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Fanø Kommune afholder en konceptkonkurrence om revitalisering af Fanø Bad med
økonomisk støtte fra Realdania. Helt overordnet er formålet med konceptkonkurrencen at
sætte en positiv udvikling i gang i Fanø Bad. En udvikling, der tager afsæt i stedets potentialer
og hvor omdrejningspunktet er de mennesker, der besøger Fanø Bad.
Baggrunden for projektet er et ønske fra området - borgere samt Fanø Kommune - om at
udvikle og styrke Fanø Bad som bade- og ferieby, så det igen bliver et attraktivt sted at holde
ferie, og som investorer igen vil satse på. Ønsket er i første omgang at bringe badekulturen,
fra stedets storhedstid, tilbage til i dag i en ny fortolkning, men med tydeligt afsæt i historien
og den karakter, der prægede området før i tiden.
Hensigten er på sigt at få (gen)skabt et levende feriebyrum, der indbyder til ophold og
aktivitet, der skaber fornyet liv og gode rammer for samvær i området – til glæde og gavn for
både besøgende, forretningsdrivende og de fastboende på Fanø.
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INTRODUKTION
Fanø Bad har igennem de sidste årtier langsomt mistet sin tiltrækningskraft.
Med nærværende projekt ønskes at starte en ny udvikling i Fanø Bad. Visionen er at
revitalisere Fanø Bad ved at fremhæve og levendegøre områdets stedbundne og historiske
identitet, og derigennem skabe fornyet liv og gode rammer for samvær i området – til
glæde og gavn for både besøgende, forretningsdrivende og de fastboende på Fanø. Denne
revitalisering skal skydes i gang via nærværende konceptkonkurrence, som består af to
delopgaver:
TORV

// Udviklingen af et arkitektonisk hovedgreb, et koncept, der skaber fysisk,
mental og social sammenhæng og identitet i Fanø Bad.
Udviklingen af et koncept for det samlede område er det primære formål med konkurrencen.
Der ønskes et bud på en samlende identitet eller karakter, som binder byen sammen - både
fysisk, visuelt, landskabeligt, socialt og mentalt.
// Udviklingen af ét nedslag: et centralt mødested, et torv, der giver Fanø Bad
et synligt løft.
Ambitionen er at få realiseret torvet, således at torvet kan være katalysator for en videre
udvikling. Realiseringen af torvet afhænger dog af accept af forslaget hos Realdania,
myndighederne samt grundejerne. På nuværende tidspunkt er der kun begrænsede midler
til rådighed, som ikke rækker til en udvikling af hele konkurrenceområdet. Der ønskes en
prioritering i besvarelserne idet det er konkurrencestillernes og grundejernes håb, at øvrige
arealer, hvoraf størstedelen er privatejede, på sigt kan forskønnes med udgangspunkt i et
samlet koncept.

Tv: Afgrænsningen af konkurrenceområdet
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FANØ BAD
Fanø Bad
Fanø Bad er en bade- og ferieby, der ligger i det smukke klitlandskab
på Fanøs vestkyst, lige ud til en meget smuk og bred strand.
Strandvejen forbinder Fanø Bad til Nordby og fører gennem byen helt
ned til stranden. Langs vejen bliver bebyggelsen gradvist mere tæt,
og for enden af vejen, lige inden hovedvejen drejer af mod stranden,
ligger en samling af flere større feriekomplekser og hoteller bygget i
70’erne. De store, forskelligartede og indadvendte bygningsvolumener
står i kontrast til de fritstående huse og sommerhuse, der ligger
integreret i det omgivende klitlandskab. Store asfaltbelægninger,
udlagt som vej og til parkering, præger bybilledet og efterlader
karakterløse og vindblæste rum mellem bygningerne. På trods af den
relativ tætte bebyggelse og tilstedeværelsen af nogle restauranter og
butikker, fremmer de store parkeringsarealer, de monotone facader og
den brede vej, på ingen måde liv og ophold mellem bygningerne.

Billede: Strandvejen.
Th: Feriecenter Fanø Bad
Midtfor: Victoria’s Palace og Feriecenter Vesterhavet
Tv: Hotel Fanø Bad
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Klitlandskabet
Området er et klassisk klitlandskab i evig forandring. Vinden flytter
sandet rundt, så det danner skrænter, småbakker, lavninger og slugte.
Jo mere bevoksning, der er på klitterne jo mere konstante er de.
Det betyder selvfølgelig at landskabet er mere foranderligt, når man
nærmer sig stranden, hvor bevoksningen er minimal og vinden er
stærkere. Ved Fanø Bad lægger klitterne sig som lange rygge parallelt
med lavtliggende engområder. Klitterne, og sandet opleves både som
en glæde og en plage af områdets beboere. Sandet finder vej alle
steder og slider på biler og bygninger, og det er et stort arbejde at
holde veje, indkørsler, indgange, terrasser mm. fri for sand.

Strandvejen
Strandvejen i Fanø Bad ligger som et helt lige vejforløb, som en akse
mod Feriecenter Vesterhavet. Foran Feriecenter Vestehavet drejer
vejen mod syd og herfra kan man få et kig til stranden, havet og
horisonten. Strandvejen er ca. 12 m bred og har cykelsti og fortov på
begge sider, adskilt med kantsten fra vejarealet. Vejen og cykelstien
fremstår i asfalt. Fortov er overvejende i SF sten. Der køres der ofte
stærk på vejen, på trods af få hastighedsdæmpende foranstaltninger,
og vejen opleves den generelt som værende farlig. Biladgang til
stranden øger også trafikken gennem byen.
Bebyggelsen
Bebyggelsen i Fanø Bad består hovedsageligt af sommerhuse, hoteller
og ferielejligheder. Der er også enkelte butikker og restauranter, der
som i andre turistområder primært holder åbent om sommeren. Store
gamle strandvillaer vidner om Fanø Bads storhedstid som badeby og
kurdestination. Promenadekulturen forsvandt, da de gamle kurhoteller
blev revet ned og erstattet med nye moderne og mere introverte
feriekomplekser. Årtierne medbragte nye feriecentre i en tidstypisk
arkitektur som tilsammen danner et noget broget bybillede.
Fortove og mellemrum
Arealet mellem vejen og bygningerne er privatejet og fremstår meget
forskelligt. Mange steder er der græs, som nogle steder afskærmes for
offentlig adgang  ved hjælp af lave træstakitter. Andre steder benyttes
arealet til parkering. Enkelte steder er der udeservering i forbindelse
med restaurant eller café. Disse områder rummer også et stort
potentiale i forhold til at skabe muligheder for ophold og aktivitet.
7

VISION
Vision
Visionen er at skabe en samlende identitet eller karakter, som binder byen sammen - både
fysisk, visuelt, landskabeligt, socialt og mentalt. Igennem et stærkt helhedsgreb, der spænder
over hele konkurrenceområdet, vil det være muligt – selv med små tiltag – at forstærke og
skabe en stærk identitet for byen, så den fremstår mindre opdelt og fragmenteret, og at
fremhæve og levendegøre områdets stedbundne og historiske identitet, så der kan opstå
fornyet liv og gode rammer for samvær i området. Stedets karakter og iboende fortællinger
bør udnyttes som udgangspunkt for dette helhedsgreb for at skabe en stedsspecifik identitet.
Konkurrenceområdet er at betragte som mulighedernes felt i forhold til revitaliseringen af
Fanø. Et felt hvor det er muligt at slå tonen an, at skabe sammenhæng og at styrke byens
udtryk.

Billede: Luftbillede Fanø Bad
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OPGAVEN - HELHEDSGREBET
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Helhedsgrebet
Som beskrevet i visionen er udviklingen af et sammenhængs- og identitetsskabende koncept
konkurrencens primære opgave. Der efterlyses et stærkt helhedsgreb, der spænder over hele
konkurrenceområdet som kan forstærke eller/og skabe en stærk identitet for byen, så den vil
fremstår mindre opdelt og fragmenteret. Der ønskes bud på et helhedsgreb der
skaber fysiske, mentale og sociale forbindelser til stranden og badekulturen og dermed skabe
fornyet potentiale for samvær og aktiviteter. I helhedsgrebet ønskes bud på bedre rammer
for sociale møder i form af ophold og aktivitet for fastboende og gæster, bud der er med
til at fremhæve Fanø Bads unikke kulturhistorie, bud der medvirker til en revitalisering og
fredeliggørelse af vejen.
Konkurrenceområdet rummer overgangen fra den planlagte, urbane by til den utæmmede,
naturlige strand. Fra det menneskeskabte og gennemtænkte til den evig foranderlige,
ukontrollerbare og uforudselige natur - havet, vejret og vinden. Dette krydsfelt mellem
menneske og natur indbyder til en særlig tilgang og bearbejdning. Helhedsgrebet skal
understøtte både byens liv og aktiviteter samt stranden og havets sanselighed og ro. Området
skal blive et attraktivt sted i alle sæsoner og på alle tidspunkter af døgnet. Helhedsgrebet
skal således udvikles så det både rummer den levende sommerscene, hvor bade- og
solnedgangsgæsterne automatisk strømmer til, men også giver en merværdi til vinterscenen
og byde på mindre sæsonbetonede aktiviteter. Der ønskes besvarelser, der nedtoner
grænserne mellem de enkelte matrikler, hvor man kan bevæge sig frit, hvor offentligheden
inviteres ind, og hvor man således føler sig velkommen.

Strandkiosk
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OPGAVEN - TORVET

Feriecenter Fanø Bad
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Torvet
’Torvet’ skal betragtes som et nedslag i det overordnede koncept/ helhedsgreb og skal
udvikles som et nyt hjerte i Fanø Bad. Et centralt mødested, hvor lokale beboere og gæster
udefra kan mødes til uformelle ophold men også til mere planlagte - og lejlighedsvisebegivenheder som markeder, musikarrangementer, teater og andet. Et byrum, der
spænder over Strandvejen og giver beboerne et centralt mødested til ophold og forskellige
aktiviteter. Det udpegede område har en meget central placering i Fanø Bad. Området
ligger i strandvejens akse, forbinder flere forskellige veje og har visuel kontakt til stranden
og horisonten. Det nye torv strækker sig ind over strandvejen og griber fat i Feriecenter
Vesterhavets parkeringsarealer på den ene side og Hotel Fanø Bads arealer på den anden
side.

P-plads

Hotel Fanø Bad
Victorias Palace

Torv
P-plads
P-plads

Feriecenter Vesterhavet
Hotel Fanø
Sea Side
SØ

ND

ER
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Illustration af afgrænsning Torvet:
Afgrænsningen defineret af den
røde streg, angiver det areal hvor
torvet ønskes, og er ca. 3920 m2.
Det er op til konkurrencedeltagerne
at definere torvet indenfor dette
areal. Det forventes således ikke, at
”torvet” kommer til at omfatte hele
arealet indenfor den røde streg.
Konkurrencedeltagerne skal selv
prioritere hvilke arealer der bringes i
spil, også indenfør den økonomiske
ramme der er til rådighed.

Rekreativt mødested
Det nye torv skal blive et sted, der helt naturligt samler og tiltrækker folk, et sted der
koncentrerer liv og aktivitet, et dynamisk sted, der forandrer sig over tid og kan byde på nye
oplevelser hver gang den besøges. Dette centrale mødested, dette ’hjerte’ skal udvikles så
det bliver en samlende og rekreativ plads, hvor der indarbejdes muligheder for at en bred vifte
af aktiviteter, såvel faste som midlertidige, kan finde sted.
Torvet skal kunne danne ramme om det liv og den mangfoldighed, der finder sted på dette
mødested. Det betyder at der skal tænkes i en alsidig og fleksibel pladsindretning, som kan
imødekomme forskellige former for liv og ophold. Både det aktive liv og det passive ophold.
Den gamle og den unge besøgende. De flygtigt forbipasserende og dem med god tid til
et længere besøg. Konkurrenceforslaget skal tage højde for gennemgående trafik henover
torvet.
Som tidligere nævnt er meget af arealet privatejet (se ejerforhold på side 19) og realiseringen
af forslaget afhænger derfor til dels af ejernes opbakning og velvilje. På de næste sider
redegøres for de eksisterende forhold og ejerforholdene.
13

EKSISTERENDE FORHOLD

A Fiskerhusene

B Kellers Hotel

C Golfparken - Fanø Bad

G ”Victorias Palace”.

H Hotel Fanø Sea side

Opført i 1990. Gavlhuse udført i rødt tegl.
Indeholder ferielejligheder

Meget af konkurrenceområdet er privatejet.
Det er stort set kun Strandvejen der er ejet
af Fanø Kommune. I forlængelse af borgerinddragelsesprocessen, som blev afholdt
i forår 2015, er samtlige ejere og ejerforeninger blevet kontaktet med henblik på at
afklare hvilke arealer de vil stiller til rådighed
til projektet samt hvilke krav, forventninger
eller betingelser der måtte være i forbindelse med det. På denne og den næste side
findes en kort beskrivelse af bygningerne og
deres funktion, samt af krav og ønsker for
arealerne der indgår i konkurrencen.

D Pelargoniehuset

E Hotel Fanø Bad

F Feriecenter Vesterhavet

I Feriecenter Fanø Bad

J Ny Form

K Strandvillaerne

Opført i 1991. Skagens inspirerede gavlhuse
med rødmalet træbeklædning.
Indeholder privatejede ferielejligheder.

Opført i 1961. Bygget i Fanø-stil af rød tegl.
Stråtækt.
Indeholder en italiensk restaurant.
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Opført i 1885, tilbygning i 1974. Et af de
oprindelige strandhoteller og forhenværende
konditori. Hotellet blev senest renoveret i 2014,
og rummer idag også en gourmetrestaurant.

Opført ca. 1985-1992. Bygningen er udført i
beton og tegl. ”Badelandet” og andre faciliteter
lukkede i slutningen af 2011. Bygningen
indeholder idag privatejede ferielejligheder.
Restauranten i bygningen th blev lukket. Der er
planer om at leje arealerne i stueplan th ud på
sigt, til restauration eller som selskabslokaler,
samt som butiksareal.

Opført i 1992 som en del af Fanø Bad.
Bygget i rødt tegl.
Indeholder ferielejligheder.

Opført 1974. Oprindelig udført i beton, men
gennemgik i 2000 en større renovering med
rejsning af tagene, alle betonflader blev malet
og endegavlene skalmuret. P-pladsen blev
omlagt og begrønnet. Bygningen th er ”Victoria’s
Palace”, se næste side.

Tidl. servicebygning til Vesterhavsbadet.
Indeholder i dag butik og café med
udeservering. En lokal gruppe beboere og ejere
arbejder på at ombygge Victoria’s Palace, og
etablere et museum i det.

Opført i 2003 med facade i blåmalet træ, er
senere under en renovering malet sort.
Indeholder ferielejligheder.

Opført i 1938 med tilbygning i 2011. Huset er
stråtækt på facaden mod vejen.
Indeholder sport og fritidsbutik, café og
ferielejlighed.

Nogle fungerer stadig som udlejningsboliger
andre har fået nye funktioner.

15

EJERFORHOLD

ne
veba
Golf ø

lfp

lf

i Go

Min

Go

ke

n

A

C

ner

isba

Tenn

ar

ce

nt

er

rgon
Perla
t
huse

Fa

nø

d

B

N
JE
VE
ST

KY

ND
STRA

ers
l Kell

N

VEJE

I

Ba

D

ene

ia-

rie

rhus

e
Fisk

Fe

E1

Hote

ori

t
Vic

A_ Matriklen foran ’Fiskerhusene’.
Matriklen syd for vejarealet er ejet af Fiskerhusene, som pt bruger arealet
til parkering. Ejerne kan ikke undvære parkeringspladserne, så antallet af
p-pladser skal bevares. Ejerne er dog positivt stemt overfor øvrige ændringer
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B_matriklen foran Kellers Badehotel:
Antallet af p-pladser skal bevares, men p-pladsen må gerne indtænkes,
som en del af det samlede byrum, og tilkobles flere funktioner. Der skal også
fremover fortsat være mulighed for udeservering fra restauranten.
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C_området foran Golfparken
Ingen særlige krav. Der forventes en fortsat afskærmning af lejlighedernes
privatsfære.
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Zoner med private ejerforhold

Standvejen - Fanø Kommune

Torv område

Toilet
Standkiosk

K
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Strandvejen
Vejarealet må gerne bearbejdes såfremt biler fortsat kan køre ind over det
fremtidige torv. Det er muligt at ændre vejen, så den i fremtiden vil kunne få
status som ”sivegade” eller lignende.

E

Henvisning til ejerforhold og muligheder i zonen

D_områderne rundt om Tennisbanerne og Pelargoniahuset:
Tennisbaner bevares, men der er mulighed for at udvikle arealerne rundt
om, så tennisbanerne fremstår som en del af det nye byrum. Området foran
Pelargoniahuset skal fortsat kunne benyttes til udeservering.

F_ Feriecenter Vesterhavet
F1_P-plads og græsarealer foran Feriecenter Vesterhavet
Det er et stort ønske fra ejerne at der ikke inddrages parkeringspladser og at
den eksisterende ind-/udkørsel bevares. Dvs. at det fortsat skal være muligt
at parkere på dette område af torvet og antallet af P-pladser skal bevares.
Konkurrencedeltagerne skal belyse hvorvidt nogle arealer kan indgå i torvet
og kun tages i brug til parkering ved spidsbelastninger, eventuelt ved ny
disponering af P-pladser.
F2_Græsareal foran Feriecenter Vesterhavet
Dette område må ikke omdannes til et sted med risiko for øgede støjgener.
Dvs leg, ophold, parkering o.l. er ikke ønsket.
I Feriecenter Fanø Bad
Lejlighederne ligger med sydvestvendte altaner og terrasser. Derfor frabeder
beboerne ændringer der medfører risiko for øgede støjgener på arealet der
grænser til Feriecenter Fanø Bad.
J Ny Form
Antallet af P-pladser foran Ny Form bevares, samt muligheden for at køre ind
og ud af dette P-område.

E_områderne foran Hotel Fanø Bad:
E1: Ingen deciderede krav. Dette sted er i dag busventeplads, så det vil være
naturligt at tænke i opholdsmuligheder/ siddepladser her.
E2: Mulighed for plads til tøjstativer o.l. foran evt. kommende butikker.
E3: Udeservering i forbindelse med en eventuel fremtidig restaurant skal
være mulig
E4: Vareindkørsel bevares.
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BADEBY
Byen
Fanø Bad blev omkring 1890 udpeget som Danmarks første internationale badested, og
Danmarks første kursted blev åbnet netop her i 1891. Fanø Bad var således dengang stedet
man tog hen for at opnå de gavnende effekter af det friske salte vand, nyde tonerne fra promenadekoncerterne, og måske vigtigst af alt, for at blive set.
En vej, ‘Badevejen’, blev anlagt fra Nordby ud til vestkysten, hvor kurhoteller og strandvillaer
skød op på stribe langs første klitrække. Her kunne det bedre borgerskab både rekreere sig
og nyde de afslappende omgivelser. Gæsterne kunne leje en hestetrukket badevogn på hjul,
der blev kørt langt ud i det lave vand. Så behøvede man ikke gå så langt og man kunne være i
fred for nysgerrige blikke. Med kur-turismen dukkede også tennisbaner og en golfbane op.
Stier af røde tegl blev anlagt mellem hoteller, butikker og aktiviteter. Her kunne folk promenere
og gøre deres ærinder. De røde teglstensstier var i mange år et fysisk bindeled mellem bygningerne i den gamle ferieby.
Stranden
Den hvide sandstrand er gennem de sidste mange år blevet bredere og bredere, hvilket har
resulteret i en langsom dannelse af nye klitter foran nuværende ’første klitrække’. De nye klitområder er fredet og nord for Fanø Vesterhavsbad har et rigt fugleliv indtaget det nye område,
til glæde for alverdens ornitologer. Den flade strand er også scene for forskellige aktiviteter især drageflyvning, som også har genereret den berømte Fanø Dragefestival, der ligger i juni
måned.

Billeder:
Billeder fra byen og stranden før og nu
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Vandet er lavt meget langt ud, og men kan nemt vade ud til de første par revler. Når højvandet trækker sig tilbage, efterlader det flere store indsøer, der står og varmes op i solen indtil
højvandet henter dem igen. Netop det lave vand, de varme indsøer, den brede strand og de
mange udfoldelsesmuligheder, er en af grundene til at Fanøs strande, bliver ved med at være
et populært feriemål, især for børnefamilier.
19

ØKONOMI
Økonomi
Det samlede anlægsbudget inkl. honorar og øvrige omkostninger udgør 3.436.500 kr ekskl.
moms.
Konkurrencestiller er indforstået med at projektets økonomiske ramme er begrænset i forhold
til konkurrenceområdets størrelse. Det er derfor en del af konkurrencedeltagernes opgave at
medvirke til at prioritere indsatsen, så resultatet af projektet bliver synligt og giver byen et reelt
løft og således ikke ’forsvinder’ ved at projektets elementer bliver ’drysset ud’ på for stort et
areal. Det er afgørende at kvaliteten af det prioriterede får et højt niveau.
Det er altså konkurrencedeltagernes opgave at prioritere indsatsen indenfor konkurrenceområdet. Det forventes ikke hverken hele Fanø Bad ej heller hele Torvet kan eller skal opgraderes
indenfor den afsatte økonomiske ramme. Konkurrencedeltagerne skal komme med bud på
hvilke dele af projektet, der kan realiseres indenfor den afsatte sum til realiseringsprojektet og
hvilke dele, der kan realiseres efterfølgende.
Eftersom det forventes at være områdets grundejere og kommune, der eventuelt kan realisere de efterfølgende delelementer/ realiseringsprojekter er det vigtigt at disse er realistiske at
arbejde videre med. Det skal således være overkommeligt for de private at forskønne forskellige områder efterfølgende med udgangspunkt i det overordnede koncept. Alternativt kan det
frygtes at der ikke kommer nogen efterfølgende projekter.

Billede:
Kiosken for enden af strandvejen set fra klitten.
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BORGERNE
Fanø Kommune har i samarbejde med Spektrum Arkitekter i
foråret/ sommeren 2015 gennemført en bred inddragelsesproces
med en række interessenter og ejere i Fanø Bad. Formålet med
inddragelsesprocessen var primært at skabe lokal opbakning og
fælles retning for eventuelle fremtidige fysiske projekter i området.
Borgerinddragelsen affødte en række ideer, hvoraf ”Mødested(er)
i byen” og ”Strandvejen” er indarbejdet i nærværende
konkurrenceprogram. Ideerne giver tilsammen en idé om hvad der
”lever” hos borgerne. Se opsummering til højre.
Borgerne arbejdede også med hvilke værdier, der kendetegner
Fanø Bad og hvilke overordnede kvaliteter, de synes burde styrkes:
Kvaliteter:
’Fred, ro og afslapning’ skal være i balance med ’aktiviteter 		
og liv året rundt’.
Naturen kan trækkes ind i byen og understøtter byen som 		
’badeby lige ved vandet’.
Kulturhistorien bør være til stede i byen, det kan være via 		
formidling eller via et fortolket formsprog.
Byens identitet som badeby bør styrkes.
Værdier:
Naturen; Stranden, klitterne, himlen, havet
Kulturhistorien; Badekulturen, villaerne, de oprindelige huse,
badevognene
Det aktive liv; Vandre, løbe, bade, spille golf og tennis
Atmosfæren; Duftene, farverne, vejret, stemningen,
ro, fordybelse
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Borgernes ideer:

Solnedgangspladsen
Idéen er at skabe et mødested mellem by og strand for enden af strandvejen. En plads
der kan skabe sammenhæng mellem by og natur og blive et sted man kan mødes – ikke
mindst om aftenen for at nyde solnedgangen. Pladsen kan evt. være hævet over terræn
og øge tilgængeligheden. Den eksisterende toiletbygning og ishuset foreslås renoveret og
integreret som en del af pladsen og ligeledes integreret i klitterne.
Stisystem
Idéen er at skabe et mere sammenhængende stisystem i området, til dels ved at
skabe forbindelser parallelt med stranden og til dels igennem klitterne. Konkret blev
det foreslået at skabe en videreførelse af ’badesti nr. 3’, som lige nu ender i et sumpet
vådområde på stranden. Idéen er her at skabe tilgængelighed over vådområdet, så
man kan komme lettere til vandet og så man kan komme tæt på naturoplevelser i
sumpområdet. Herunder dyrelivet i sumpen.
Mødested(er) i byen
Idéen er at skabe et eller flere mødesteder/pladser i bykernen langs Strandvejen.  
Mødested(er) som kan blive et eller flere aktive byrum, hvor borgernes kan mødes om
sociale arrangementer og aktiviteter som mad, musik, markedsboder o.l. Mødestederne
foreslås enten placeret på mindre, tomme arealer foran og imellem bygningerne langs
Strandvejen og/eller i forbindelsen med p-pladsen foran Victorias Palace.
Kurbad/ Badeland
Idéen er at renovere det eksisterende, men ikke funktionsdygtige, badeland på Hotel
Badeland. En renovering med vægt på både wellness: spa, sauna, dampbad, kur,
saltvandsbad, massage etc., men også på et børnevenligt badeland (25m bane, udspring,
rutsje etc) De to dele kan evt. være adskilt, så larm og leg holdes væk fra afslapning og
forkælelse. Det er foreslået at arbejde både med en indendørs og en udendørs del.
Strandvejen
Idéen er at gøre ankomsten og bykernen mere attraktiv ved at højne kvaliteten på og
langs Strandvejen. Dette kan evt. gøres via trafikregulering, så farten dæmpes. Der kan
arbejdes med facaderenoveringer, så der skabes en smukkere by-facade med større
sammenhæng. Og ikke mindst kan der arbejdes med områderne mellem husene:
udvikling af ’mellemrum’ og p-pladser.
Museum
En gruppe engagerede borgere har igennem længere tid arbejdet med en idé om at
skabe et museum i Victorias Palace. Idéen er dels at indrette den eksisterende bygning
som museumsbygning og dels at renovere facaden, i stil med fordums tid, fx i familie
med den hedengangne bygning ’Kongen’. Idéen er at museet også indeholder en café,
en museumsbutik og mødelokaler.
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AFLEVERINGSMATERIALE
Konkurrenceforslagets omfang

1) SITUATIONSPLAN (HELHEDSGREBET) 1:1000, eller passende målstok
Situations- og konceptplan, der viser byrumsforløbets afgrænsning; parkeringspladser,
ankomstvejen, belægninger, beplantning, belysning og overordnede sammenhæng i byen.
2) PLADSTEGNING (TORVET) 1:500, eller passende målstok
Plan samt evt snit, som på en overskuelig måde redegør for projektets arkitektoniske
udformning og de funktionelle sammenhænge. Evt udsnit i relevant skala.
3) RUMLIGE TEGNINGER
Perspektiver og andre rumlige illustrationer, der viser karakteristiske træk ved projektet og dets
forhold til omgivelserne.
4) BESKRIVELSE
En kortfattet tekstbeskrivelse, der supplerer tegningsmaterialet med forslagets arkitektoniske
og funktionelle hovedidé og -disposition, materiale- og beplantningsvalg samt andre relevante
oplysninger i forhold til konkurrenceopgaven.
5) ØKONOMISK REDEGØRELSE
Der ønskes en økonomisk redegørelse, der i overordnede træk angiver hvorledes
foreslagsstillerne forestiller sig en disponering af udgifterne indenfor den angivne økonomiske
ramme.
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AFLEVERINGSFORMAT
Projektmappe, USB/cd rom, navnekuvert

AFLEVERING
Aflevering af forslagene skal ske anonymt senest torsdag den 17.12.2015, kl. 12.00 på
konkurrencesekretærens kontor. Forslag afleveret efter ovenstående frist vil blive erklæret
ukonditionsmæssige og vil ikke blive optaget til bedømmelse.
FYSISKE AFLEVERING
Afleveringsmateriale 1-5 indleveres i 1 stk A3 projektmappe
Maksimalt 12 A3 sider.
DIGITAL AFLEVERING
Konkurrenceforslaget skal endvidere foreligge på en usb/cd rom.
Det digitale materiale skal bestå af følgende:
- A3 projektmappen som pdf
-  Alle illustrationer vedlægges som selvstændige jpeg eller pdf filer i høj opløsning.
- 2 A0 plancher, lavformat, printklar som pdf
NAVNEKUVERT
Ugennemsigtig og forseglet navnekuvert indeholdende en seddel med kontaktoplysninger og
navn på forslagsstiller. Navnekuverten skal forsynes med teksten ’Navneseddel’.
KENDINGSTAL
Konkurrencedeltagerne skal mærke alle dele af deres forslag (projektmappe, navnekuvert,
plancher og usb/cd) med et kendingstal. Konkurrencedeltagerne vælger selv deres
kendingstal, der skal være en tilfældig kombination af fem cifre.
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BEDØMMELSE
KONKURRENCENS FORM OG FASER
Konkurrencen gennemføres som en anonym konceptkonkurrence omfattet af bestemmelserne
i Tilbudsloven. Konkurrencen gennemføres med budopfordring, spørgsmål og svar, aflevering
af konkurrenceforslag og efterfølgende udpegning af vinder.
BEDØMMELSESUDVALGET
•
Borgmester Erik Nørreby, Fanø Kommune
•
Projektchef Karen Skou arkitekt MAA, Realdania
•
Torben Schönherr, Landskabsarkitekt MDL,
RÅDGIVERE FOR BEDØMMELSESUDVALGET
•
Jacob Kristian Bay, Plan og Udvikling, Fanø Kommune
•
Anne Bjergaard, Plan og Udvikling, Fanø Kommune
•
Sofie Willems og Joan Raun, Spektrum Arkitekter
BEDØMMELSE
Bedømmelsesudvalget vil vurdere de indkomne projekter ud fra forslagets arkitektoniske
kvalitet, herunder evne til at imødekomme de krav og ønsker, der er anført i afsnittet
’konkurrenceopgaven’. Overholdelse af den økonomiske ramme vil ligeledes indgå i
bedømmelsen.
KONKURRENCESEKRETÆR
Konkurrencens sekretær er Spektrum Arkitekter, St. Kongensgade 40G, 1264 København K,
spektrum@spektrumarkitekter.dk.
FORESPØRGSLER
Spørgsmål bør fremsættes snarest muligt og skal fremsendes pr mail til konkurrencens
sekretær. Spørgsmål vil blive besvaret løbende. Spørgsmål skal fremsendes inden den
01.12.2015
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KONKURRENCEBETINGELSER
VINDERENS MULIGHEDER
Konkurrencen er en konceptkonkurrence, der gennemføres med henblik på at få undersøgt
om det er muligt at finde et troværdigt koncept for revitaliseringen af området. Partnerne og
interessenterne (Fanø Kommune, Realdania og ejerne af de berørte matrikler) vil efterfølgende
vurdere om projektet skal og kan gennemføres.
Såfremt projektet gennemføres vil vinderen af konkurrencen få tildelt opgaven i
totalrådgivning og skal gennemføre følgende hovedydelser:
-

Tilretning af konkurrenceforslag i samarbejde med Fanø Kommune og ejerne af de
berørte matrikler.
Gennemføre projektering af byrumsforløbet, byggeledelse og fagtilsyn mv. i henhold til
Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 fra FRI og DanskeArk.

BESIGTIGELSE
Der er ikke planlagt fælles besigtigelse til Fanø Bad. Det er således op til de enkelte teams at
besigtige området selvstændigt.
KONKURRENCENS TIDSPLAN
10.11.2015			
Udsendelse af konkurrenceprogram
01.12.2015			Spørgefrist
17.12.2015
Aflevering af konkurrenceforslag
18.12.2015 - 03.01.2015 Udstilling og ’kommenteringsperiode’ for borgerne i Fanø Bad
Medio januar 2016
Meddelelse om resultat og vinder
Februar 2016
Evt. Indgåelse af rådgiveraftale og opgavestart
Forår 2016
Lokalplansproces inkl. borgerhøringer
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KONKURRENCEBETINGELSER
KONKURRENCEMATERIALET
Konkurrencematerialet består af nærværende program med følgende bilag.
1.
2.
3.
4.

Nærværende konkurrenceprogram
Gældende lokalplaner (nr. 8, 36, 62, 99 og 101)
Fotos fra området
Kort Fanø Bad .dwg format.

RETTIGHEDER OG FORSIKRING
Ejendomsretten, herunder brugsretten, til forslagene tilhører udbyder. Ophavsretten til et
konkurrenceforsalg forbliver dog altid hos forslagsstilleren. Udbyder er berettiget at arbejde
videre med vinderprojektet samt at anvende ideer og enkeltheder fra de øvrige forslag.
Tredjepart har ret til at gengive de indsendte forsalg, f.eks. i dagbladet og elektroniske medier,
dog kun med angivelse af forsalgsstillernes navne.
Forslagene vil ikke blive forsikret, idet det forudsættes, at forslagsstillerene opbevarer originaler
af deres forslag. Forslagene returneres ikke.
ØKONOMI
Det samlede anlægsbudget inkl. honorar og øvrige omkostninger udgør 3.436.500,- DKK.
Projektet støttes af Realdania og Fanø Kommune.
VEDERLAG
Alle konditionsmæssigt konkurrenceforslag honoreres med et vederlag på 50.000 kr. ekskl.
moms, som kommer til udbetaling, når bedømmelsen er afsluttet.
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Konkurrencen afholdes med følgende 3
prækvalificerede konkurrenceteams:
Masu Planning
EVERYDAY
Jesper Kongshaug
Erik Brandt Dam Arkitekter
Cornelius + Vöge
Primus Arkitekter
STED
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