidig udgør forslagets udformede 
grønne kile en indbydende gestus til naboer og 
omverden.

Den samlede helhedsplan med de mange 
fælleshuse og muligheder giver et godt bud på 
et moderne boligfællesskab i det grønne, men 
lægger sig snarere op ad kendte løsninger fra tæt/
lav- og rækkehusbebyggelser end at udfordre 
landsbybegrebet rumligt og arkitektonisk.



Konkurrencefakta
Konkurrenceudskriver,  
- form og sprog
Lejre Kommune. Åben idékonkurrence i hen-
hold til EU-direktiv nr. 2004/18/EF (udbudsdi-
rektivet). Idékonkurrencen blev annonceret i 
udbudsbekendtgørelse 2016-066095.

Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af
Lejre Kommune.

Konkurrenceopgaven
Lejre kommune ønskede med idékonkurrencen 
at få et stærkt arkitektonisk bud på en helhed-
splan, der belyser, hvordan Degnejorden bedst 
kan planlægges. Visionen er Vores Sted med 
særligt fokus på at skabe en moderne landsby, 
hvor kvalitet, fællesskab og tryghed er i centrum 
og med boformer, der kan understøtte livet på 
tværs af livssituationer, aldersgrupper m.m. Be-
byggelsen skal fortolke stedet på en loyal måde i 
forhold til de unikke kvaliteter, som Lejre byder 
på, i sameksistens med nabobebyggelserne, det 
omgivende landskab og Lejre by som helhed. 

Resultatet af konkurrencen skal indgå i en  
viderebearbejdning af en helhedsplan og  
danne grundlag for lokalplanlægning af områ-
det.

Konkurrenceperiode
1. juni  2016 – 14. september 2016

Bedømmelsesperiode
26. september 2016 – 27. oktober 2016

Antal indsendte forslag
26

Antal forslag optaget til 
bedømmelse
26

Forslagenes fordeling,  
danske / udenlandske
22  danske / 4  udenlandske

Dommerkomite
• Carsten Rasmussen,  

borgmester i Lejre Kommune
• Jan Vedel Heine
• Villy Hauritz
• Carsten Helles Rasmussen
• Line Holm Jacobsen
• Mikael Ralf Larsen

Fagdommere udpeget af 
arkitektforeningen
• Sara Ettrup, arkitekt MAA
• Christian Hanak, arkitekt MAA
• Lea Nørgaard, arkitekt MAA, MDL

Rådgivere for 
dommerkomiteen
• Niels Rolf Jacobsen,  

Chefkonsulent i Lejre Kommune

• Observatør Jan Adeltoft,  
repræsentant for de omkringliggende  
grundejerforeninger

32



33

Dommerkomiteens sekretær
Dorte Sibast, arkitekt MAA, projektleder. Arkitek-
tforeningens Konkurrencerådgivning 

Bedømmelseskriterier
Forslagene vil blive bedømt på kvaliteten i 
de konceptuelle løsninger til en helhedsplan, 
landskabsudformning og arkitektur, med fokus 
på fællesskaber, boformer, bæredygtighed og 
trafikale forhold jf. konkurrenceprogrammets 
krav og ønsker.

Samlet præmiesum
DKK 750.000 

Bedømmelsen
Dommerkomiteen afholdt i alt fire bedøm-
melsesmøder udover et indledende formøde med 
fagdommeren og et afsluttende betænknings-
møde. 

På første bedømmelsesmøde præsentere-
de fagdommerne samtlige forslag for dom-
merkomiteen.  

På det andet bedømmelsesmøde besluttede dom-
merkomiteen efter en samlet vurderingsrunde 
at fortsætte bedømmelsen med følgende forslag; 
1/38039, 14/11568, 19/10658, 22/17185, 6/10913, 
24/50108, 25/15096, 3/31058, 8/11058, 13/97365, 
2/16180.

På det tredje bedømmelsesmøde blev følgen-
de fire forslag udvalgt og drøftet og vurderet; 
1/38039, 14/11568, 19/10658 og 22/17185.

På det fjerde bedømmelsesmøde blev det 
besluttet, hvilke forslag, der skulle udpeges som 
vinder, og hvorledes dommerkomiteen i øvrigt 
ville disponere præmieringen. 

På det femte møde blev dommerbetænkningen 
underskrevet og navnekuverterne åbnet.

Konkurrenceresultat og 
fordeling af præmiesum
1. præmie; forslag 19/10658, præmie på kr. 
250.000,-
Indkøb til forslag 22/17185 på kr. 125.000,-
Indkøb til forslag 1/38039 på kr. 125.000,-
Indkøb til forslag 14/11568 på kr. 125.000,-
Indkøb til forslag 24/50108 på kr. 125.000,- 

Offentliggørelse af resultat
22. november 2016
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Kristoffer  
Rauff

SQ1 Design 
Strategies /v. 

Kostas Poulopoulos 
- Arkitekt MAA

Rie 
Davidsen og 

Søren Harder 
Nielsen

Marie 
Joo Thorup 

- Arkitekt MAA, 
Troels Skov-

Carlsen - Arkitekt 
MAA

Novaform 
ApS: Maj-Britt 

Haugaard - Arkitekt 
MAA, Riko Lundqvist 
- Arkitekt MAA. HOW 
Planning: Peter Holst - 
Arkitekt MAA / MDL, 
Jakob With - Arkitekt 

MAA / MDL

Anne 
Gregersen 

og André 
Esbersen

More 
Architects /v. 

Frederik Emil 
Seehusen

Christian Jensen 
- Arkitekt MAA og  

Kullegaard Arkitekter 
v. Thomas Kullegaard 
og Kasper Kullegaard

Ståle 
Andresen

Eva 
Wandel - 

Arkitekt og 
Sigurd Wandel 

- Arkitekt

Kåmman AS 
/v. Astri Magareta 

Dalseide - Arkitekt 
MNAL, Tomas Aassved 
Hjort - Arkitekt MNAL 

og Alexander Rullan 
Rosenlund - Arkitekt 

MNAL

Eva Sievert 
Asmussen - 

Arkitekt MAA og 
Kamille Mostrup - 

Arkitekt MAA

Peter 
Emil Riis - 

Arkitekt MAA 
og Michael Arne 

Riis - Arkitekt 
MAA

Christian 
Kuczynski

Knud Aarup 
Kappel - Arkitekt 

MAA og Nanna 
Høgsberg Kristensen 

- Stud. Hort.ArchIñigo de 
Viar Fraile - 

Arkitekt

Simsand 
Architects /v. 

Peter Sim Sand - 
Arkitekt MAA

Kasper 
Panum 

Borlund 
Architects

Dissing+ 
Weitling 

Architecture 
a/s og MOVE 

arkitektur ApS 

RAA - 
Rudnicki 

Agergaard 
Arkitekter

Sophie 
Sahlqvist - 

Arkitekt MAA og 
Filippa Berglund 

- Arkitekt

Thomas Stabell, 
René Søby, Marie 

Hjerrild Smedemark 
og Mads Jørgensen

Simon 
Rhode Malm, 

Henry Matovu 
og Mike 

Dugenio

Ziff V. 
Hansen

Rambøll

KONKURRENCENS DELTAGERE
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