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Lolland Kommune, Realdania og A.P Møller Fonden 
lancerede i april 2020 et samlet initiativ til udvikling 
af Nakskov i forlængelse af den Udviklings- og 
investeringsstrategi Nakskov 2030, som kommunen 
vedtog i 2019. Strategien har særligt fokus på at styrke 
tre områder, hvor potentialet for udvikling er størst: 
havnen, bymidten og Hestehoved. Den samlede 
projektøkonomi er mindst 150 millioner kr.

Den konkurrence, som her udskrives, handler om 
indsatsområdet Nakskov Havn. Konkurrencen skal give 
kreativt input inden for landskab, kulturarv og byplan-
lægning, der kan inspirere den videre udvikling af 
havneområdet. Visionen for opgaven og dens rammer 
beskrives nærmere i dette konkurrenceprogram, der 
også konkretiserer kravene til forslagenes form og 
indhold.

Konkurrencen indledes med udarbejdelsen af forslag 
til en samlet udviklingsplan for Nakskov inderhavn. 
Planen skal vise, hvordan der kan skabes funktionel, 
trafikal og visuel sammenhæng omkring inderhavnen 
som et bolig- og rekreationsområde, hvor den fortsatte

erhvervsaktivitet er en del af særpræget. Havnens 
maritime og industrielle stemning skal fastholdes som 
del af en særlig oplevelse, der supplerer oplevelsen af 
bymidten. 

De to forslag, der anviser de mest interessante planer, 
får derefter mulighed for at konkretisere et tilbud om 
rådgivning under realiseringen af udvalgte delprojekter, 
sådan at den endelige vinder kan tilbydes at medvirke 
som rådgiver i den videre proces.

Realiseringen vil inddrage borgere, investorer og andre 
interessenter i arbejdet med at konkretisere udviklings-
planens gode ideer, og der vil blive lagt vægt på en 
tæt koordinering med de to andre indsatsområder i 
Nakskov. Ansvaret for denne koordinering vil fra august 
2020 blive placeret hos en nyansat programdirektør.

Vi ser frem til at modtage visionære og gennemarbej-
dede forslag, der kan lede til valget af den rette rådgiver 
under de kommende års udvikling af Nakskov Havn.
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Visionen for Nakskov 2030 er at skabe en langsigtet 
positiv udvikling af Nakskov med turisme som 
løftestang. Nakskov er Lollands største by og har en 
afgørende betydning for udviklingen af hele øen. Byen 
har en lang og stolt historie som købstad, en driftig 
industri- og søfartsby, og en vigtig handels- og servi-
ceby for et stort opland.

Nakskov har arbejdet sig igennem en krise, både i 
forhold til arbejdspladser og bosætning, og byen 
er præget af optimisme. Tiden er rigtig til at sætte 
ind med en målrettet indsats for yderligere at styrke 
Nakskov som hovedby på Lolland og som et godt sted 
at bo, arbejde og besøge.

Udviklingsprojektet Nakskov 2030 skal bidrage til 
en stærkere forståelse i Nakskov af byens righoldige 
kulturhistorie og enestående naturadgang, så disse 
kvaliteter kan anvendes som grundlag for nye erhvervs- 
og boligmuligheder. Nakskov skal være en levende og 
attraktiv by for både borgere, besøgende og erhvervs-
drivende og en stærk hovedby, der skaber vækst og 
udvikling til gavn for hele Lolland.

Nakskov er ikke i dag en turistby, og turisme fylder ikke 
meget i bybilledet eller i erhvervsstrukturen i Nakskov. 
Derfor er det nødvendigt, at indsatsen er strategisk og 
målrettet. Hvis udviklingen skal skabe ringe i vandet og 
føre til kommercielt bæredygtige private investeringer 
og forretninger, skal der skabes kritisk masse. Den 
kritiske masse opnås kun, hvis der prioriteres præcist i 
forhold til, hvad der udvikles hvor. 

Udviklingsmulighederne ligger i en konkret og målrettet 
indsats på tre områder: 

	p købstadens historiske bykerne omkring Axeltorv med 
mange bevaringsværdige byrum og huse

	p det rekreative område Hestehoved med marina og 
campingplads mellem by og fjord

	p Nakskov Havn, der danner en rå og industriel 
kontrast til både naturområderne og bymiljøet 

Havnemiljøet er autentisk, men der savnes aktivitets- 
og opholdssteder. Der skal være noget at kigge på og 
en grund til at sætte sig ned og nyde atmosfæren, når 
man opholder sig på havnen.

Målet er at udvikle havnen til et oplevelsesrigt møde-
sted, hvor borgere og besøgende både kan slentre 
langs kajen og engagere sig i både kulturelle og blå 
aktiviteter. Fra inderhavnens industri og lystbåde til 
Honnørkajens smukke bygninger skal det året igennem 
summe af aktivitet både i havnebassinet og på kajen. I 
sommerhalvåret skal der være mulighed for et særligt 
liv med café, udsalg af lokale råvarer og afgang med 
turbåde til oplevelser på fjorden.

Den oplevelsesrige havn skal være med til at binde 
by og fjord sammen og skabe forbindelse til fjordens 
maritime oplevelser.
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Hestehoved har en særlig natur og ligger ud til den ørige fjord, men 
mangler reason-to-go. I fremtiden skal Hestehoved danne afsæt for 

outdooroplevelser i Nakskov Fjord.

Nakskov har en historisk bymidte, men lider mange steder af at være 
nedslidt. I fremtiden skal bymidten danne ramme om et varieret byliv med 

shopping, restauranter, events, kultur og muligheder for at mødes og 
hænge ud.

Nakskov har en aktiv erhvervshavn, der vidner om byens historie, men 
som ikke inviterer til ophold. I fremtiden skal Nakskovs havn danne et 

oplevelsesrigt opholdsrum, hvor borgere og besøgende kan slentre langs 
kajen og suge den særlige maritime stemning til sig.

HAVNEN BYMIDTENHESTEHOVED OG FJORDEN

Nakskov er ikke i dag en turistby og turisme fylder ikke meget i bybilledet eller i erhvervsstruk-
turen i Nakskov. Derfor er det nødvendigt, at indsatsen er strategisk og målrettet. Hvis udvik-
lingen skal skabe ringe i vandet og føre til kommercielt bæredygtige private investeringer og 
forretninger, skal der skabes kritisk masse. Den kritiske masse opnås kun, hvis der prioriteres 
præcist i forhold til, hvad der udvikles hvor. Denne plan peger på tre områder, der skal være 
fokus for turismeudvikling i Nakskov: Byen, havnen og Hestehoved.
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BYMIDTEN 

Nakskov har en historisk bymidte, 
men lider mange steder af at være 

nedslidt. I fremtiden skal bymid-
ten danne ramme om et varieret 

byliv med shopping, restauranter, 
events, kultur og muligheder for at 

mødes og hænge ud.

HAVNEN 

Nakskov har en aktiv 
erhvervshavn, der vidner om byens 
historie, men som ikke inviterer til 
ophold. I fremtiden skal Nakskovs 

havn danne et oplevelsesrigt 
opholdsrum, hvor borgere og 

besøgende kan slentre langs kajen 
og suge den særlige maritime 

stemning til sig.

HESTEHOVED OG FJORDEN 

Hestehoved har en særlig natur 
og ligger ud til den ørige fjord, 
men mangler reason-to-go. I 

fremtiden skal Hestehoved danne 
afsæt for outdooroplevelser i 

Nakskov Fjord.
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Konkurrenceområdet er afgrænset til Nakskov inder-
havn mellem Nybro og det nedlagte færgeleje, som det 
fremgår af kortet.

Konkurrenceområdet er underinddelt i Nordkajen, 
Sydkajen og det forbindende havnebassin med 
følgende omtrentlige udstrækning:

Delområde m2

Nordkajen 42.000

Sydkajen 55.500

Havnebassín 61.000

I alt 158.500

Arealopgørelsen af Sydkajen omfatter ikke den ca. 
16.500 m2 store DLG-grund, som ikke indgår i konkur-
renceområdet, da aktivitet og bebyggelse her ønskes 
bevaret uden ændringer.

Nakskov Havn
Nakskov opstod før år 1200 som fiskerleje og handels-
plads ved Halsted Ås udløb i fjorden, og frem til i dag 

har byens udvikling været tæt knyttet til havnen. I 
1509 anlagde kong Hans Danmarks første befæstede 
orlogsværft på Slotø ude i Nakskov Fjord. Samtidig 
blev byen og havnen befæstet og kom til at spille 
en vigtig rolle i krigstid. I ly af fæstningen voksede 
Nakskov op som en driftig handelsby med pakhuse 
og købmandsgårde mellem stræderne, der stadig 
forbinder bymidten og havnen, ligesom enkelte af 
pakhusene ligger der endnu. I 1656 kunne man læse 
om byens formuende borgerskab, at det ”vedligeholder 
en stor handel tilsøes, og udi deres egne skibe udfører 
en mærkelig stor parti af landsens gode varer til vidt 
fraliggende steder: Spanien, England, Holland, Tyskland, 
Norge osv.”. 

Få år senere blev Nakskov indtaget af svenske tropper 
hele to gange, og efter erobringen tegnede svenskerne 
det formodentlig mest præcise kort, der findes over den 
befæstede by.

I 1700-tallet mistede Nakskov sin militære betydning, 
men synergien mellem by og havn udviklede sig 
yderligere. Åbningen af et civilt skibsværft i Nakskov i 
1826 markerede en fredeligere udvikling kendetegnet 
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I den gældende kommuneplan er hele konkur-
renceområdet klassificeret som risikoområde for 
oversvømmelser, og i Lollands Klimatilpasningsplan 
fra 2015 (bilag) er Nakskov Inderhavn udpeget som 
det område i kommunen, hvor de største værdier 
risikerer at gå tabt ved oversvømmelse. Ved byggeri 
og anlæg i risikoområderne skal der foretages en 
vurdering af oversvømmelsesrisikoen og mulighe-
derne for klimasikring. Arealer, der i særlig grad 
er udsatte for oversvømmelse, skal friholdes for ny 
bebyggelse. I 2019 besluttede Lolland Kommune 
desuden at indlede forundersøgelse af en fremskudt 
sluse, der skal etableres ved havneindsejlingen ca. 1 
km vest for konkurrenceområdet.

Hele vandfladen er del af Nakskov Fjord vildtreservat 
(Natura 2000-område nr. 179), der har til formål at 
sikre fjorden og Indrefjorden som yngle-, raste- og 
fourageringsområde for vandfugle. I Naturstyrelsens 
vandplan for Smålandsfarvandet 2015 betegnes 
miljøbelastningen af Nakskov Fjord som moderat, 
og det vurderes, at Indrefjorden har et potentiale for 
forbedring. Mens der er sejladsforbud i Indrefjorden, er 
sejlads med en fart op til 5 knob tilladt i havnen. Inder-
havnen besøges mest af fritidssejlere og af fragtskibe 
til og fra DLG.

af livlig handel med korn og andre varer. I 1869 blev 
der etableret motorfærgeforbindelse til Langeland 
og Korsør. Da jernbanen i 1874 blev ført igennem til 
Nakskov, tog byens industrielle udvikling yderligere 
fart med oprettelsen i 1882 af en sukkerfabrik, som 
efterhånden blev Danmarks største. Sukkerfabrikken 
blev ikke placeret ved havnen, men et godsspor 
sørgede for god forbindelse, og endnu i dag har 
fabrikken et tankanlæg på Sydkajen.

En moderne industrihavn blev anlagt 1914-19. Sejlløbet 
gennem den lavvandede Nakskov Fjord blev rettet 
ud og uddybet, og havnen fik ny havnebygning med 
pakhus og havnefyr, vejerbod og toldkammer. Nye 
havnebassiner blev anlagt og land indvundet, der 
gav plads til virksomheder som et moderne skibsværft 
(etableret 1916), silopakhus og kulkran. Som i andre 
danske havne medførte bl.a. den stigende konkurrence 
fra godstrafik over land, at Nakskov Havns industrielle 
udvikling kulminerede omkring 1970. I 1975 blev 
færgefarten flyttet til Tårs, og i 1986 lukkede Nakskov 
skibsværft. 

Nakskov Havn er i dag en kommunalt ejet trafik- og 
erhvervshavn. Sejlrenden, der løbende forbedres, 
forbinder havnen med den stærkt befærdede inter-
nationale sejlrute i Langelandsbæltet. Det nedlagte 
skibsværfts arealer er udviklet til et erhvervsområde, 
som anvendes af vindmølleproducenten MHI Vestas 
og andre virksomheder, og Dansk Landbrugs Grovva-
reselskab (DLG) har siloanlæg i inderhavnen. Her har 
udviklingen også frigivet arealer til rekreative formål og 
boliger.

Inderhavnen indgår i konkurrencen med et vandareal 
på ca. 6 ha. Fra en bredde på ca. 40 m ved Nybro i øst 
udvider havnebassinet sig til ca. 140 m ved det tidligere 
færgeleje i vest. Vanddybden i inderhavnen varierer fra 
2 til 6,3 m. 

Under normale omstændigheder er forskellen mellem 
flod og ebbe i havnen ringe, men storm fra forskellige 
retninger kan give op til 1,5 m højvande og ned til 1 
m lavvande i havnen. Nybro er anlagt efter en kata-
strofal stormflod i 1872 som sluse i det 63 km lange 
dige omkring de lavtliggende landområder mellem 
Nakskov og Rødby. Ved broen findes en vandstands-
måler, der leverer data til DMI’s varslingssystem. 

[Illustration: Nakskovs byplan med 
vest opad efter Samuel Pufendorf 
1696, som er baseret på den svenske 
hærs opmåling i 1659 © Creative 
Commons.]

[Illustration: Nakskov prospekt 1767 
med billedtekst: Nakskov betyder det 
skovklædte næs, men på prospektet 
fra 1767 har huse for længst erstattet 
træerne på næsset nord for den inder-
ste del af fjorden.]

500m

Lejekontrakter
Privat ejer

Udlejet

Delvis udlejet

Reserveret

Ledigt

Lolland Erhvervshavne
Nakskov Havn

Havnekort med arealeanvendelse

Papirstørrelse A3

Tidspunkt: 25-01-2016 14:00:55
Målestoksforhold: 1:6000

7
Nakskovs byplan med vest opad efter 
Samuel Pufendorf 1696, som er baseret  
på den svenske hærs opmåling i 1659. 
Creative Commons

3
Nakskov betyder det skovklædte næs, 
men på prospektet fra 1767 har huse for 
længst erstattet træerne på næsset nord 
for den inderste del af fjorden. 
Den Digitale Byport

1
Danmarks Højdemodel viser her den forventede oversvømmelse 
ved 1,6 m forhøjet vandstand uden bølger

7
Nakskov havnekort arealanvendelse 2016
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Nordkajen
Den nordlige del af konkurrenceområdet følger  
Nakskovs oprindelige kystlinje (”skibbro”) under Havne-
gade i en blød kurve 800 m fra det nedlagte færgeleje 
i vest til Nybro i øst, hvor området kun er 25 m bredt. 
Desuden omfatter konkurrenceområdet to dele af  
bymidtens havnefront mod Havnegade.

Færgelejet for enden af Nørrevold var til 1975 ankomst- 
og afgangssted for færgeforbindelsen til Spodsbjerg 
på Langeland og har siden henligget til brug for slæ-
bebåde og andre af havnens tjenestefartøjer. Desuden 
er et aktivt havnefyr placeret på den længste mole.

Honnørkajen er de første 200 m af Nordkajen mod øst 
fra det nedlagte færgeleje. Navnet referer til, at konge-
skibet modtages her, senest i juni 2016. Fra den 1,5 m 
høje kaj stiger en fast belægning til 2 m på Havnegade 
og 2,5 m i krydset mellem Erlingsvej og Nørrevold. 

Midt på Honnørkajen nærmest færgelejet ligger to 
bevaringsværdige bygninger, Havnebygningen og 
Toldboden.

Havnebygningen blev opført 1915 af arkitekterne Axel 
Preisler og Einar Ambt. Den 90 m lange og 16 m brede 
bygning rummede i den østlige ende et pakhus, mens 
det høje midterparti rummede havnekontor i to eta-
ger og havnechefens beboelse i tredje. I bygningens 
vestlige ende var der spisesal mm for havnearbejderne 
og kontor for havneingeniøren (senere vejerbod). Alle 
funktioner blev med stor effekt indordnet i facaden 
omkring den imposante frontspids med barokt svung-
ne sider og et stort helvalmet tegltag, der bærer både 
havnefyr og et ur. Havneadministrationen flyttede i 
2019 til andre lokaler, og Havnebygningen huser i dag 
Marineforeningen og Nakskov Skibs- og Søfartsmuse-
et, der er frivilligt drevet. Desuden anvendes bygningen 
til events og udstillinger. 

Toldboden, der tegnet af arkitekt Johannes Magdahl 
Nielsen, blev indviet 1917 og fungerede i 50 år som 
toldkammer. Derefter overgik den i en periode til kom-
munens tekniske forvaltning, og den står i dag tom. 
Bygningen udnytter originalt den skæve hjørnegrund 
med facaden i det afskårne hjørne mod havneindsej-
lingen og føjer med sine historistiske detaljer en særlig 
stemning til havnefronten. 

Honnørkajen

Færgelejet

Nordkajen set fra drone

Nørrevold

Færgeleje

Toldbod

Havnebygning

Honnørkaj

Postbåd

Skulpturplads

Gæstefortøjning

Madam Blå Bådelaug
Nybro
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De to bygninger var tidligere forbundet af en portal 
over den indkørsel, som i dag via en brovægt giver 
adgang til parkeringspladsen bag bygningerne. 

Honnørkajen afgrænses mod nord af bymidtens 
havnefront langs Erlingsvej og Havnegade med række 
fredede og bevaringsværdige beboelses- og erhvervs-
bygninger. Husene er i meget forskellig vedligeholdel-
sesstand, og der er enkelte steder opført nye bygninger 
og anlæg, som virker fremmede i det traditionelle 
havnebillede. Ældst er Dronningens Pakhus, Havne-
gade 73, som er opført i bindingsværk i 1589. Pakhuset 
indgår som perspektivprojekt i udviklingen af Nakskov 
Bymidte. Husrækken tæller også et andet fredet 
pakhus, Theisens Gård, Havnegade 55, der opført år 
1700. Husrækken gennemskæres af adskillige stræder, 
som fra gammel tid har forbundet havn og bymidte. 

Karréen mellem to af disse forbindelseslinjer,  
Kongenstofte og Tolderensstræde, indgår i konkur- 
renceområdet. Denne såkaldte Mejerikarré rummer 15 
bevaringsværdige bygninger, heraf seks på havnefron-
ten. Det er overvejende beboelseshuse i 1 – 2½ etage. 
Karréen var tidligere opdelt i smalle, gennemgående 
parceller ned til havnen. Disse parceller er siden blevet 
underopdelt på kryds og tværs, og bebyggelse er opført 
på langs af de nye matrikelskel. Karréens grund stiger 
fra 1,5 m ved Havnegade til 4,5 m ved Vejlegade.

Kommunen vedtog i 2000 en lokalplan (367-53, bilag) 
for at muliggøre byfornyelse i karréens randbebyggelse 
og midte. Den samlede bebyggelsesprocent blev 
fastlagt til 90, og der blev åbnet mulighed for en vis 

1
Stræde mellem bymidten og Havnegade

(nederst) Dronningens Pakhus

5
Nordkajens havnefront

Havnebygningens aktuelle anvendelse

Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum er et historisk 
museum, der beskæftiger sig med skibe, søfart og 
skibsbygning med udgangspunkt i lokalområdet  
samt arbejdsforholdene for personer beskæftiget 
inden for søfart. Museet udstiller bl.a. navigationsud-
styr, skibsmodeller, uniformer, værktøj og andet, der 
har med skibsfart at gøre. Derudover har museet en 
udstilling om Nakskov Skibsværft og skibene Skole-
skibet Danmark, der blev bygget på værftet i 1913, og 
Jutlandia, der blev bygget i 1934. Museet blev etableret 
i 1996 med støtte fra bl.a. Nakskov Byråd og Marine-
foreningen i Nakskov og åbnede dørene i maj 1997. 

I tilknytning til museet findes en lille udstilling om 
polarforskeren Peter Freuchens tilknytning til Enehøje i 
Nakskov Fjord. 

Marineforeningen er en landsdækkende forening 
med det formål er at styrke nationens interesse 
for søværnet og søfarten samt at vedligeholde 
forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem 
personer, der er eller har været tjenstgørende under 
Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til 
søs. Afdelingen i Nakskov blev oprettet i 1913 og 
dækker hele Lolland.

Oversigtsplan stuen

Peter Freuchen udstilling

Psykolog

Søfartsmuseum

Marineforening

Søfartsmuseum Havnekontor

Oversigtsplan  1. sal

Oversigtsplan  2. sal
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blanding af bolig- og erhvervsformål kombineret 
med en restriktiv facadecensur. I de forløbne 20 år 
er der foretaget en omfattende nedrivning, der har 
muliggjort en ny gangforbindelse mellem Havnegade 
og naboejendommen til det tidligere Nakskov Mejeri i 
Vejlegade, der givet navn til karréen.

Endevidere indgår havnefronten mellem udmun-
dingen af Blindestræde og Badstuestræde (fra 
Havnegade 49 til 59) i konkurrenceområdet. På 
denne strækning bryder indkørsler, garager, mure og 
ubebyggede grunde den sluttede bebyggelse. 

Denne havnefront er ligesom resten af konkurrence-
området på Nordkajen omfattet af en lokalplan 
(367-41, bilag) fra 1993. Lokalplanen overførte 
vejarealet og del af havneområdet ved Erlingsvej og 
Havnegade fra havne- til byzone. Med Philip Rasmus-
sens tegnestue som rådgiver fik Nordkajen fra 1995 
sin nuværende karakter som langstrakt, overvejende 
ubebygget byrum gennemskåret på langs af vejforlø-
bet. Vejprofilet er chaussestens- og flisebelagt mod kaj 
og husrækken, derimellem findes en tosporet vej med 
cykelstier i rød asfalt og delvis med midterrabat.  

Zonen ved kajen er adskilt fra vejen af bede med 
græsser og rønnetræer, der blev anlagt ved Havne-
gades renovering 2015-17. Nærmest Havnebygningen 
afsluttes beplantningen af seks lindetræer, der er 
klassificeret som bevaringsværdige.

Havnegade og Erlingsvej udgør sammen med Nørre-
vold, Perlestikkergade, Rødbyvej og Winchellsgade 
ringgaden omkring Nakskov bymidte og fungerer 
som sådan også som rute for erhvervstrafik fra Tårs 
til Nakskov Havns sydlige erhvervsområde. Ved den 
seneste trafiktælling i 2017 (bilag) udgjorde lastbiler 
2,5% af Havnegades samlede trafik. 

Cykelstierne langs nordkajen indgår i den nationale 
cykelrute 8, Østersøruten. 

Nordkajen og havnebassinet er forbundet med et 
kajanlæg, der har varierende højde fra 0,5 til 1,5 m for 
at tilgodese fortøjning af mindre og større både. På de 
lave strækninger følges kajen af et fortov og en støtte-
mur med trapper, der sikrer det bagvedliggende areal 
mod højvande op til 1,5 m. 

7
Mejerikarréen set fra drone

3
Gårdrydning i Mejerikarréen

3
Havnegades profil i lokalplan 1993

5
Den brudte havnefront mellem 
Havnegade 49 og 59
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Kajforløbet er i øvrigt varieret med en oval plads med 
bænk, parkbelysning og tre skulpturer i marksten fra 
Lolland, udført af kunstner Thomas Kadziola i 2001. 
Pladsen fungerer som venteområde for passagerer til 
postbåden ”Vesta”, der betjener øerne i Nakskov Fjord. 
Her ligger også den tomastede skonnert ”Johanne af 
Nakskov” fortøjet, når den ikke er chartret til at sejle 
med turister.

På en tilsvarende plads længere mod øst ligger konkur-
renceområdets eneste spisested, grillbaren Madam 
Blå med bænkeborde ud til vandet. Mellem de to 
opholdssteder findes afmærkede parkeringspladser, en 
offentlig toiletbygning og træskure med faciliteter og 
information til fritidssejlere, som kan sidefortøje langs 
denne del af kajen. Belægningen i området veksler 
mellem asfalt og chaussesten, hvori det nedlagte jern-
banespor til færgelejet er synligt.

Den sidste del af konkurrenceområdet ned til Nybro 
benyttes af et bådelaug med 30 pladser. Klubbens 
område er på landsiden afgrænset af et skur i metal-
plade og en stejleplads. Nærmest Nybro findes en 
pumpestation til en spildevandsledning, der her er ført 
under havnebassinet.

Nordkajen nærmest Nybro: Madam Blå og bådelauget

1
Bådelauget på Nordkajen

7
Skulpturpladsen på Nordkajen
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Sydkajen
Hele denne del af konkurrenceområdet ligger på 
indvundet land mellem Nakskov inderhavn og den 
tidligere ø Færgelandet, hvis kyst omtrent fulgte den 
nuværende vej Skandsen. Som navnet antyder, blev det 
første land indvundet som led i Nakskovs befæstning. 
Dengang var området forbundet med byen via Lange-
bro, der lå i forlængelse af Bibrostræde (”strædet til 
byens bro”). Den nuværende udstrækning fik Sydkajen 
først efter anlæggelsen af Nybro i 1872 og fortsat land-
vinding under udbygning af skibsværftet fra 1916. 

Fra Nybro i øst krummer konkurrenceområdet svagt 
langs havnebassinet 800 m mod vest til skibsværftets 
gamle administrationsbygning, hvorfra en linje til 
det tidligere færgeleje på Nordkajen afgrænser det 
samlede konkurrenceområde. På en strækning af 175 
m midt på Sydkajen er DLG’s industrigrunde udeladt af 
konkurrenceområdet.

Mod øst er området afgrænset af Nybro, mod syd 
af vejene Skandsen og Skibsværftsvej indtil forgre-
ningen mod skibsværftets administrationsbygning, 
hvis matrikelskel udgør områdets vestlige grænse. 
Områdets bredde varierer fra 50 til 110 m. Kajkanten 
ligger overvejende i kote 1,5, og terrænet stiger til 3 
m mod syd.

Sydkajen er et typisk havnenært industriområde, 
lavtliggende med uensartet og stedvis kompakt bebyg-
gelse, der dog delvis er under nedrivning, samt flere 
tekniske anlæg som transformerstationer og nedgra-
vede tanke. Bebyggelsen på matrikelkortene er stedvis 

ikke ajourført, som det fremgår ved sammenligning 
med dronefotos optaget juni 2020. 

De gældende lokalplaner (bilag) 367-21 fra 1987 
(det østlige område) og 367-55 fra 2002 (det vestlige 
område) fastlægger rammerne om udviklingen efter 
skibsværftets lukning i 1986 og afspejler heller ikke de 
aktuelle muligheder og behov for nyudvikling af Sydka-
jen. Lokalplanernes intention var at sikre, at området 
fortsat blev anvendt til ”industri-, værksteds-, hånd-
værks-, handels- og oplagsvirksomheder, som skønnes 
at have naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen”. 

Området nærmest Nybro, Mørtelværksgrunden, er 
i stor udstrækning allerede ryddet for industrielle 
bygninger og anlæg, og der er udarbejdet skitseforslag 
til en mulig opførelse af boliger på området. 

Forslag til boligbyggeri på Sydkajen. 
Bertelsen & Scheving

Sydkajen set fra drone

Skibsværftets
administrationsbygning 

Havfruebroen

Roklub
Bådelaug

DLG

Mørtelværket
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Vest for DLG’s indhegnede område fortsætter 
konkurrenceområdet langs kajen. De første 125 m 
optages af et bådelaug svarende til Nordkajens. Her 
giver en bro og pæle plads til agterfortøjning af en 
snes småbåde. Et langstrakt træskur afgrænser den 
bagvedliggende, ubebyggede grund, der aktuelt 
anvendes til parkering. 

De følgende 30 m anvendes af Nakskov Roklub. Et 
bådehus i gasbeton tegnet af arkitekt Laust Ørnsholt 
erstattede i 1958 en træpavillon, der gik tilbage til 
klubbens oprettelse i 1887. Arealet mellem klubhus 
og bro er græsklædt og skråner som det eneste sted 
i konkurrenceområdet jævnt helt ned til havnebassi-
net. Roklubbens grund er bevokset med ældre træer, 
der fremtræder som en lund sammen med pilealléen 
og beplantningen på parkeringspladsen til det tidli-
gere skibsvæftsområde, som støder op til roklubben.

Skibsværftets administrationsbygning er opført efter 
tegning af arkitekt Christian Olrik i flere etaper fra 
1919. Den blev i 1999 ombygget og fremtræder som 
hvidmalet palæ og tilnærmet aksefast modstykke til 
den røde havnebygning på Nordkajen. Bygningen 
er klassificeret med høj bevaringsværdi og rummer 
Familiecenter Lolland, som er et kommunalt støtte-
tilbud til belastede familier. Bygningen er for nylig 
frilagt gennem nedrivning af tilbygninger og land-
skabsmæssig bearbejdning af friarealerne. Foran 
bygningens 140 m kaj ligger en bådebro til fortøjning 
af større både. Den såkaldte Havfruebro er delvis 
afspærret pga. forfald.

Mørtelværksgrunden gennemskæres i den vestlige 
ende af vejen Sydkajen, der via en vejerbod og port 
fører ind i et indhegnet område. Der arbejdes på at 
rykke vej og hegn tættere på DLG’s silo og øvrige 
anlæg, der ikke indgår i konkurrenceområdet.

Både vejen Skandsen og Skibsværtsvej på sydsiden af 
DLG-grunden indgår i konkurrenceområdet, herunder 
de græsbevoksede rabatter med nedlagte godsspor, 
tekniske anlæg og en del af diget omkring den tidligere 
ø, Stensø syd for konkurrenceområdet.

3Mørtelværksgrunden

INDLEDNING

Mørtelværksgrunden ved Nakskov Havn refererer 

til det tidligere Mørtelværk, som lå på grunden, 

centralt i Nakskov Havn. Tidligere var der et 

Skibsværft på området, som var en del af det første 

inddæmmede område syd for Nakskov by. Det 

store inddæmmede havneområde er også kendt 

som Færgelandet, og er en vigtig del af Nakskovs 

identitet, som Lollands største handels-, industri- 

og søfartsby.

Havnen er noget af det første man møder, når man 

ankommer til byen, og den er et naturligt centrum 

for byens industri og handelsliv, og samtidig et 

samlingspunkt for byens beboere og dens turister. 

Her kan man mødes og gå ture og se de store 

vindmøllevinger fra MHI Vestas blive lastet, eller 

tage postbåden ud i den naturskønne Nakskov 

Fjord.

Boligbebyggelsen på Sydkajen vil få en unik 

placering i Nakskov Havn og være med til 

skabe mere liv og aktiviteter på den sydlige del 

af havnen. En attraktiv boligbebyggelse med 

mulighed for erhverv, der vil komme alle byens 

borgere, besøgende og erhvervsdrivende til gode.

BOLIGBEBYGGELSEN PÅ 
MØRTELVÆRKSGRUNDEN IHT. 
SALGSOPSTILLINGEN
I salgsmaterialet og det tilhørende 

udstykningsforslag er Sydkajen 4 gennemskåret 

af Sydkajen, hvor der kører tung trafik til 

eksisterende kornsiloer m.m. Det vil sige af en 

fremtidig boligbebyggelse på grunden kunne 

risikere at blive opdelt af den eksisterende vej med 

tung trafik til industriområdet. 

Skitseforslaget tager derfor udgangspunkt i en 

ønsket sammenlægning af byggegrunden. Dette 

vil kunne opnås ved at omlægge Sydkajen i den 

vestlige del af grunden, så den tunge trafik føres 

uden om boligbyggeriet og dermed ikke hindrer 

den fortsatte aktive industrihavn. 

Luftfoto med Mørtelværket for enden af havneløbet

Matrikelskel fra salgsmateriale med gennemkørende tung trafik Sammenlægning af byggegrunde og omlægning af tung trafik
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Nakskov Roklub

3
Skandsen 

5
Forslag til omlægning af vejen Sydkajen. 
Bertelsen & Scheving

Skibsværftets administrationsbygning og Havfruebroen

Krydset mellem Skandsen og Skibsværftsvej
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04

Konkurrenceopgaven

Udviklingsplanens formål
Konkurrencen skal føre frem til en udviklingsplan, som 
kan fremme synergien mellem delprojekter i konkur-
renceområdet og mellem inderhavnen og bymidten. 
Planen skal således forklare, hvordan projekterne kan 
understøtte hinanden og øge den samlede effekt både 
i havneområdet og i oplevelsen af en sammenhæng 
mellem havnen og bymidten.

Planen skal vise, hvordan der kan skabes funktionel, 
trafikal og visuel sammenhæng omkring inderhavnen 
som et bolig- og rekreationsområde, hvor den fortsatte 
erhvervsaktivitet er en del af særpræget. Havnens 
maritime og industrielle stemning skal fastholdes som 
del af en særlig oplevelse, der supplerer oplevelsen af 
bymidten.

Udviklingen af inderhavnen skal altså parallelt med 
udviklingen af bymidten skabe en differentieret og 
stedsspecifik oplevelse, og den funktionelle og ople-
velsesmæssige kobling mellem bymidte og havn skal 
styrkes.

Udviklingsplanens fokuspunkter
Udviklingsplanen skal som minimum belyse følgende 
lokaliserede fokuspunkter:

	p Honnørkajen med Havnebygning, Toldbod og 
færgeleje

	p Mejerikarréen og havnefronten
	p Link mellem Nord- og Sydkajen 
	p Sti og fortov langs Skandsen og Skibsværftsvej
	p Grøn enklave på Sydkajen

De nævnte fem fokuspunkter er fysisk afgrænsede. 
Desuden skal udviklingsplanen som minimum belyse 
følgende temaer som tværgående fokuspunkter:

	p Volumen og skala
	p Havnerum, byrum og landskab
	p Bevaring og transformation
	p Infrastruktur, trafik og parkering
	p Klimasikring
	p Realisering

Nordkajen set fra Nybro
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Det står deltagerne frit at kombinere og supplere fokus-
punkterne og selv vælge udviklingsplanens disposition, 
når blot afleveringskravene overholdes som beskrevet 
i afsnit 5 Konkurrencebetingelserne. Heraf fremgår det 
også, at udviklingsplanen i projektkonkurrencen bliver 
bedømt i sin helhed, mens der under det efterfølgende 
udbud med forhandling ud over en optimering af 
udviklingsplanen skal foretages en nærmere redegø-
relse for realiseringen af Honnørkajens delprojekter 
med Havnebygning, Toldbod og færgeleje.

I det følgende uddybes kravene under de enkelte fokus-
punkter.

Honnørkajen 
Udviklingsplanen skal behandle Honnørkajen i dens 
helhed med Havnebygning, Toldbod, færgeleje og 
friarealer og vise, hvordan samspillet kan udvikles 
visuelt og funktionelt inden for en anlægsramme på 
30,7 mio. kr. Midlerne skal anvendes til en forbedring af 
Havnebygningen og friarealerne, men Toldbygningen 
og færgelejet skal indtænkes i forslaget. 

Der kan tages udgangspunkt i det skitseprojekt, Studio 
Fountainhead udarbejdede for foreningen Porten 
til Nakskov Fjord i 2017 (bilag). Forslaget, der alene 
gengives til inspiration, havde fokus på områdets 
muligheder som indfaldsvinkel til oplevelser i naturre-
servatet Nakskov Fjord, sådan som titlen indikerer. Men 
det er vigtigt også at udvikle Honnørkajens relation til 
dens nære omgivelser, inderhavnen og bymidten.

Placeringen ved indsejlingen til inderhavnen er i dansk 
sammenhæng usædvanlig helstøbt og vidner om en 
storhedstid for Nakskov i det 20. århundrede. Helheden 
og den bevidste iscenesættelse opleves bedst fra 
vandet, og mulighederne for at bruge Honnørkajen 
som udgangspunkt for aktiviteter i havnebassinet og på 
fjorden skal belyses. 

Friarealets orientering mod sydvest giver optimale 
opholdsmuligheder i godt vejr, men betyder også 
fuld eksponering for den fremherskende vindretning. 
Muligheder for at skabe opholdssteder med læ, 
blandt andet gennem inddragelse og bearbejdning 
af arealet på nordsiden af bygningerne skal belyses 
som led i en nytænkning af områdets sammenhæng 

vision fra forretningsplanen "Porten til nakskov Fjord”

Handikapvenlig 
adgang til vandet 

den Blå tråd: 
landgange til 
turbåde

Promenade og ophold

Cykelforbindelse til institutioner og
Hestehovedet langs gammelt smalspor.  

Handikapvenligt 
udsigtspunkt

Værkstedsplads 

Udekøkken

den Blå tråd: 
turistkontor m. info
Museumsbutik 

den Blå tråd: 
Fjordflora

den Blå tråd: 
velkomstcenter

Handikapvenligt
aktivitetspunkt
for alle generationer

aktivitetspunkt: 
Motion for alle aldre

Handikapvenligt 
udsigtspunkt

Wienercafé  

Madværksted  

Fleksibel terrasse

den Blå tråd:  
skibs og søfartsmuseet

kajakudlejning og 
opbevaring

vejlø: Fugle og ølejr 

Cykeludlejning Parkering

Havnesal:
scene
Værksted
atelierBar

den Blå tråd: 
Sæsonudstilling

Forbindelse ad stræder 
til axeltorv bycentrum. 

Markedshal:
Madmarked 
konference 
event

Madstade

den Blå tråd:
Fjordeksperimentarium
Værksted 
Foyer

PORTEN TIL NAKSKOV FJORD

Porten til nakskov fjord samler fjordrettede aktiviteter, 
borgerinitiativer, foreningskræfter og kommunale aktører 
indenfor kultur, historie, natur og fødevarer i en markant 
arkitektonisk helhed.

Området er organiseret som en bystruktur, der strækker sig over Honnørkajen 
som et forløb bestående af gader, pladser og huse. de historiske spor i havnen 
bruges som afsæt for en landskabelig bearbejdning, der favner den bymæssige 
og industrielle skala. På denne måde bindes havnefronten sammen til en helhed, 
der skaber nærhed og adgang til vandet og genintroducerer fjorden som en 
aktiv del af nakskov. 

Projektets programmer knytter sig direkte til den landskabelige bevægelse, hvor 
man promenerer ind og ud af bygninger, forbi stræder og pladser i et åbent og 
inviterende liv på havnen.

3
Havnebygningen set fra Erlingsvej

5
Forslag til Honnørkajen 2017. 
Studio Fountainhead

med bymidten. Dette indebærer også forslag til bear-
bejdning af Erlingsvejs og Havnegades udformning 
på strækningen langs Honnørkajen og mulighederne 
for at gøre Toldbodens og Havnebygningens facader 
mod nord mere indbydende mod bymidten.

Skitseforslaget Porten til Nakskov Fjord rummer et 
forslag til en samlet disponering af Toldbod og Havne-
bygning som ramme om aktiviteter og udstillinger 
orienteret mod det maritime. Spørgsmålet er, hvordan 
bygningerne samtidig kan anvendes til at knytte 
Honnørkajen tættere til bymidten og dens urbane 
funktioner? Dette kan implicere brug af bygningerne til 
andre udstillinger, som mødested for foreningsaktivi-
teter og andre permanente og midlertidige aktiviteter. 
Muligheden skal holdes åben for et samarbejde efter 
konkurrencen med udstillingsarkitekter og kulturelle 
iværksættere i den endelige udformning af rammer og 
program for bygningerne.

7
Forslag til anvendelse af Havnebygningen 
og færgelejet 2017. Studio Fountainhead
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Desuden skal udviklingsplanen rumme en plan for 
istandsættelse og delvis ombygning af de bevarings-
værdige bygninger. Herunder skal rumlige kvaliteter, 
der er gået tabt under bygningernes løbende tilpas-
ning, søges genskabt. I projektkonkurrencen skal der 
på dette punkt redegøres generelt for den foreslåede 
anvendelse af bygningerne og de bygningsmæssige 
ændringer, dette vil kræve. Under udbud med forhand-
ling skal der udarbejdes en mere detaljeret plan for 
Havnebygningen.

Mejerikarréen og havnefronten
Udviklingsplanen skal tage udgangspunkt i en delvis 
fornyelse af karréens randbebyggelse mod Havnegade 
og Honnørkajen, da flere bygninger, herunder bevarings-
værdige, er forfaldne i en grad, som kan gøre en bevaring 
umulig. Det er således sandsynligt, at de kommunale 
ejendomme Havnegade 3 – 9 må nedrives i 2021.

Tilsvarende skal mulighederne belyses for udfyldende 
bebyggelse på den tomme grund på hjørnet af Tolde-

Mejerikarréens havnefront 

rensstræde og længere mod øst ad Havnegade, hvor 
indkørsler, garager, mure mm. bryder havnefronten 
mellem Blindestræde og Badstuestræde (Havnegade 
49-59). 

Der er brug for et forslag til udfyldende bebyggelse 
mod Havnegade efter en eventuel nedrivning. Der 
ønskes et bud på hvordan den klassiske købstadsar-
kitektur, som ses i havnefronten, kan gentænkes og 
nyfortolkes i et nutidigt arkitektonisk formsprog og 
udtryk, der respekterer skala, proportioner og materi-
alitet fra konteksten i og omkring Havnegade.

Desuden skal forslaget vise samspillet mellem Meje-
rikarréens randbebyggelsen mod Havnegade og en 
fortættet bybebyggelse på de kommunale grunde i 
karréens indre. Der ønskes et bud på en bebyggel-
sesstruktur i mindre parceller og enheder, der i skala, 
volumen og tæthed respekterer kontekstens traditi-
onelle købstadsarkitektur. Det er forventningen, at 
forslaget på dette punkt lægger sig under lokalpla-
nens tilladte maksimale bebyggelsesprocent.

Forslaget til udfyldende bebyggelse i karréen skal 
respektere de indre fodgængerpassager, der er etab-
leret efter nedrivningen af den ældre bebyggelse. 
Passagerne skal gøres synlige og attraktive som 
forbindelser mellem Honnørkaj og bymidte.

Forslag til udfyldende bebyggelse mod Havnegade 
og ny bebyggelse inde i Mejerikarréen skal eksempli-
ficere udviklingsplanens overordnede bevaringshold-
ning.

Forslaget skal endvidere vise muligheder for en bedre 
integration af Mejerikarréen og Honnørkajen på tværs 
af Havnegade.

Mejerikarréens kommunale matrikler

Mejerikarréens indre
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Link mellem Nord- og Sydkajen
Udviklingsplanen skal anvise måder til at knytte en 
tættere forbindelse for gående og cyklende mellem 
Nordkajen og Sydkajen og de gennemgående stiforbin-
delser begge steder. Der er tale om et fremtidigt behov 
af ukendt størrelse, der vil følge af en transformation af 
Sydkajen.

Udgangspunktet for denne del af udviklingsplanen kan 
tages i skitseforslaget til boligbebyggelse af Mørtel-
værksgrunden på Sydkajen (bilag). Det skal bemærkes, 
at forslaget ikke er godkendt af Lolland Kommune og i 
givet fald vil kræve en ændring af den gældende lokal-
plan. Der kan i udviklingsplanen frit fremsættes ideer 
til udbyggede forbindelser, som ligeledes vil kræve en 
ændring af lokalplanen.

I forhold til skitseforslagets ide om en kurvet bro for 
let trafik fra Madam Blå på Nordkajen til en foreslået 
bådebro ud for den vestlige ende af den foreslåede 
boligbebyggelse på Sydkajen skal det bemærkes, 
at frihøjden for en bro skal være mindst 3 m for at 
muliggøre sejlads til og fra bådelauget ved Nordkajen. 
Desuden vil en fast broforbindelse skulle tage hensyn 
til den fortsatte mulighed for, at fragtskibe anløber 
DLG-grunden. Dette omfatter sikring mod påsejling 
udført på en måde, som ikke hæmmer afstrømningen 
fra Nakskov Indrefjord.  

Det skal bemærkes, at udviklingsplanen vedrørende 
dette fokuspunkt ikke er begrænset til at behandle 
ideen om en bro som vist i skitseforslaget til boligbe-
byggelse på Mørtelværksgrunden.

Det skal også bemærkes, at skitseforslagets placering 
af den ny bådebro ikke er forenelig med den ønskede 
fortsatte erhvervsaktivitet på DLG-grunden.

Sti og fortov langs Skandsen og Skibsværftsvej
Udviklingsplanen skal vise, hvordan vejforbindelsen 
langs den sydlige side af konkurrenceområde fra 
Nybro til Familiecenter Lolland kan omlægges til 
et indbydende vejforløb med sikre forhold for alle 
trafikanter og herlighedsværdier for den tilstødende 
bebyggelse.

Forslaget skal inddrage de græsklædte rabatter langs 
Skandsen frem til Skibsværftsvej og videre langs denne 
til Familiecenter Lolland. Der er muligt at forlægge 
krydset mellem Skibsværftsvej og Skandsen mod nord, 
så vejen får et mere lige forløb, blot forholdene for tung 
trafik ad Skandsen til og fra erhvervsområdet syd for 
konkurrenceområdet ikke vanskeliggøres. 

Det skal beskrives, om det er muligt at koble til den 
eksisterende cykelrute Langs Fjorden, der forløber på 
diget syd for konkurrenceområdet. Ved eventuelle 
anlæg på diget omkring Stensø på sydsiden af 
Skibsværftsvej skal beskyttelsen af landområderne i 
digelagets regi opretholdes.

Der skal tages højde for kryds i begge ender af vejen 
Sydkajen, hvis østlige ende i forbindelse med en even-
tuel realisering af boligprojektet på Mørtelværkgrunden 
kan forventes at blive omlagt, så den i stedet udmun-
der i krydset mellem Skandsen og Skibsværftsvej.

Foreslået boligbebyggelse på Sydkajen.  
Bertelsen & Scheving.

Grøn enklave på Sydkajen
Udviklingsplanen skal undersøge muligheder for 
at udvikle den grønne enklave omkring Sydkajens 
bådelaug, Nakskov Roklub, Familiecenter Lolland og 
Havfruebroen under bevarelse af de aktuelle funktioner 
og plads til private initiativer som faciliteter for auto-
campere, der kan passe ind i et landskabskoncept.

Enklaven fremstår allerede grøn og delvis selvgroet i 
kraft af træerne omkring roklubben og familiecentrets 
parkeringsplads. Men også de nyanlagte plæner omkring 
familiecentret og den ryddede og braklagte grund på 
landsiden af bådelauget bidrager til indtrykket. Desuden 
gør bådebroerne og roklubbens pontoner det muligt 
her at komme tættere på havnebassinets vandflade.

På landsiden skal muligheden beskrives for et samspil 
med et nyt design for Skibsværftsvej. 

1
Vejforløbet Skandsen / Skibsværftsvej 

3
Nakskov Roklub fra landsiden
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Volumen og skala
Udviklingsplanen skal rumme vurdering af potentialet 
og udfordringerne i mødet mellem store og små 
bygningsvoluminer og -skalaer i konkurrenceområdet. 

Der skal rettes særlig opmærksomhed mod kommende 
byggefelter på Sydkajen, hvor der kan forventes en 
fremtidig byudvikling, der giver mulighed for at væsent-
lig ændring af de hidtidige bygningsvoluminer og 
-skalaforhold og dermed en udfordring af de gældende 
lokalplaner.

Havnerum, byrum og landskab
Udviklingsplanen skal foreslå en samlet disponering 
af rum og landskab i konkurrenceområdet. Dispo-
neringen skal styrke havne- og byliv og arkitektur i 
de forskellige delområder og skabe fleksible udfol-
delsesmuligheder for en bred vifte af områdernes 
brugere og beboere. 

Der skal foreslås og begrundes koblinger til bymidte, 
havn og Indrefjord. Koblingerne kan være konkrete i 
form af turbåde, bro-, sti- og gadeforløb eller visuelle 
og oplevelsesmæssige. Der er behov for særlig fokus 
på randzoner og overgange, herunder bådebroerne 
og kajerne, Havnegade, Nybro, Skandsen og Skibs-
værftsvej. 

Muligheden for, under hensyn til erhvervssejladsen, 
at udvikle en eller flere af de eksisterende fortøjnings-
muligheder til en marina med appel til tursejlere skal 
beskrives.

Havfruebroen ved Sydkajen

5
Skalaforhold omkring bådelaug  
og roklub på Sydkajen

Bevaring og transformation
Med udgangspunkt i det betydelige antal bevarings-
værdige bygninger i konkurrenceområdet skal der i 
udviklingsplanen redegøres for holdningen til at bygge 
nyt i en historisk sammenhæng. Redegørelsen skal 
også tage højde for ikke-klassificerede industrielle og 
maritime bygninger og anlæg, som forslagsstillerne 
selv anser for vigtige i bevarelsen af inderhavnens 
særlige miljø.

Som en del af redegørelsen skal der anvises alternative 
løsninger i tilfælde, hvor tekniske og økonomiske 
hensyn kræver en transformation eller erstatning af 
kulturarv. Særlig opmærksomhed skal rettes mod 
visuelle forbindelser og randzoner mellem bevarings-
værdige og transformerede miljøer.

1
Mørtelværkgrunden på Sydkajen

3
Brovægt på Mørtelværkgrunden
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Infrastruktur, trafik og parkering
Den overordnede trafikstruktur er fastlagt i kommu-
neplanen (bilag). Denne struktur skal fastholdes 
med forbehold overfor, at et eventuelt fremtidigt 
boligbyggeri på Sydkajen vil kræve en genovervejelse af 
tilkørselsvejene til DLG-grunden.

Desuden kan en reduktion af biltrafikken på Havnegade 
være en forudsætning for, at bymidte og havn kan bindes 
bedre sammen via stræderne og den kritiske strækning 
langs Honnørkajen. Forslaget skal derfor beskrive ideer til 
omlægning af den tunge trafik på Havnegade, en ændret 
udformning af vejen som byrum,  sivegade eller andet.

Mulighederne for at fremhæve den nationale cykelrute 
langs Havnegade som forbindelse mellem havnen og 
Hestehoved skal beskrives. 

Mulighederne for en fremhævelse af strædernes 
udmunding i Havnegade og deres funktion som forbin-
delseslinjer til bymidten skal beskrives.

Udviklingsplanen skal beskrive mulige trafikbetjeninger af 
fokusområderne under både den daglige belastning og 

større arrangementer. Der skal anvises terrænparkering af 
samme omfang som den nuværende, og det skal illustre-
res, hvordan arealerne kan disponeres og udformes, så 
de ikke skæmmer. Planen skal også vise, hvordan cykel-
parkering kan indtænkes i området generelt og specielt 
i tilknytning til arrangementer. Desuden skal der anvises 
alternative muligheder for parkering af autocampere.

Klimasikring
I hele konkurrenceområdet er det nødvendigt at 
indtænke risikoen for permanent havstigning og 
hyppigere forekomst af ekstremregn sammen med den 
velkendte risiko for ekstremt højvande i forbindelse med 
en storm fra vest, der pludselig drejer til nordøst og 
derved opstuver Østersøens vand i Bælterne og bl.a. i 
Nakskov Fjord og havn.

Den eventuelle ny sluse ved havneindsejlingen vil kun 
sikre mod ekstremt højvande, og mulighederne for 
at realisere slusen er uafklarede. Udviklingsplanen 
skal derfor i forbindelse med alle forslag redegøre for, 
hvordan der tages højde for retningslinjerne i Lollands 
Klimatilpasningsplan (bilag).

Realisering
Udviklingsplanen må forventes realiseret over en 
længere årrække i samarbejde med private investorer. 
Planen skal derfor anbefale en hensigtsmæssig 
rækkefølge og oversigtlig tidsplan for delprojekternes 
realisering med så vidt muligt ensartede hovedfaser 
for de forskellige delprojekter. Hovedfaserne skal ud 
over finansiering, projektering og udførelse omfatte 
borgerinddragelse og myndighedsbehandling 
afpasset efter en vurdering af delprojektets forhold til 
gældende lokalplaner mm. Byrådet kan dispensere 
fra de gældende lokalplaners bestemmelser, hvis 
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 
Mere vidtgående afvigelser kan kun gennemføres ved 
tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Udviklingsplanen skal desuden rumme overslag 
over anlægsudgifterne uden moms til realisering de 
foreslåede delprojekter. Det økonomiske overslag skal 
være klart opdelt på de delprojekter, udviklingsplanen 
foreslår.

Under udbuddet med forhandling skal både tidsplan 
og overslag detaljeres for Honnørkajen og Havnebyg-
ningen inden for en anlægsramme på 30,7 mio. kr., og 
udviklingsplanen skal optimeres.

7
Krydset mellem Havnegade og Nybro

5
Oversvømmelser i Havnegade, 
2. november 2006. 
Alex Sunding / Nakskov Lokalarkiv

Farverensstrædes udmunding i Havnegade
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Konkurrencebetingelser

Konkurrencens udbyder
Konkurrencen udbydes af A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
efter aftale med Lolland Kommune og Realdania i 
partnerskabet om initiativet Nakskov 2030, der har 
godkendt konkurrenceprogrammet.

Konkurrencens form
Konkurrencen gennemføres i to runder i henhold til 
Udbudsloven. Første runde afholdes som en indbudt 
(lukket) anonym projektkonkurrence med fire deltagere, 
anden runde som udbud med forhandling med højst to 
deltagere uden forudgående bekendtgørelse. Udbyder 
forbeholder sig ret til at aflyse anden runde, hvis der 
efter første runde ikke findes forslag, der egner sig til 
realisering.

Konkurrencen gennemføres som elektronisk udbud 
via portalen nakskovhavn.projektkonkurrence.dk hvor 
konkurrenceprogrammet med bilag er tilgængeligt 
under hele konkurrencen. Al kommunikation under 
konkurrencen foregår som mailkorrespondance med 
konkurrencesekretæren som nærmere beskrevet i det 
følgende.

Konkurrencesprog
Konkurrenceprogrammet er udgivet på dansk, og 
forslagene skal afleveres på dansk. Efter konkurrencen 
vil kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget være 
dansk både skriftligt og mundtligt.

Deltagere
Efter ansøgning er følgende fire deltagere  
prækvalificeret:

	p Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps med 
underrådgivere 1:1 landskab ApS, DRMA AS og 
Habitats ApS

	p ERIK BRANDT DAM arkitekter ApS med 
underrådgivere Lenschow & Pihlmann og professor 
Martin Zerlang

	p LYTT Architecture med underrådgivere TRANSFORM 
og ETN Arkitekter

	p SLA med underrådgiver H+ARKITEKTER

Bedømmelseskomité og særlige rådgivere
De indsendte forslag vil blive bedømt af en bedømmel-
seskomité bestående af:

	p Borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland 
Kommune

	p Filantropidirektør Nina Kovsted Helk, Realdania
	p Direktør Mads Lebech, A.P. Møller Fonden
	p Arkitekt Niels Friis, A.P. Møller Fonden 
	p Fagdommer landskab Helle Juul
	p Fagdommer byplanlægning Jens Kvorning
	p Fagdommer kulturarv Mogens A. Morgen

Som særlige rådgivere for bedømmelseskomitéen 
fungerer:

	p 1. viceborgmester Henrik Høegh, Lolland Kommune
	p Kommunaldirektør Thomas Knudsen, Lolland 

Kommune
	p Direktør Bjarne Hansen, Lolland Kommune
	p Programdirektør Tim Jeppesen, Nakskov 2030
	p Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania

Bedømmelseskomitéen kan indkalde yderligere eksper-
tise til kontrolberegning mv. af forslag og tilbud.

Konkurrencesekretær
Seniorkonsulent Thomas Møller Kristensen,  
info@projektkonkurrence.dk.

Konkurrencematerialet
Konkurrencematerialet består af dette konkurrencepro-
gram med følgende bilag:

1. Kommunalt grundkort
2. Tegninger fra byggesagsarkiv vedr. Havnebygningen
3. Tegninger fra byggesagsarkiv vedr. Toldboden
4. Lolland Kommune: Udviklings- og 

investeringsstrategi Nakskov 2030
5. Lolland Kommune: Kommuneplan 2017-2029
6. Lolland Kommune: Lokalplaner 367-21, 367-43, 

367-53 og 367-55
7. Lolland Kommune: Klimatilpasningsplan 2015 
8. Lolland Kommune: Havnegade trafiktælling 2017
9. Studio Fountainhead: Porten til Nakskov Fjord. 

Skitseforslag 2017
10. Bertelsen & Scheving: Mørtelværkgrunden 

skitseforslag rev. juli 2020
11. Udkast til rådgiveraftale

Konkurrenceprogrammet med bilag er tilgængeligt  
på konkurrencens portal 
nakskovhavn.projektkonkurrence.dk.

Besigtigelse
Mandag den 14. september 2020 kl. 11 – 15 afholdes en 
besigtigelse i konkurrenceområdet for alle deltagerne. 
Mødestedet er Havnebygningens hovedindgang.

Spørgsmål
Spørgsmål under konkurrencen skal mailes til  
konkurrencesekretær Thomas Møller Kristensen på  
info@projektkonkurrence.dk. I projektkonkurrencen vil de 
anonymiserede spørgsmål løbende blive besvaret pr. mail 
til alle deltagerne og på konkurrencens portal. I udbud-
det med forhandling er der mulighed for at stille spørgs-
mål, som besvares uden kopi til den anden deltager. 

Spørgefristen fremgår af tidsplanen for konkurrencen.
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Tidsplan for konkurrencen
Hvor andet ikke er anført, udløber fristen ved midnat 
den pågældende dato.

7. september 2020 Prækvalifikation meddeles 
ansøgerne. Konkurrencestart. 

14. september 2020 Fælles besigtigelse af 
konkurrenceområdet kl. 11 - 15.

8. oktober 2020 Frist for at stille spørgsmål i
 projektkonkurrencen.

16. november 2020 Frist kl. 12 for aflevering af
 anonyme forslag i  
 projektkonkurrencen.

11. december 2020 Resultatet af
 projektkonkurrencen meddeles
 deltagerne. Start på udbud med
 forhandling.

4. januar 2021 Dialogmøder mellem
 bedømmelseskomitéen og 

deltagerne i udbud med 
forhandling. Møderne afholdes i 
Nakskov i tidsrummet kl. 9 – 16. 
Nærmere tid og sted meddeles 
deltagerne direkte.

25. januar 2021 Præsentation af foreløbige 
forslag i udbud med forhandling. 
Møderne afholdes i Nakskov i 
tidsrummet kl. 9 – 16. Nærmere 
tid og sted meddeles deltagerne 
direkte.

8. februar 2021 Frist for at stille spørgsmål i 
udbuddet med forhandling.

17. marts 2021 Frist kl. 12 for aflevering af forslag i 
udbuddet med forhandling.

21. april 2021 Resultatet af udbuddet med 
forhandling meddeles deltagerne.

2020 2021
S O N D J F M A M J J A S O N D

Projektkonkurrence      

Udbud med 
forhandling

     

Realisering          

Forslagets udformning i 
projektkonkurrencen
Forslaget skal afleveres anonymt, og alle dele skal 
mærkes med et femcifret kendingstal efter forslagsstil-
lerens eget valg. Forslaget skal bestå af følgende tre 
dokumenter:

1. PDF med navnet ”[Kendingstal] udviklingsplan”. 
Dokumentet må højst rumme 30 sider i A3 
(liggende format 420 mm x 297 mm) med 
beskrivelse i tekst og illustrationer af en 
udviklingsplan for realisering af visioner og krav 
inden for de rammer, der er beskrevet i dette 
konkurrenceprogram. Følgende grafiske elementer 
skal indgå:

a. Oversigtsplan ca. 1:2.000 (med målepind) med 
angivelse af alle forslagets fysiske elementer, 
herunder tydelig adskillelse af nye, bevarede og 
fjernede elementer.

b. Oversigtsplan ca. 1:1.000 (med målepind) over 
Honnørkajen og Mejerikarréen med angivelse af 
de foreslåede delprojekter i dette område.

c. Opstalt af den foreslåede udfyldte havnefront 
fra Blindestræde og til Badstuestræde.

d. Visualiseringer (perspektiver, diagrammer, 
rumlige skitser og/eller modelfotos) efter eget 
valg, der tilsammen formidler et dækkende 
indtryk af helhedsplanens hovedide og 
arkitektoniske kvaliteter.

e. Oversigtlig tidsplan for udviklingsplanens 
realisering med rækkefølge og hovedfaser for de 
forskellige delprojekter.

f. Overslag over anlægsudgifterne uden moms 
til udviklingsplanens realisering. Overslag skal 
være opdelt, så det er muligt at identificere de 
foreslåede delprojekter. 

2. PDF med navnet ”[Kendingstal] Planche”. 
Dokumentet skal rumme 2 og kun 2 sider i 
A0 (stående format B 841 mm x H 1189 mm). 
Forslagets oversigtsplaner skal gengives med 
målestok og målepind sammen med et udvalg 
af visualiseringerne. Teksten på plancherne skal 
begrænses til den nødvendige signaturforklaring. 
Det er således planchernes formål at give en 
overvejende visuel præsentation af forslaget.

3. Kopi af udkast til rådgiveraftale underskrevet med 
forslagsstillerens kendingstal. Der må ikke ændres 
andet eller anføres noget i udkastet, som kan 
afsløre forslagsstillerens identitet.

Forslaget skal senest den 16. november 2020 kl. 12 
mailes anonymt til konkurrencesekretæren. 
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WeTransfer eller lignende dokumentdelingssystemer 
kan anvendes. Efter modtagelse og kontrol af forsla-
gets konditionsmæssighed sender konkurrencese-
kretæren mailbekræftelse til den anvendte anonyme 
afsenderadresse. 

Forslagene printes i nødvendigt omfang af konkur-
rencesekretæren, og der skal således ikke afleveres 
print. Der kan heller ikke afleveres modeller af 
forslaget.

Forslagets bedømmelse i projektkonkurrencen
Der foretages en helhedsvurdering af følgende kvalite-
ter, således som de er beskrevet i afsnit 4. Konkurrence-
opgaven i dette konkurrenceprogram:

1. Forslag til Honnørkajens delprojekter.
2. Forslag til Mejerikarréen og havnefronten.
3. Forslag til øvrige delprojekter.
4. Belysning af sammenhængen mellem delprojekter i 

konkurrenceområdet.
5. Belysning af sammenhængen mellem havn og 

bymidte.
6. Belysning af tværgående fokusområder.

Kravene er som underkriterier under helhedsvurderin-
gen sideordnede og vægtes ligeligt. 

Forslagsstillernes anonymitet hæves efter bedømmel-
sen, som skriftligt meddeles de enkelte forslagsstillere 
og offentliggøres i en samlet betænkning efter udbud 
med forhandling. 

Efter bedømmelsen udstilles de udvalgte forslag i 
Nakskov til offentlig kommentering i december 2020. 

Forslagets udformning i udbud med forhandling
De formelle krav er uændrede i forhold til projekt-
konkurrencen, da opgaven i udbud med forhandling 
består i at bearbejde forslaget og redegøre nærmere 
for dets realiserbarhed. Herunder kræves det, at såvel 
tekstbeskrivelsen som visualiseringen af og tidsplan og 
overslag for Honnørkajen og Havnebygningen detalje-
res på skitseforslagsniveau inden for en anlægsramme 
på 30,7 mio. kr. Dette indebærer tilføjelse af snit og 
planer i relevant omfang og målestok.

Desuden kræves en liste over de nøglepersoner, der 
tænkes knyttet til projektet under en eventuel realisering. 

Selvom anonymiteten er ophævet, skal det afleverede 
materiale af praktiske grunde fortsat mærkes med det 
selvvalgte kendingstal.

Der skal ikke afleveres en ny udgave af udkast til rådgi-
veraftale, da der som resultat af forhandlingen vil blive 
indgået aftale med den endelige vinder.

Det endelige forslag skal senest den 17. marts 2021 
kl. 12 mailes til konkurrencesekretæren. 

WeTransfer eller lignende dokumentdelingssystemer 
kan anvendes. Efter modtagelse og kontrol af forslagets 
konditionsmæssighed sender konkurrencesekretæren 
mailbekræftelse til den anvendte afsenderadresse. 

Forslagene printes i nødvendigt omfang af konkurren-
cesekretæren, og der skal således ikke afleveres print, 
og der kan heller ikke afleveres modeller.

Forslagets bedømmelse i udbud med 
forhandling
Udbuddet gennemføres med højst to udvalgte 
forslagsstillere. Forhandlingskomiteen er identisk 
med bedømmelseskomitéen fra projektkonkurrencen. 
Konkurrencesekretæren sammenfatter forud for hver 
forhandling og den endelige aflevering af forslaget 
kravene skriftligt og sikrer, at de er af samme omfang 
for begge deltagere.

Den første forhandling (dialogmødet) tager udgangs-
punkt i bedømmelseskomitéens skriftlige kommentarer 
til de udvalgte forslag fra projektkonkurrencen. 
Kommentarerne udsendes til hver deltager en uge før 
dialogmødet, hvor der er afsat 2½ time til separate 
møder mellem bedømmelseskomitéen og hver delta-
ger. En kort gennemgang af kommentarerne åbner 
en dialog om forslagets detaljering og bearbejdning. 
Forslagsstillerne skal ikke udarbejde nyt materiale til 
dialogmødet.

Konkurrencesekretæren ajourfører inden for en uge 
efter dialogmødet de skriftlige kommentarer, der 
sammen med konkurrenceprogrammet udgør grundla-
get for den videre bearbejdning af forslagene.

Ved anden forhandling (præsentationsmødet) skal 
forslagsstillerne redegøre for deres bearbejdning af 
forslaget og svare på spørgsmål. Bedømmelsesko-
mitéen mødes også her 2½ time separat med hver 
forslagsstiller. Der skal ikke udsendes yderligere mate-
riale inden mødet, men forslagsstilleren skal på mødet 
medbringe det foreløbige forslag som slides.

Konkurrencesekretæren ajourfører en uge efter præsen-
tationsmødet bedømmelseskomitéens kommentarer til 
hvert forslag. 

Efter den endelige aflevering bedømmes forslagene 
efter det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Underkriterierne ved denne bedømmelse vil være:

1. Bedste forhold mellem pris og kvalitet i skitseforslag 
til realisering af Honnørkajens delprojekter (Havne-
bygning, Toldbod og færgeleje) inden for tid og 
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økonomi aftalt under forhandlingen med udgangs-
punkt i forslaget fra projektkonkurrencen.

2. Bedste forhold mellem pris og kvalitet i den 
samlede udviklingsplan bearbejdet med udnyttelse 
af informationer modtaget under forhandlingen.

Kriterierne er som underkriterier under helheds- 
vurderingen sideordnede og vægtes ligeligt.

Vederlag
Hvert af de deltagende team vil for et konditionsmæs-
sigt forslag i projektkonkurrencen modtage 200.000 kr. 
ekskl. moms. Beløbet kommer til udbetaling ved frem-
sendelse af en faktura til udbyder efter afslutningen af 
projektkonkurrencen.

Hvert af de deltagende team vil for et konditions-
mæssigt forslag til udbuddet med forhandling 
modtage yderligere 200.000 kr. ekskl. moms. Beløbet 
kommer til udbetaling ved fremsendelse af en faktura 
til udbyder efter afslutningen af udbuddet med 
forhandling.

Offentliggørelse og udstilling af forslagene
Konkurrencens resultater vil blive meddelt offentligheden. 
Deltagerne vil blive underrettet direkte og må ikke offent-
liggøre oplysninger om konkurrencen, før dette sker.

Rettigheder og forsikring
Alle indsendte forslag tilhører udbyder og returneres 
ikke. Ophavsretten forbliver hos forslagsstilleren.

Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for 
udbyder.

Efter indgåelse af aftale med vinderen har denne ret til 
at indarbejde ideer fra de øvrige forslag.

Aftale med vinderen
Vinderen tilbydes rådgivningsaftale med udbyder (jf. 
udkast i bilag) under realisering af dele af forslaget.

Udbyder forbeholder sig ret til at overdrage aftalen til 
tredjepart.
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