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introduktion

”Det er dommerkomiteens vurdering, at forslaget
fra Dorte Mandrup Arkitekter vil danne
en inspirerende ramme om den enestående udstilling
”12 millioner trækfugle på rejse”.

tak for forslagene!
Esbjerg Kommune og Vadehavscentret udskrev den 8. april 2014 en arkitektkonkurrence i
samarbejde med Realdania, A.P. Møller Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond, Friluftsrådet
og Louis Petersens Legat. Konkurrencen blev udskrevet som en indbudt projektkonkurrence med
fem deltagere med udbud efter forhandling. Konkurrencen er udskrevet i henhold til EU-direktiv nr.
2004/18/EF (udbudsdirektivet) efter forudgående prækvalifikation.
41 teams søgte om at blive prækvalificeret. Det var generelt teams af høj kvalitet, der søgte om
at blive prækvalificeret til denne unikke opgave, og det har vi naturligvis været meget stolte over og
tilfredse med. 5 teams blev udvalgt til at deltage i konkurrencen.
Undervejs i konkurrenceforløbet har UNESCO udnævnt Vadehavet til verdenskulturarv
– en udnævnelse, som Vadehavscentret i højere grad kan matche, når den nye udstillingsbygning
med den nye udstilling står færdig.
Efter bedømmelsen af fase 1 udvalgte dommerkomiteen to ligestillede vindere, der derefter blev
indbudt til forhandling med forhandlingsudvalget. Der har parallelt med denne konkurrence været afholdt en konkurrence om selve udstillingsdesignet. Vinderen af denne konkurrence, JAC Studios, har
været en vigtig rådgiver i forhandlingsfasen, hvor udstilling og bygning skulle tilpasse sig hinanden.
De to forslag der gik videre til fase 2 er begge af høj arkitektonisk kvalitet, og det har ikke været en
let opgave for dommerkomiteen at skulle udpege én vinder. Efter indstilling fra dommerkomiteen har
bygherre (projektets styregruppe), valgt Dorte Mandrup Arkitekters forslag 1/ 48264, som den
endelige vinder af konkurrencen.
Vi takker alle deltagerne for de fem konkurrenceforslag, der på hver sin måde har ydet et værdifuldt
bidrag til bedømmelsen og diskussionerne i dommerkomiteen.
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konkurrencefakta

Konkurrencen

• Susanne Andersen, souschef, Vadehavscentret

Udskriver: Esbjerg Kommune og Vadehavscentret i

• Lilli Lindberg, Teknik & Miljø – Projekt,
Esbjerg Kommune

samarbejde med Realdania, A.P. Møller Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond, Friluftsrådet og Louis Peter-

•	Henrik Ladefoged, ingeniør, bygherrerådgiver,
Johansson & Kalstrup A/S

sens Legat.
Konkurrencerådgiver gennem hele forløbet:

Dommerkomiteens sekretær

Arkitektkonkurrencerdk.

• Anne-Mette Bølling, Arkitektkonkurrencerdk

Konkurrenceform:

Indbudt

projektkonkurrence

Deltagere

i.h.t EU-direktivet nr. 2004/18/EF med 5 deltagere med

Forslag 1/48264

mulighed for udbud med forhandling.

Dorte Mandrup Arkitekter, totalrådgiver | Marianne
Levinsen Landskab | Steensen & Varming, VVS og ener-

Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af:

gi | Anders Christensen, rådgivende ingeniører

Arkitektkonkurrencerdk i samarbejde med udskriver.
Forslag 2 / 06760
Konkurrenceperiode: 8. april 2014 til 22. oktober

Jørgen Overbys Tegnestue A/S, totalrådgiver | Arcgen-

2014.

cy Arkitekter | Absolut Landskab | Klaus Nielsen, rådgivende ingeniør

Bedømmelseskomite
Dommere

Forslag 3 / 22930

• Johnny Søtrup, borgmester, Esbjerg Kommune, for-

Cubo Arkitekter, totalrådgiver | Schønherr A/S | Inge-

mand for bedømmelseskomiteen

niørfirmaet Viggo Madsen A/S

•	Henrik Tvarnø, direktør, A.P. Møller Fonden
• Nina Löwe Krarup, direktør Arbejdsmarkedets Feriefond

Forslag 4 / 05077
Praksis Arkitekter Aps, totalrådgiver | Loop architects

• Lars Autrup, arkitekt, projektchef, Realdania

aps | Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue ApS | Inge

• Klaus Melby, leder af Vadehavscentret

niør`ne

• Flemming Vendler, bestyrelsesformand, Vadehavs
centret
• Mathilde Petri, akitektfagdommer, udpeget af Arkitektforeningen
• John Folbjerg Lassen, arkitektfagommer, udpeget af

Forslag 5 / 15254
Tham & Videgård Arkitekter AB, totalrådgiver | Kragh
og Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design |
Buro Happold, ingeniører

Arkitektforeningen

Vederlag
Rådgivere for dommerkomiteen

Hver af de 5 deltagere har modtaget et vederlag på

• Katja Teilmann, projektrådgiver, A.P. Møller Fonden

125.000 DKK ekskl. moms for fase 1.
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De to teams der gik videre til forhandlingen modtog et

Bedømmelseskriterier Fase 2

vederlag på 75.000 DKK + 20.000 DKK for en fysisk mo-

Arkitektur 40 %: Forslagets arkitektoniske og rumlige

del.

kvaliteter og evne til at sikre, at helhedsplanen og nybyggeriets koncept respekterer de eksisterende forhold

Bedømmelse

og samtidig har sin egen identitet.

Bedømmelsesperiode: 18. august – 22. oktober
2014.

Funktion 40 %: Forslagets disponering og funktionelle
løsninger i henhold til programmets krav og ønsker

Bedømmelseskriterier Fase 1

samt robusthed overfor skiftende udstillingskoncepter.

Arkitektur: Forslagets arkitektoniske og rumlige kva-

Forslagets materialevalg og udformning af bygninger i

liteter og evne til at sikre, at helhedsplanen og nybygge-

forhold til holdbarhed og bæredygtighed.

riets koncept respekterer de eksisterende forhold og
samtidig har sin egen identitet.

Økonomi 20 %: Forslagets realiserbarhed samt driftsog vedligeholdelsesomkostninger.

Funktion: Forslagets disponering og funktionelle løsninger i henhold til programmets krav og ønsker samt

Der blev benyttet en pointmodel med karakter fra 1-10.

robusthed og fleksibilitet over for fremtidige skiftende
udstillingskoncepter. Forslagets materialevalg og ud-

Resultat

formning af bygninger i forhold til holdbarhed og bære-

Forslag 1/48264 er udpeget som endelig vinder af kon-

dygtighed.

kurrencen.

Økonomi: Forslagets realiserbarhed samt drifts- og

offentliggørelse

vedligeholdelsesomkostninger.

Konkurrencen er offentliggjort 12. november 2014.
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konkurrencepgaven

HELHEDSPLAN

vision

Der skal udarbejdes en helhedsplan i henhold til visio-

• De nuværende 434 m2 udstilling skal udvides, så

nen, hvor nybyggeriet respekterer landskabet, det eksi-

den samlede udstilling bliver på ca. 1.000 m2 med

sterende byggeri og lokalplanen. Der skal udarbejdes

rum både i det nye byggeri og i det eksisterende.

forslag til:
• Ny tilbygning til eksisterende

• Det nye byggeri skal være af høj arkitektonisk kvalitet, og det skal ”samle de eksisterende bygninger

hovedbygning

op”, så der opstår en harmonisk helhed.

• Ny formidlingsbygning
• Ny lade
• Placering af betalingszone

• De nye bygninger og tilbygninger skal placeres respektfuldt i det særlige landskab. Bygningerne skal

• Placering af bådhus

tilpasse sig stedet og landskabet og virke tiltrækkende på gæsterne.

Der skal etableres en ”betalingszone”, der virker naturlig
og ikke skæmmer. Betalingszonen skal give gæster med
billet adgang til hele udstillingen samt det beskyttede

• Selve udstillingen og udstillingsdesignet bliver ny-

gårdmiljø med udeservering og til det kommende ”ak-

tænkende og spændende, og der bliver aktiviteter

tivitetsområde”. Betalingszonen skal være indhegnet

og information for alle aldersgrupper. Der skal ska-

på en diskret og naturlig måde, der forholder sig til

bes fine rammer, der gør indtryk på børn og voksne,

landskabet. Der skal skabes et naturligt flow gennem de

og udstillingsbygningen skal kunne rumme en

forskellige funktioner som hovedindgang, billetsalg,

usædvanlig udstilling, der imponerer beskuerne.

café, butik, udstilling, formidling, konference, udendørsaktiviteter m.m. Den nye udstillingsbygning skal bygges

• Rammerne for udstillingen skal være fleksible og

sammen med den eksisterende hovedbygning. Delta-

robuste, så fremtidige udstillingsformer let kan im-

gerne skal vurdere, om det skal være en tæt sammen-

plementeres.

bygning eller med en mindre gang. Det eneste krav er,
at de besøgende skal kunne gå tørskoet fra ny udstilling
til eksisterende udstilling.
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generelle bemærkninger
5

Forslag 1 / 48264

fase 1

Forslag 2 / 06760

Forslag 3 / 22930

Forslag 4 / 05077

Forslag 5 / 15254
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endelig vinder

VADEHAVSCENTRET

Forslag 1 / 48264 | team dorte mandrup arkitekter
UDVIDELSE OG OMBYGNING - PROJEKTKONKURRENCE. OKT. 2014. 48264

fase 2

Forslag 4 / 05077
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generelle bemærkninger | fase 1

Dommerkomiteen har glædet sig over den høje arkitek-

I forhold til at afgrænse området fremhæves forslag 1

toniske kvalitet af de indkomne forslag. Forslagene har

for dets forslag om et ”ha-ha hegn”, der meget diskret

været let tilgængelige og bærer præg af stor indlevelse

laver en naturlig afgrænsning af området, uden at af-

i den stillede opgave. Forslagene har derfor givet dom-

grænsningen ses som en barriere. Dommerkomiteen er

merkomiteen et fint grundlag for at diskutere og ind-

tøvende over for tanken om vandkanaler grundet de

kredse det kommende Vadehavscenters fysiske fremto-

sandede jordbundsforhold.

ning. Skal det være et bygningskompleks med afsæt i
klassiske bygningstyper, som vi kender fra det traditio-

Ingen af forslagsstillerne har til fulde løst kravet om sol-

nelle landbrugsbyggeri, eller skal det være en mere or-

celler integreret på bygningerne på en overbevisende

ganisk fortolkning af bygningstypen i slægtskab med

måde. Bedst lykkes forslag 2 og forslag 3, hvor solpane-

naturens landskabelige formationer?

lerne placeres på de sorte tagflader. Dommerkomiteen
opfordrer Esbjerg Kommune til at overveje en neddros-

Dommerkomiteen prioriterer de forslag, der med deres

ling af kravet og vurdere det i totalenergiregnskabet.

arkitektoniske og rumlige kvaliteter evner at sikre, at helhedsplanen og nybyggeriets koncept respekterer de ek-

Forslag 1, 4 og 5 fremhæves for gode og funktionelle

sisterende forhold og samtidig har deres egen identitet.

løsninger, dog ville adgangsforholdene i forslag 5 kræve
en yderligere bearbejdning. Forslag 1 og forslag 5 frem-

Forslag 1 fremhæves for dets evne til – med områdets

hæves for stor fleksibilitet i forhold til fremtidige skiften-

karakteristiske tagstrå som det gennemgående materi-

de udstillingskoncepter. Forslag 4 fremhæves for dets

ale – at give anlægget dets egen identitet. Dommerko-

karakterfulde rumligheder afpasset det særlige udstil-

miteen er dog forbeholden overfor, om tagstrå kan an-

lingstema. Forslag 4 og forslag 5 fremhæves for deres

vendes på den viste måde. For at opnå et samlet homo

robuste valg af materialer. Dommerkomiteen er tøvende

gent udtryk bør det overvejes, om en større del af det

over for materialet tagstrå, som det anvendes i forslag 1

eksisterende center formmæssigt skal integreres yder

og ønsker at udføre nærmere undersøgelser heraf.

ligere i den store stråtækkede form.

Dissens
Forslag 4 fremhæves for dets evne til – med nænsom

I første fase af konkurrencen, hvor det er muligt at ind-

hånd – at opgradere de eksisterende bygninger, så de

stille flere forslag som vindere, har dommerkomiteen

fremstår med højere arkitektonisk kvalitet. Det nye an-

besluttet at lade forslag 1 og forslag 4 gå videre til for-

læg fremhæves for dets rytmiske gentagelse af samme

handlingsfasen. Fagdommerne ønskede som de to ene-

bygningstype, der som samlet komposition får en egen

ste i dommerkomiteen, at også forslag 5 skulle gå videre.

identitet. Det har dog været drøftet, om geometrien på
ateliererne er den optimale i forhold til de nye udstil-

Forslag 5 ligger med sit enkle og klare anslag på kvali-

lingsbehov. Ligeledes har skalaen på ateliererne været

tetsniveau med forslag 1 og forslag 4. Set med vores

drøftet, samt om antallet af atelierer kan formindskes.

øjne har forslaget en række åbenlyse kvaliteter, og vi

Sidstnævnte forekommer dog vanskeligt, ifald de fine

kan derfor ikke tilslutte os den øvrige dommerkomites

proportioner og det gældende højdegrænseplan skal

beslutning om ikke at lade forslaget gå videre til forhand-

fastholdes.

lingsfasen. Vi er enige med den øvrige dommerkomite i,
at forslaget i sin nuværende materialitet ikke på overbe-

Forslag 5 fremhæves for dets evne til at respektere de

visende måde udtrykker den venlige imødekommen-

givne forhold og samtidig skabe en egen identitet. Med

hed, som udbygningen af Vadehavscentret skal udtryk-

gentagelsen af den typiske landbrugsbygning – i form

ke som et nationalt såvel som et internationalt center og

af en række forskudte gavlhuse – opnås en samlet form,

turistattraktion. Vi mener dog, at forslaget er så overbe-

der med facader i beton iblandet sand mimer Vade

visende på andre af de ønskede bedømmelseskriterier, at

havets grundlæggende materiale. Forslaget evner med

det ved en bearbejdning kunne videreudvikles, så disse

få, præcise greb at skabe stor transparens mod Ok-

kvaliteter og ønsker kunne indbygges i projektet.

holmvej, hvor den udvidede gårdhave kan ses gennem
et stort transparent facadeparti. Dommerkomiteen er

Fagdommer Mathilde Petri

delt i vurderingen af projektet jf. den afgivne dissens.

Fagdommer John Folberg Lassen
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generelle bemærkninger | fase 2

Begge forslag afspejler et fint udviklingsarbejde i sam-

organisk fortolkning af bygningstypen i slægtskab med

spil med vinderen af udstillingsdesignet og forhand-

naturens landskabelige formationer?

lingsudvalget. Forslag 1 har undergået flest rumlige
forandringer, mens forslag 4 primært har optimeret og

I den endelige afgørelse har fortolkningen af stedet og

afklaret lyssætning og tekniske løsninger. Processen af-

især landskabets særlige identitet været et vigtigt para-

spejler bl.a. de to forslags forskellighed i tolkningen af

meter for dommerkomiteen. Det har derfor vejet tungt,

udstillingsrummenes fleksibilitet. Forslag 1 tager ud-

om forslaget sammen med udstillingen i sig selv kunne

gangspunkt i et stort fleksibelt indre rum, der kan opde-

medvirke til at fortælle historien om samspillet mellem

les, formes og lyssættes efter behov. Forslag 4 arbejder

naturkræfterne og den menneskelige foretagsomhed.

med gentagelsen af klare præcise højloftede rum ad-

Fortællingen om et landskab, hvor man gennem tider-

skilt af lave overgangszoner, der rumligt skærper ople-

ne har været nødt til at forskanse sig på højtliggende

velsen og praktisk skjuler tekniske installationer. Fleksi-

bakkeøer eller på menneskeskabte værfter. Bygninger-

biliteten opnås ved at rummene i sig selv danner et

ne i dette horisontale vind om suste landskab har typisk

karakterfuldt forløb, der kan møbleres og organiseres

været enkle bygninger omkring en gård eller fritliggen-

efter behov, som vi kender det fra f.eks. Den Frie Udstil-

de længehuse som værn mod vinden. Strå har været et

lingsbygning i København.

typisk tagmateriale for området og gårdene har ligget
som øer på baggrund af horisonten.

I forslag 1 er det lange ovenlys i kip erstattet af punktvise varierede lysindtag, der skærper rummenes diversi-

Forslag 1 fremhæves her for sin poetiske og indlevede

tet og karakter. Mod Okholmvej er hjørnet blevet åbnet

tilgang til fortolkning af dette særlige landskab. Med sit

med et lavt lysindtag, så centeret udefra bliver mere

klare let løftede gårdanlæg og den fritliggende længe

inviterende. De store diagonale tagflader afsluttes her i

mimer forslaget områdets enkle bygningstyper, der lig-

et opsamlende vandbassin, hvor dagslyset vil blive re-

ger som øer i landskabet. Den foreslåede træbro som

flekteret ind i bygningen. I de mørke måneder vil det

sammenbindende element og brugen af det såkaldte

lysende hjørne tæt ved terræn forstærke bygningens

ha-ha hegn til indhegning af området forstærker ople-

særlige identitet. Nordfløjen er blevet let øget i bred-

velsen af øer i landskabet. Brugen af strå som det gen-

den, så der sikres et fleksibelt flow gennem rummene.

nemgående materiale refererer til stedets byggetradition, hvor netop dette materiale har været typisk for

For forslag 4 har fase 2 mest handlet om at udvikle og

området. Strået giver de store sammenbindende tagfla-

integrere lyssætning, tekniske installationer og knude-

der et blødt og samlende udtryk, som var anlægget

punkter. De markante atelierrum med deres mulige va-

vokset ud af naturen. Bearbejdningen af de bløde stofli-

riationer og store karakterfulde vægflader har været en

ge rør i lange skrå flader for at skabe udhæng og over-

inspirerende ramme for udvikling af udstillingsdesignet.

dækninger giver anlægget sin helt egen identitet og
synlighed.

Begge forslag giver således udstillingsdesignet fine og
Det er dommerkomiteens vurdering, at forslag 1 på

givende rammer.

overbevisende måde fortolker, indlejrer sig i og forstærVed afslutningen af fase 1 stod dommerkomiteen med

ker oplevelsen af dette så karakterfulde kulturlandskab

to meget forskellige forslag af høj arkitektonisk kvali-

og samtidigt vil danne en inspirerende ramme om den

tet. Skulle det være et bygningskompleks med afsæt i

enestående udstilling om ”12 millioner trækfugle på

klassiske bygningstyper, som vi kender fra det traditio-

rejse”.

nelle landbrugsbyggeri, eller skulle det være en mere

Forslag 1 fortolker, indlejrer sig i
og forstærker på overbevisende måde
oplevelsen af dette så karakterfulde landskab.
generelle bemærkninger | 9

10

fase 2
11

Samlet figur med tæt forbindelse.

FORSLAG 1 / 48264

endelig vinder
dorte mandrup arkitekter
Designansvarlig, ophavsret

Dorte Mandrup Arkitekter A/S
Team: Ida Fløche Møller / Eva Hrubanova / Carey Moran / Lasse Gam Folke / Miguel Zarraluqui

Ingeniør vvs, el, lysdesign, bæredygtighed

Steensen & Varming Rådgivende Ingeniører
Martin Vraa Nielsen

ingeniør Konstruktioner

Anders Christensen Rådgivende Ingeniører
landskab

Marianne Levinsen Landskab

Vadehavscentr

brand

DBI, dansk brandteknisk institut

VADEHAVSCENTRET
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ankomst
UDVIDELSE OG OMBYGNING - PROJEKTKONKURRENCE. OKT. 2014. 48264

Hovedbygning omfavner gårdhave.

Flow mellem nye og eksisterende bygninger.

Vadehavscentret
team dorte mandrup arkitekter

Ankomst og betjening

Situationsplan 1:1000

Vadehavscentret

3

situationsplan
Undervisning

Udendørsaktivitet

Udflugt

Himmelrum

Formidling

Formidling

funktioner

endelig vinder | fase 2 | forslag 1 / 48264 | 13
16

team dorte mandrup arkitekter

plan 1. sal

0

Vadehavscentret

stueplan

Stueplan 1:200
5
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ny hovedindgang
Ny hovedindgang
13

Vadehavscentret

Facade mod øst 1:250

Facade mod vest 1:250

facade øst

facade vest

Vadehavscentret

facade syd
Facade mod syd 1:250
18

facade nord

Facade nord 1:200

endelig vinder | fase 2 | forslag 1 / 48264 | 15

19

Himmelrummet - lab / aktivitetsområde

Vadehavscentret

himmelrummet
immelrummet
- lab / aktivitetsområde

tema 3: fuglenes fødekammer
Vadehavscentret

Rum Tema 3 “Fuglenes fødekammer”

Stort ovenlys afslutter udstillingen i Tema 5 med himmelkig

Stort ovenlys afslutter udstillingen i Tema 5 med himmelkig

”

Tema 5 “Fuglenes afrejse”

BB udsnit.
Tema Snit
5 “Fuglenes
afrejse”

Billeddigt galleri

Ny udstillingsbygning - 1:200

Billeddigt galleri

Kulturudstilling

Kulturudstilling

Gårdrum

Gårdrum

bygning - 1:200

um Tema
3 “Fuglenes fødekammer”
Vadehavscentret

eri

Tema 5
“Fuglenes afrejse”

Billeddigt galleri

Kulturudstilling

Gårdrum

Formidlingsbygning

Ny Formidlingsbygning

Vadehavscentret
Kulturudstilling

Gårdrum

Formidlingsbygning

Snit BB - 1:200

Ny Formidlingsbygning

15

Snit BB - 1:200
15

Madpakkerum

Formidlingsbygning

Gårdrum

11

Himmelrum

Tema 4 “Det anatomiske kabinet”

Snit CC - 1:200
Madpakkerum

Formidlingsbygning

Gårdrum

Himmelrum

Tema 4 “Det anatomiske kabinet”

Snit CC - 1:200

Midlertidig udstilling 1.sal
Café

Gårdrum

Udendørs lab

Tema 1
“Fugle og menneskers land”

snit udstillingsbygning

Snit AA - 1:200
Midlertidig udstilling 1.sal
Café

14

Gårdrum
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Snit AA - 1:200
14

Tema 5
“Fuglenes afrejse”

Udendørs lab

Tema 1
“Fugle og menneskers land”

Tema 5
“Fuglenes afrejse”

team dorte mandrup arkitekter

udstillingstemaer
flyve himmel
tage afsted
horisont

r jord / lag

t forløb

FORMIDLINGSBYGNING
BÅDEHUS

LADE

Rum T

Himmelrum
Permanent udstilling

Stormflodsbiografen

Tema 5
“Fuglenes afrejse”

Midlertidig udstilling

Tema 1
“Fugle og menneskers land”

Kultur udstilling / Billedigt galleri
Konference / café / ankomst

Tema 4
“Det anatomiske kabinet”

Tema 2
“Fuglenes træk”

Formidling
Service / Administration

Tema 3
“Fuglenes fødekammer”

11
- program organisation

Vadehavscentret

Tema 4Tema 5

Tema 5

Visitor
Visitor
Midlertidig
udstilling

Midlertidig
udstilling
Café

Midlertidig
udstilling

Midlertidig
udstilling
Café

Tema 3 Tema 4

Billeddigt Galleri
Billeddigt Galleri
Tema 4 Tema 5
Tema 3 Tema 4
Tema 5
Visitor
Tema 2
Himmelrum
Himmelrum
Kultur
Kultur
Billeddigt Galleri
Billeddigt Galleri
Visitor
Tema 2
Himmelrum
Himmelrum
Kultur
Kultur
Tema 1
Café

Tema 5

Tema 3
Tema 3
Tema 2

Visitor

Midlertidig
udstilling
Café
Midlertidig
udstilling
Café

Gårdrum
Café

Gårdrum
Tema 1

Midlertidig
Tema 1
udstilling

Gårdrum

Stormfl.
Gårdrum
Bio

Stormfl.
Bio

Stormfl.
Bio

Stormfl.
Bio

Tema 2Tema 1

Tema 1

Midlertidig
Café
udstilling

Midlertidig
udstilling

Midlertidig
Café
udstilling

Tema 3 Tema 2

Billeddigt Galleri
Billeddigt Galleri
Tema 2 Tema 1
Tema 3 Tema 2
Tema 1
Visitor
Tema 4
Himmelrum
Himmelrum
Kultur
Kultur
Billeddigt Galleri
Billeddigt Galleri

Visitor
Midlertidig
udstilling

Tema 3 Tema 4

Galleri Tema 4Billeddigt
Galleri
Tema
3 Tema 4
Tema 5
Visitor
Tema 2
Himmelrum
Himmelrum
Kultur
Kultur
Billeddigt Galleri
Billeddigt Galleri
Visitor
Tema 2
Himmelrum
Himmelrum
Kultur
Kultur
Café

Tema 1

Tema 3
Tema 3
Tema 2
Tema 2
Tema 1

Gårdrum
Café

Gårdrum
Tema 1

Gårdrum

Stormfl.
Gårdrum
Bio

Stormfl.
Bio

Stormfl.
Bio

Stormfl.
Bio

Tema 1

Udstillingsflow - tematisk

Udstillingsflow - kronologisk

Visitor

Visitor

Tema 2
Midlertidig
Tema 1
udstilling

Tema 4Tema 5

Billeddigt
Tema 5

Alternativ A - udstillingsflow

Kultur

Visitor
Tema 4
HimmelrumKultur

Himmelrum

Tema 3

Tema 5

Tema 3
Tema 4

Visitor
Visitor

Tema 4

Tema 5

Midlertidig
udstilling
Tema 5

Midlertidig
Café
udstilling

Café
Gårdrum

Tema 5
Gårdrum

Midlertidig
udstilling
Tema 5

Midlertidig
Café
udstilling

Gårdrum

Biografen
Gårdrum

Biografen

Biografen

Biografen

Café

Tema 4Tema 5

Tema 3 Tema 4

Billeddigt Galleri
Billeddigt Galleri
Tema 5
Tema 4 Tema 5
Tema 3 Tema 4
Visitor
Tema 2
Tema 1
Tema 1
Himmelrum
Himmelrum
Billeddigt Galleri
Billeddigt Galleri
Tema 1

Visitor

Tema 2
Tema 1
Himmelrum

Café

Himmelrum

Tema 3
Tema 3
Tema 2
Tema 2

Kultur

Kultur

Café
Gårdrum

Gårdrum
Kultur

Kultur

Gårdrum

Gårdrum

Alternativ B - udstillingsflow
9

udstillingsflow
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konstruktion

1

A1.5

Konstruktionsprincip

1

{3D} Copy 1

tema 5: fuglenes afrejse

Princip tagkonstruktion 1:20

Himm

1

A1.5

Konstruktionsprincip

um Tema 5 “Fuglenes afrejse”
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ankomst

team dorte mandrup arkitekter

Vadehavscentret

Ankomst Vadehavscentret
7

Vadehavscentret

aktivitetszone

Aktivitetszone og forbindelse mellem eksisterende og ny formidlingsbygning
17
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FORSLAG 4 / 05077

deltager fase 2
praksis arkitekter aps
totalrådgiver, ophavsret

praksis arkitekter aps
underrådgiver

loop architects
underrådgiver

arkitekt kristine jensens tegnestue
underrådgiver

ingeniør’ne

ankomst
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MAN

team praksis arkitekter aps

Ankomst
Åbne kig ind i
udstillingsrum og foyer
Port i hegn
adgang til port
i bygning

Ankomstplads
Grøft
udvides for
opsamling af vand

1-2 vindmøller

INDGANG

GALLERI
Hegn
Hegn langs
matrikel
for fårehold
og betalingszone

CAFÉ

vadehavs
model

GÅRDRUM
Levende hegn
Det levende hegn udvides
til samlet bælte, der beskytter
mod den barske vind

NY UDSTILLINGSBYGNING

byggefelt

røn

grussti

fuglekiggertårn

over
dækning
Vejlomme
holdeplads for
traktorer til Mandø

solceller

OKHOLMVEJ

NATURSKOLE
trådt sti

NDØVEJ

PARKERING

Ankomst
Dybe kik ind i udstillingsrum
ved ankomst

aktivitetsområde

LADE

Vej lomme
Busholdeplads
til afsætning af
skolebørn

bevarede
træer

udkørsel

GÅRDRUM

FORMIDLING
BÅDHUS

solceller

fuglekiggertårn

adgangs
mulighed
bevaret
kastanjetræ

Grøfter
supplerende grøfter rundt
anlægget til opsamling af vand

Nabogård

Levende hegn
Udvides og tætnes
ULVEHØJVEJ
Ved ankomst
har man fuldt overblik
over det samlede anlæg

situationsplan

Nabogård

MAN
DØV
EJ
N

opstalter
hel hedspl a n 1:1000
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luftperspektiv

ĉĊ ę ē Ğ Ċ ěĆ ĉĊ č Ćě Ę Ĉ Ċ ē ę Ċ ė
�������� 1�200

ANKOMSTPLADS

INDGANG
Ankomst niche
Bænk

Udgang

wc

Udstillings port

10

�� �� � �� � � � � � � � �

Glasvæg foldbar

dobbelthøjt

Café
Dæk 1 sal. forlænges til facade

2. ”Trækfuglene ankommer” 120 m2

1. ”Tidevand & Landskab” 110 m2

nyt dæk
over foyer

Garderobe

Udeservering

Butik 32 m2

Salgsvæg

wc

, lounge

Anretterkøkken

rum
ård
kg
rbli
ove
overblik
foyer, cafe

Depot

Billetsalg, Shop & Caféskranke

Salgsvæg

Kontor

”Stormϐlodsrum” 75 m2

Flugtrappe fra 1 sal

Vindfang

Installationsvæg

Galleri

”Visitor rum”

Udeservering

Køkken

Udgang til
gårdrum

Lockers & vaske

Køkken

VENLIGST SE 1. SALS PLAN

hwc

Rengøring

hwc

3. ”Livet i Vadehavet” 120 m2

Knoldebro

PASSAGE

Kontor

HOVEDBYGNING

Thekøkken

Kulturudstilling 92 m2
Teknik 11 m2

Indgang

Trådt sti

Udgang

Garderobe

Garderobe

hwc

Ny skillevæg,
er indeholdt i økonomi

Kontor

Udgang

Betongulv

NY UDSTILLINGSBYGNING 865 m2

Kontor

AKTIVITETSOMRÅDE

4. ”Trækfuglenes tilpasning” 120 m2
Installationsvæg

Vadehavsbassin

Udgang til gårdrum
Teknik

Udgang til
gårdrum

Ny siddekant

Installationsvæg

Installationsvæg

Teaterbænken

Røn

5. ”Trækfuglenes afrejse” 120 m2

”Himmelrum” 98 m2

GÅRDRUM

Eks. trappe

Vindfang

Depot 5 m2

Udgang

�� � � � ��� � � � � � � � ��� ��

Slotsgrus

Lift /
elevator

Udgang til
gårdrum

Udgang til
gårdrum

Udgang til gårdrum
r

Teknik 10 m2

Bolig

Undervisningslokale

hwc

Grussti

plan

22 | vadehavscentret | udvidelse og ombygning

gårdrum

ankomst

snit

snit
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interiør
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interiør

team praksis arkitekter aps

interiør

facadeudsnit
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fase 1
27

FORSLAG 1 / 48264

Én af to vindere af fase 1
dorte mandrup arkitekter
Designansvarlig, ophavsret

Dorte Mandrup Arkitekter A/S
Team: Ida Fløche Møller / Eva Hrubanova / Carey Moran / Lasse Gam Folke / Miguel Zarraluqui

Ingeniør vvs, el, lysdesign, bæredygtighed

Steensen & Varming Rådgivende Ingeniører
Martin Vraa Nielsen

ingeniør Konstruktioner

Anders Christensen Rådgivende Ingeniører
landskab

Marianne Levinsen Landskab
brand

DBI, dansk brandteknisk institut

ankomst

28 | vadehavscentret | udvidelse og ombygning

team dorte mandrup arkitekter

Helhedsplan

Den nye hovedindgang udføres som en opbygning på

Forslaget anviser en udvendig bearbejdning af nærom-

den eksisterende hovedbygnings gavl mod nord som

rådet, som tager afsæt i marsklandskabet. Hele konkur-

en del af ét stort bygningsindsnit. Ankomsten foregår

renceområdet er for at bevare en uspoleret sammen-

via træbroen/rampen til en overdækket ankomstplads,

hæng med marsklandskabet indhegnet af et ”ha-ha-

hvor der er udført en lille bænk, og hvor der er indkig til

hegn”. Det vil sige et skjult hegn i form af en

modtagelsesområdet via et stort vinduesparti. Der ind-

omkransende grøft med et gemt dyrehegn. Det nuvæ-

rettes en skranke med et lille bibliotek for at modtage

rende parkeringsområde bevares og udbygges mod

de besøgende.

nord, hvorfra man som besøgende entrerer Vadehavscenteret via en lille træbro/rampe. Der er ligeledes

Kontor-, køkken- og caféområdet indrettes og betjenes

angivet ankomstmuligheder fra øst og syd til det kom-

fra samme skranke. Selve caféområdet disponeres i den

mende bådhus, som sammenbindes med det øvrige

gamle hovedbygning. Efter betaling sendes de besø-

anlæg via det gennemgående trædæk.

gende på en rundtur i den nye udstillingsfløj. Fra udstillingsfløjen er der anvist en ny trappe, som fører op til 1.

Anlægget udformes som en trelænget gård, som åbner

sal, hvor kulturudstillingen er placeret på et indskudt

sig mod det sydvestlige hjørne, hvorimod den nye ud-

dæk, eller via nationalparkens visitorrum og videre til

stillingsbygning lukker af mod nord og øst. Den nye ud-

receptionsområdet, med mulighed for at besøge cafe-

stillingsbygning sammenbindes med den eksisterende

teriet.

formidlingsbygning i form af et nord-sydgående trædæk, som sammenbinder hele anlægget ned til det

Fra det indskudte dæk er der udført en ny lukket brand-

kommende bådhus.

trappe ned til stueniveau, og via en dør er der udgang til
gårdspladsen.

En sydvendt overdækket terrasse med mulighed for afskærmning mod vejrlig forbinder den trelængede gård

Formidlingsbygning

med den eksisterende formidlingsbygning. Syd for denne

Den nye formidlingsbygning, som er placeret syd for

placeres den nye formidlingsbygning, som ligger paral-

den firelængede gård, indeholder formidlingslokale

lelt med den eksisterende formidlingsbygning. I mel-

med vestvendt overdækket terrasse, som kan afskær-

lemrummet mellem de to bygninger udføres et oplevel-

mes, samt kontorafsnit med mødelokale, toiletter og

ses- og læringsmiljø. Trægangbroen føres videre mod

madpakkerum. Denne bygning er som de øvrige nye

syd, hvor den formidler overgangen ud til det omkring-

bygninger beklædt med strå på alle flader og fremstår

liggende oplevelses- og aktivitetslandskab.

homogen i udtrykket.

Ny udstillingsbygning

De indvendige overflader bevares i de eksisterende byg-

Projektet refererer til tidligere tiders byggetraditioner

ninger. I de nye bygninger anvendes der fiberforstærket

på egnen ved at anvende stråmaterialet i en nyfortolk-

flydebeton på alle gulve. Vægge beklædes med hvidma-

ning. Man foreslår, at de nye bygninger tager udgangs-

lede gipskonstruktioner på bagvedliggende krydsfiner-

punkt i den eksisterende bygnings arkitektoniske form

plader, så konstruktionen er robust, og der kan ophæn-

sprog, men i en nytolkning med en meget abstrakt form,

ges udstillingsgenstande. Lofter pudses med akustik-

hvor alle flader på det nye byggeri beklædes med strå.

puds, og de enkle vægflader beklædes med trælister
med bagvedliggende akustikplader.

For at sammenbinde nyt og gammelt nedtages det eksisterede tegltag på den nuværende udstillingsbygning

Laden

og erstattes med stråtag. De resterende synlige facader

Ladebygningen sammenbygges med den nye formid-

på udstillingsbygningen bevares som synlig vandskuret

lingsbygning og holdes i samme materialitet kun ad-

teglsten, hvorimod hele undervisningsbygningen beva-

skilt af trædækket, som sammenbinder alle bygninger-

res i dens nuværende form og materialitet.

ne og indeholder de ønskede arealer og rum.

Den nye formidlingsbygning samt det kommende båd-

Bådhus

hus beklædes ligeledes med strå på alle tage og facader.

Bådhuset er placeret som en enkeltstående bygning for
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enden af trædækket. Der er ikke angivet materialitet på

Projektet anviser fine takter i forhold til at trække loftlys

bygningen, men dommerkomiteen formoder, at denne

ind i udstillingsarealerne og i en øget kombination med

bygning vil indføje sig i rækken af stråtækte bygninger.

mere styrede vinduer i facaderne, vil lokalerne opfylde
de programmæssige krav med en god funktionalitet og

Økonomi

fleksibilitet.

Dommerkomiteen vurderer, at den økonomiske ramme
for projektet kan overholdes.

Samlet set anviser dette forslag en stor indlevelse i programmets krav og formidler på forbilledlig vis dette i

Konklusion

tekst og tegninger. På denne baggrund indstiller en

En samlet dommerkomite har stor sympati for dette

samlet dommerkomite dette forslag som delt vinder af

forslags materialitet og funktionalitet. Forslaget anviser

fase 1 og dermed til en viderebearbejdning i forhand-

en enkel og storladen ankomst fra parkeringsområdet,

lingsfasen.

som herved bruger hele facaden som velkomst. Disponeringen af udstillingsrummene giver den ønskede fleksibilitet og robusthed for nuværende og kommende
udstillingsformer.
Forslagets styrke er måske også dets svaghed, idet konkurrenceprogrammet ønsker, at bygningen åbner sig
mere i forhold til ud- og indsigt i udstillingslokalerne,
bl.a. en mere inviterende gestus ud mod Okholmvej.
Dommerkomiteen mener, at dette kan komme til at
fungere ved den videre bearbejdning af forslaget.
udstilling
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PARKERING

INDHEGNING AF BETALINGSZONE

GRØFT TIL AFLEDNING AF REGNVANG

plan
ankomst
hoved indgang

vindfang

2 - Træfuglene ankommer

1 - Tidevand og lanskab
Permanent udstilling
679 m2

butik
22 m2

Modtagerområde

niche til udstilling

billetsalg

depot
7m2

rengøring
10m2

garderobe
16 m2

kontor
11 m2

toiletter
9 m2

HWC
pulserum
8 m2

garderobe vogne
9 m2

depot
8 m2

teknik og ventilation
12 m2

midlertidig udstilling
fortsætter 1. sal

Nationalparkens
visitor-rum
22 m2

køkken
11m2

bar

Laboratorie

5 - Træfuglenes afrejse
lydtæt 85 m2

Midlertidig udstilling
100m2
branddør

3 - Livet i Vadehavet

branddør

indgang
2,5m x 3,5m h

parasol

CAFÉTERRASSE

Café
150 m2

4 - Træfuglenes tilpasning

BOARDWALK

PUDER AF ENGGRÆS

PUDER AF ENGGRÆS

(-1 m)
6m2

INSITUSTØBT BETON

Stormflodsbiograf
66 m2
60 pers

MATERIALEBASSINER

toiletter

teknik
22 m2

LEG

sprinklercentral
5 m2

toiletter

ENGGRÆS
teknik

kontor

OVERDÆKKET TERRASSE

depot

100 m2

fælles zone
16 m2

kontor
9 m2

kontor
9 m2

LEG

MATERIALEBASSINER
TRÆSTUBBE

depot
5 m2

teknik
5 m2

vindfang
18 m2

rullevogne
3x1m

mødelokale
19 m2

toilet
8 m2

overdækket terrasse /
udvidelse 100m2
formidlingslokale
116 m2

storage closets

laboratorie

garderobe

LEG, OPLEVELSE OG LÆRING

toilet
6 m2

kontor
10 m2

vådrum
107 m2

madpakkerum
69 m2

depot
6 m2

havetraktor
2,2x1,8m

rengøring
5 m2
tekøkken,
garderobe

tekøkken

værksted
22 m2

håndvask og
spuleslange

trailer
3,5m

kontor
9 m2

vadehavskørestole
kajak trailer
2,5x4,5m

arbejdsbil
5x2,5m

FORPLADS LADE

BÅDHUS

snit
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jørgen overbys tegnestue
ophavsret

jørgen overbys tegnestue
Jørgen Overby

ophavsret

arcgency
Simon Vinzent

absolut landskab
Anja Boserup Qvist

klaus nielsen rådgivende ingeniører
Flemming Hagen

gårdrum

32 | vadehavscentret | udvidelse og ombygning

team jørgen overbys tegnestue

ankomst

Helhedsplan

Laden

Med udgangspunkt i Vadehavets karakteristiske ”vade-

Laden er placeret parallelt med den eksisterende natur-

re” og Vadehavets evne til at slibe, afrunde og blødgøre

skole, men forskudt lidt mod øst, så den gennemgåen-

materialer formes det nye udstilingsafsnit som en truk-

de brede forbindelsesgang fra udstillingsbygningen kan

ket rund form i forlængelse af den eksisterende udstil-

trækkes igennem og benyttes til overdækket spiseom-

lingsbygnings østgavl. Gårdrummet sluttes herved af

råde. Dommerkomiteen er dog skeptisk overfor, om

med en fjerde fløj. I

hvorvidt området bliver for vindomsust. I fremtræden
ligner laden den nye formidlingsbygning.

ndgangen til centret placeres i overgangen mellem den
eksisterende gavl og det nye udstillingsafsnit. Det frem-

Bådhus

tidige formidlingsafsnit placeres som et trelænget går-

Bådhuset placeres mod syd, parallelt med laden, og ud-

danlæg mod syd. De to afsnit forbindes med en bred sti

føres i fremtræden som den nye formidlingsbygning.

fra gårdrummet.

Det foreslås, at eventuelle fremtidige udvidelser kan
ske i forlængelse af bådhuset.

Det nye formidlingscenter underordner sig den nye udstillingsbygning i form og materialer, så den nye udstil-

Økonomi

lingsbygning bliver det samlede centers markante byg-

Dommerkomiteen vurderer, at den økonomiske ramme

ning. Betalingszone anvises som stiplede linjer ved

for projektet kan overholdes.

solgårdens åbning samt langs sydfacaden på den nye
lade.

Konklusion
Dommerkomiteen har sympati for den runde form som

Ny udstillingsbygning

ramme om udstillingen, men finder, at den viste ud-

Den nye rundede udstillingsbygning er udformet med

formning med den bærende kerne i midten ikke mulig-

facader i cortenstål og tag med stråtag med reference

gør den ønskede fleksibilitet. Indgangsforholdene vir-

til den typiske ”Haubarg” samt formationerne i fæno-

ker trange, og der savnes mere plads omkring

menet sort sol. Indvendig er vægge og lofter beklædt

billettering og til køkken og depot. Placering af caféen i

med gipsplader på nær en central bærende kerne ud-

tæt forbindelse med gårdrummet er som udgangs-

ført i beton.

punkt fin, blot bliver den med den øvrige disponering i
for høj grad et gennemgangsrum. Dommerkomiteen er

Formidlingsbygning

skeptisk overfor at placere biografen som det første,

Formidlingsbygningen er lavet med inspiration fra Vade-

man møder i den eksisterende udstillingsbygning.

havscentrets eksisterende lade og danner sammen
med den nye lade og bådhus et trelænget gårdrum

Forslaget fremhæves for de fint proportionerede nye

med åbning mod øst. Formidlingsbygningen ligger nord-

bygninger til formidlingscentret. Dommerkomiteen fin-

syd og danner ryg mod vest. Bygningen er en længe

der dog, at den viste sammenbygning mellem den eksi-

bygning med højt saddeltag. Facader er udført i tjæret

sterende udstillingsbygning og den nye tilføjelse ikke

træbeklædning med tage med sort tagpap. Udvendige

på samme måde kan fremhæves, og føler sig ikke over-

skodder i cortenstål giver mulighed for at regulere lys

bevist om, at det samlede arkitektoniske udtryk er det

indtag. Indvendig går tagene til kip. Disponeringen med

rigtige på dette sted. Derfor går dette forslag ikke vide-

sal mod vest og personale mod øst virker fornuftig.

re til forhandlingen.

fase 1 | forslag 2 / 06760 | 33

Indgang

Skodder
Depot

Vindfang
Garderobe,
skoleklasser

Rengøring

Garderobe
Kontor

Snit AA

Modtageområde
Skiftende udstilling

Kulturudstilling

N

Billet og salg

Snit AA

Køkken

Stormflodsbiograf
Visitor- rum
Butik/ salgspodie

‘Livet i vadehavet’

‘Trækfuglene ankommer’
Teknik og vand

Cafe

Lab, forelæsning og teater

Scene

Snit BB

Snit BB

‘Tidevang og landskab’

Model af vadehavet

Cafe

Skiftende udstilling/
konference

‘Trækfuglenes afrejse’

Vindfang

‘Trækfuglenes tilpasning’

Depot

180° projektion

WC og garderobe

Rengøring

Teknik

Kontor

Eksisterende naturskole

Betalingszone

plan

snit og opstalter
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interiør

situationsplan
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FORSLAG 3 / 22930

cubo arkitekter A/S
totalrådgiver

cubo arktekter A/S
Bo Lautrup, Peter Dalsgaard, Lars Thiis, Ib Valdemar Nielsen
Medarbejdere: Sanne Holm-Søndergaard, Rasmus Riedel, Jesper Bylov

ingeniør

Ingeniørfirmaet viggo madsen A/S
Medarbejder: Sten D. Jespersen

landskabsarkitekt

schønherr A/S
Torben Schønherr, Aideen O’Donovan

ankomst

UDSIGTSPUNKT

HOVEDINDGANG

VINDFANG

GLASGANG

BILLETSALG OG CAFÉ

KANAL

GLASGANG

UDSTILLING
TRÆKFUGLENES AFREJSE
KANAL
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Helhedsplan

Udstillingsbygning

Hovedideen i dette forslag består af tre elementer: Fla-

Den nye hovedindgang udføres mod nord, hvor de to

den, kanalen og varften. Forslaget bygger ideen på en

bygningsformer sammenbygges som en kontrast

beskrivelse af, at centret ligger på varfter omgivet af

”Black and White”. Via et vindfang ankommer den be-

vandingskanaler som en naturlig afgrænsning for beta-

søgende til centret og bliver modtaget i ”ravklumpen”,

lende gæster, samt på at det indføjes i det fantastiske

som indeholder billetsalg, butik og café samt en trap-

naturlandskab på en naturlig måde.

pe/elevator til tagfladen, hvor der er indrettet en udsigtsplatform. Fra ”ravklumpen” ledes den besøgende

Parkeringsområdet bevares og udbygges på nordsiden

over i den nye udstillingsbygning, som er udformet som

af grunden, hvorfra også adgang til den nye hovedind-

en vinkelbygning mod øst og har et stort ”udstillings-

gang er anvist i overgangen mellem den eksisterende

vindue” mod Okholmvej.

udstillingsbygning og nybyggeriet. Besøgende ankommer til udstillingsbygningen via en lille bro over de om-

Formidlingsbygning

kransende vandingskanaler. Adgang til formidlingsbyg-

Denne bygning er indrettet med formidlingslokale med

ningen og laden udføres syd for grunden, hvor også

tilhørende funktioner og en overdækket vestvendt ter-

tungere leverancer kan foregå. En lille sti forbinder ud-

rasse. Administrationsafsnit med møderum samt nød-

stillingsbygningen med den nye formidlingsbygning og

vendige toiletter/garderober og badefaciliteter er pla-

laden. Der er anvist en placering af et kommende båd-

ceret mod øst med udgang til en overdækket terrasse.

hus sammen med de øvrige 2 bygninger, så disse byg-

Der anvises en udbygning mod øst.

ninger i fremtiden vil danne en samlet komposition.

Laden
Anlægget udformes som en firelænget gård med entré

Laden indeholder madpakkerum med vestvendt over-

og cafébygning placeret som et stykke rav i gårdrum-

dækket terrasse, vådrum, værksted og overdækket ter-

met. Den nye formidlingsbygning og laden placeres syd

rasse mod øst. De indvendige overflader bevares i de

for udstillingsanlægget som to fritliggende længebyg-

eksisterende bygninger. I de nye bygninger udføres be-

ninger, der er drejet, så gavlene ligger orienteret vest-

tongulve som overgang til de insitu-støbte betonflader

øst. Det beskrives, at det kommende bådhus placeres

på gårdspladsen. Der er partielt valgt trægulve for at

som en tredje drejet bygning i en samlet komposition.

markere et materialeskifte samt for at give gode indeklimaforhold for personalet ved stående og siddende

Forfatterne beskriver deres forslag som den sorte tang,

arbejde. Der opsættes lyse krydsfinerplader på vægge

der klæber til den hvide sten, ravets ædle skønhed og

og lofter. Disse plader perforeres i nødvendigt omfang

som rokkeæggets inspirerende form. Mellembygningen,

for at imødekomme de akustiske krav.

som også er udformet med adgang til en tagterrasse,
beskrives som ”ravklumpen” beklædt med cortenstål

Bådhus

eller anodiseret aluminium. Den nye formidlingsbyg-

Bådhuset indføjer sig som en tredje bygning i komposi-

ning og laden sammenlignes med ”rokkeægget” og

tionen og er udført i samme arkitektur og materialitet

udføres som sorte bygninger i en samlet komposition.

som laden og formidlingsbygningen.

Økonomi
Dommerkomiteen vurderer, at den økonomiske ramme
for projektet kan overholdes.

Konklusion
Dommerkomiteen har overordnet forståelse for ønsket
om at udføre betalingszonen som anvist i dette forslag,
men da området består af sandbund, vil det være omkostningskrævende at udføre disse kanaler. Forslagsstillerne forholder sig til en metafor, hvor de lader sig inspirere af ”stenen med det sorte tang, ravet og rokke
tværsnit
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luftperspektiv
FAST INVENTAR

LABORATORIE
OVERDÆKKET
TERRASSE

MOBILE BORDE

57 M2

KONTOR
10,5 M2

KONTOR

MØDERUM

10,5 M2

17 M2

RENG.
1,7 M2

OVERDÆKKET
TERRASSE

ADM. GARD. + TEKØKKEN

5 M2

MULIG TILBYGNING

100 M2

34 M2

DEPOT +
TEKNIK
5 M2

TOI./BAD

TOI.

2,3 M2

5 M2

TOI.

2,3 M2

FORMIDLINGSLOKALE

110 M2

HC

5 M2

VINDFANG / GARDEROBE
28 M2

LÆRERBORD
SKÆRM
BÆNK

INDGANG

MULIG TILBYGNING

formidling

TERRASSE

MADPAKKERUM

74 M2

44 M2

48 M2

TERRASSE
29 M2

SNIT CC

SNIT CC

VÅDRUM
73 M2

MADPAKKERUM

TERRASSE

VÅDRUM

TERRASSE

lade

situationsplan

længdesnit

UDSIGTSPUNKT

VISITORLOUNGE

GÅRDRUM
UDESERVERING

NATIONALPARKENS VISITORCENTER

LÉNGDESNIT 1:100

CAFÉ

GÅRDRUM
UDENDØRS “LAB OG SCENE”

UDSTILLING

UDSIGTSPUNKT

NY UDSTILLINGSBYGNING

VARFT

KANAL

KANAL

østfacade

UDSIGTSPUNKT

EKSISTERENDE UDSTILLINGSBYGNING

ADMINISTRATIONSBYGNING

NY UDSTILLINGSBYGNING

sydfacade
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ægget”, hvilket dommerkomiteen synes er sympatisk,

Nationalparkens visitorrum er fejlplaceret, idet det øn-

men den er generelt skeptisk over for resultatet af den-

skes placeret tæt på udgangen efter den besøgendes

ne metaforinspiration.

rundgang i udstillingen. Dommerkomiteen er skeptisk
over for materialiteten af de udvendige flader, som be-

Den besøgende entrerer caféområdet i ”ravklumpen”

skrives som tagpapdækkede flader, og den er især ban-

igen og krydser denne bygning for eventuelt at fort

ge for alge- og mosvækster på visse nordvendte flader.

sætte i udstillingen i den eksisterende bygning. I den er
stormflodsbiografen, kulturudstillingen og nationalpar-

Dommerkomiteen er utryg over sammenbygningerne

kens visitorrum med visitorlounge disponeret på 1. sal.

og finder dem ikke arkitektonisk tilstrækkeligt belyst.

Et sådant flow via ”ravklumpen” og modtagerummet

Udformningen af den kommende komposition af den

vil give mange flowkonflikter i den daglige brug, hvilket

nye formidlingsbygning, laden og det kommende båd-

dommerkomiteen er skeptisk overfor.

hus virker heller ikke overbevisende. Derfor går dette
forslag ikke videre til forhandlingen.

SNIT BB
HOVEDINDGANG

PORT
GARDEROBEVOGNE

KULTURUDSTILLING

130 M2

2 TRÆKFUGLENE ANKOMMER

1TIDEVAND OG LANDSKAB

SÆRUDSTILLING

96 M2

111 M2

111 M2

DEPOT
12 M2

TEKNIK
INDBLÆSNING
VED GULV

VINDFANG
12 M2

GARD.

TEKNIKRUM
6,5 M2
GK. 3.65

TEKNIK
UDSUGNING
UNDER LOFT

12 M2

STORMFLODSBIOGRAF
60 PERSONER

INTERAKTIV SKÆRM

70 M2

LOCKERS

TEKNIK
INDBLÆSNING
VED GULV
SIDDEPLINT

STORMFLODSUDSTILLING

37 M2

INDGANG
PERMANENT UDSTILLING

INDGANG
SÆR UDSTILLINGER
UDSTILLINGSMONTRE

UDSTILLINGSMONTRE

UDSTILLINGSMONTRE

MODTAGEOMR.
59 M2

NATIONALPARKENS
VISITORRUM

3 LIVET I VADEHAVET

BILLETSALG

UDSTILLINGSMONTRE

120 M2

EVT. "LAB OG SCENE"

125 M2 (+ 78 M2 1. SAL)

SNIT AA

FOLDEDØR

“RØREBASSINER”

“RØREBASSINER”

LIFT

KONTOR

GRÆS

18 M2

UDSTILLINGSBÆNK
LANGS VINDUESBRYSTNING

BUTIK

TEKNIK
CAFÉSKRANKE

UDENDØRS
"LAB OG SCENE"

DEPOT

FOLDEDØR

3 M2

1.12

"LAB OG SCENE"

ANRETTER-

TRAPPE OG LIFT
TIL VISITOR-LOUNGE

26 M2

9 M2

SNIT AA
SERVERING V.
ARRANGEMENTER

CAFÉ

96 M2

VINDFANG

SERVERING

OPBEVARINGSBÆNK TIL
LABORATORIET
FOLDEDØR

13 M2

130 M2

TEKNIK

GÅRDSPLADS
DEPOT
10 M2

4 TRÆKFUGLENES TILPASNING
120 M2

GARDEROBE

TOIL.

TOIL.

UDSTILLINGSMONTRE
GRUSSTI

BETON
BETON

GRÆS

6 M2

GÅRDRUM

MELLEMGANG
17 M2
FOLDEDØR

TEKNIK
15 M2

TEKNIK
INDBLÆSNING
VED GULV

KONTOR

15 M2

REN.
VOGN

KOPI/
DEPOT

INTERAKTIV SKÆRM

(KONTOR)

5 M2

21 M2

VINDF.

BIBLIOTEK

9 M2

OP

GARDEROBE
TEKNIK

13 M2

FOREDRAG/
VÆRKSTED

DEPOT OG RENG.
8,5 M2

TEKNIK
INDBLÆSNING
VED GULV

61 M2

TOILET
2,5 M2

FORR.

35 M2

2,5 M2

(KONTOR)

5 M2

AV-RUM

4 M2

3,5 M2

TOILET

FORR.
3,5 M2

3,5 M2

GÆST
15 M2

DEPOT
5 M2

14 M2

TOILET

HC

DEPOT

5 M2

FORR.

GANG

13,5 M2

TEKNIK
UDSUGNING
UNDER LOFT

SIDDEPLINT

5 TRÆKFUGLENES AFREJSE
119 M2

3,5 M2

4 M2

PROJEKTOR

BAD

SNIT BB

udstilling
udstillingsrum
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Én af to vindere af fase 1
praksis arkitekter aps
totalrådgiver, ophavsret

praksis arkitekter aps
underrådgiver

loop architects
underrådgiver

arkitekt kristine jensens tegnestue
underrådgiver

ingeniør’ne

ankomst
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Helhedsplan

Formidlingsbygning

Forslaget tager udgangspunkt i det eksisterende anlægs

Formidlingsbygningen placeres nord-syd som østre fløj

potentialer. Med stor indlevelse gennemgår forslagsstil-

i det trelængede nye formidlingscenter. Formidlingsloka-

ler bygningerne og kommer med forslag til mindre,

let åbner mod vest mod gårdrummet. Personalerum

men karaktergivne forbedringer. Med dette udgangs-

placeres mod syd i fleksible rum med mulighed for sam-

punkt samt med inspiration fra traditionelle landbrugs-

menlægning. Materialer og udtryk er lig de øvrige ate

bygninger placeres en serie højloftede atelierer med

lierer.

valmede tage på området. Intentionen er at skabe en
helhed ud af det samlede Vadehavscenter uden direkte

Laden

at mime det eksisterende.

Laden placeres mod øst-vest som nordre fløj i det trelængede nye formidlingscenter. Madpakkerum placeres

Den nye udstillingsbygning lægges i forlængelse af den

med udgang til indre gård samt med udgang mod vest

eksisterende østgavl i fire sammenbyggede atelierer, så

til et selvstændigt overdækket madpakkerum. Materia-

det eksisterende gårdrum forstærkes. Syd herfor place-

ler og udtryk er lig de øvrige atelierer.

res laden, den ny formidlingsbygning samt bådhuset i
tre selvstændige atelierer vinkelret på hinanden om-

Bådhus

kring et indre gårdrum. Den tidligere lade foreslås byg-

Den nybyggede del af bådhuset udformes som de øvri-

get sammen med det sydligste mindre atelier, så de to

ge atelierer. Bådhuset foreslås bygget sammen med

tilsammen udgør det fremtidige bådhus. Den nye ind-

den eksisterende flyttede lade. Dommerkomiteen har

gang placeres i den eksisterende nordvendte gavl.

sympati for tanken om også at fastholde noget af det
eksisterende udtryk i det fremtidige formidlingscenter.

Betalingszonen afgrænses med et hegn rundt om hele
anlægget, så fritgående får kan græsse og holde vege-

Økonomi

tationen nede.

Dommerkomiteen vurderer, at den økonomiske ramme
for projektet kan overholdes.

De nye atelierer er opført i hvidkalket murværk i samme
forbandt som det eksisterende murværk. Tagene er be-

Konklusion

lagt med profilerede aluminiumsplader. Ateliererne er

Dommerkomiteen har stor sympati for den indlevede

alle udformet med store skrånende loftsflader, der en-

tilgang til de eksisterende bygningers potentialer, og

der i et centralt ovenlys. De lodrette vægge er mands-

det kvalitetsløft de foreslåede indgreb giver. Især frem-

høje og kun afbrudt af få vinduesåbninger, der indram-

hæves udformningen af det nye indgangsparti i den ek-

mer landskabet på udvalgte steder. Den ydre loggia

sisterende gavl. Funktionelt fungerer forslaget fint, og

indlemmes i udstillingsarealet, og vinduerne i den eksi-

flowet rundt i udstillingen synes fornuftigt.

sterende formidlingsbygning foreslås ændret til glasdøre. Forslagsstillerne anviser fine nye facadedetaljer, der

Forslaget fremhæves for dets fine balance mellem at

vil kunne få det eksisterende og det fremtidige anlæg til

skabe helhed og give de nye bygninger deres egen iden-

at hænge fint sammen.

titet. Dommerkomiteen har sympati for de store skrå
loftsflader og tanken om at skabe denne særlige rumlighed til udstilling af trækfugle. Dommerkomiteen er dog
samtidig forbeholden overfor, om de viste store skrånende loftsflader og de lave vægflader er den ideelle
ramme for de fremtidige udstillinger. Samlet set anviser
dette forslag en stor indlevelse i programmets krav og
formidler på forbilledlig vis dette i tekst og tegninger.
På denne baggrund indstiller en samlet dommerkomite
dette forslag som delt vinder af fase 1 og dermed til en
viderebearbejdning i forhandlingsfasen.
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(til parkering)

de t n y e va de h av s c e n t e r
stuepl an 1:200

INDGANG
Port til udstillingsområde

Ankomst niche

Parkering udvides mod nord

PARKERING

GALLERI

vadehavs
model

trådt sti

Vejlomme
holdeplads for
traktorer til Mandø

over
dækning
solceller

aktivitetsområde

LADE

udkørsel

Ankomst
Dybe kik ind i udstillingsrum
ved ankomst

Vej lomme
Busholdeplads
til afsætning af
skolebørn

bevarede
træer

Udgang til gårdrum
GÅRDRUM

Udgang til
gårdrum

FORMIDLING

solceller

adgangs
mulighed

bevaret
kastanjetræ

fuglekiggertårn

Udgang til
gårdrum
”Trækfuglenes afrejse” 115 m2

Grøfter
supplerende grøfter rundt
anlægget til opsamling af vand

Nabogård

GÅRDRUM

ULVEHØJVEJ

Teaterbænken

Lockers & vaske

Garderobe

hwc

VENLIGST SE 1. SALS PLAN

Rengøring

Betongulv

”Lab.” 63 m2

hel hedspl a n 1:1000
7
Knoldebro

Vadehavsbassin

va de h av s c e n t r e t

Udgang til
gårdrum
Teknik

Ny siddekant

Udgang til gårdrum

Kontor

Kontor

Thekøkken

ny skillevæg,
er indeholdt i økonomi

HOVEDBYGNING

Udgang til gårdrum

”Livet i Vadehavet” 120 m2
Udgang

Garderobe

Garderobe

Bolig

Teknik 5 m2

NY UDSTILLINGSBYGNING 850 m2

HWC

Undervisningslokale

NATURSKOLEN
Ny vision for Naturskolen er vist i plan samt facader - en Naturskole med større åbenhed og transparens,
for at understøtte Naturskolens centrale placering i det nye anlæg.
Som anvist i konkurrenceprogrammet er Naturskolen dog ikke indeholdt i økonomi.

AKTIVITETSOMRÅDE

”Trækfuglenes tilpasning” 120 m2

PASSAGE

Indgang

HWC

Kontor

Trådt sti

Udgang

Teknik 15 m2

Udgang til
gårdrum

Nabogård

hwc

”Trækfuglene ankommer” 123 m2

Installationsvæg

Installationsvæg

Udgang til
gårdrum

ØVEJ

Garderobevogne

Røn

MAND

Garderobe

Vindfang

Betongulv

(v e n l igs t v e n d m a ppe n)

Slotsgrus

Skabsvæg

Levende hegn
Udvides og tætnes

Ved ankomst
har man fuldt overblik
over det samlede anlæg

Facade åbnes

10

va de h av s c e n t r e t

Facade åbnes

byggefelt

(trappe
flyttet)

Trappe til 1 sal
med ny placering

”Visitor - rum” 40m2

Galleri / Særudstillinger

byggefelt

BÅDHUS

Udeservering

Hegn
Hegn langs
matrikel
for fårehold
og betalingszone

NY UDSTILLINGSBYGNING

Udgang

”Tidevand & Landskab” 120 m2

Installationsvæg

røn
GÅRDRUM

NATURSKOLE

Udeservering

Café

Introrum

Disp. udstillingsrum45 m2

Særudstiling, kulturudstilling 123 m2

CAFÉ

Udstilling slut

fuglekiggertårn

dobbelthøjt

Skranke

Hegn

Port i hegn
adgang til port
i bygning

INDGANG

Levende hegn
Det levende hegn udvides
til samlet bælte, der beskytter
mod den barske vind

MANDØVEJ

”Stormflodsrum” 55 m2

Ankomst
Åbne kig ind i
udstillingsrum og foyer

Udstilling start

byggefelt

Salgsvæg

, lounge

nyt dæk
over foyer

Køkken

Udgang

ankomst

wc

OKHOLMVEJ

rum
ård
kg
rbli
ove
overblik
foyer, cafe

Opvask

dobbelt
højt

Grøft
udvides for
opsamling af vand

wc

Trappe fra 1 sal

Salgsvæg

Depot & Køl

Billetsalg, Shop & Caféskranke

Depot

reolvæg

Kontor

Vindfang

grussti

Bænk

Grussti

Bro

Bro
Grøft, opsamling af regnvand

udstillingsbygning

Solceller på tag

Depot 6 m2

Teknik 6 m2

Værksted 22 m2

AKTIVITETSOMRÅDE

Hegn

11

Udkørsel

Anlæggets styrke opstår yderligere af de overraskelsesmomenter og den rumlige
variation, der er indlejret i projektet. Mellem hvert enkelt udstillingsrum er der
etableret sluser og overgange, hvor rummet præsenteres. I disse smalle overgange
er der en markant lavere loftshøjde, hvilket medvirker til, at oplevelsen af det
næste store rum dramatiseres. I overgangen er også indlagt et nyt overaskende kig
til landskabet eller en lydsluse; således kan udstillingstemaerne fx adskilles ved
mange besøgende. Der er etableret port ind til udstillingerne via særudstillingen.
Der er disponeret plads til dels teknikrum og dels vand-teknikrum i forbindelse
med udstillingsrummet med vandelementer. Udstillingsforløbet afsluttes i et
smukt og langstrakt galleri ud til gårdrummet.

Siddeniche

Formidlingslokale 120 m2

GÅRDRUM

Entré

Udstillingsrum
Forslaget består af en sammensat række af stærke, identitetsfulde rum, der danner
skræddersyede rammer om de fem udstillingstemaer. De fem rum er meget
forskellige og alligevel i slægtskab med hinanden; rummene er alle højloftede
under de solitære tagformer. Vi kalder dem for atelierer. Rummene skal naturligvis
skræddersys til udstillingerne i samarbejde med udstillingsdesignerne - og
udlægget her er meget fleksibelt og robust over for tilpasning til den valgte
udstillingsvision. Loftsfladerne i de høje atelierrum kan danne velbelyst baggrund
for fuglemodeller eller skabe overvældende effekt brugt som 3D-filmlærred.

t til himlen

Reolvæg

Dagslys
Samtlige udstillingsrum har et højt niveau af dagslysindtag i en variabel
kombination af taglys og sidelys. Dagslysbelyste rum vil være meget
inviterende i sommermånederne, hvor besøgende måske ellers fravælger en
indendørsoplevelse. Udefra kan man desuden se dybt ind i udstillingen mange
steder, ligesom det faktum, at rummene er velbelyste, eliminerer spejling i
ruderne. De lyse rum vil derfor opleves som meget åbne og imødekommende. I
samarbejde med bygherren placeres solafskærmning og mørklægning.

Knagerækker

va de h av s c e n t r e t

Vejlomme
Til af- og på-tigning fra
Vadehavscentret

Vådrum 81 m2

(v e n l igs t v e n d m a ppe n)

l æ n g d e s n i t & t væ r s n i t

Madpakkerum 68 m2
LADE 210 m2

Reolvæg

Madpakkerum ude 56 m2

Møderum 17 m2
Skabsvæg

Overflader i udstillingsrum
Udstillingsrummene er indrettet med samme enkelhed, som det bestående
anlæg. Plankegulvet føres videre og danner et sammenbindende tæppe hele vejen
gennem centret. Vægge er hvide glatte vægge. Som beskrevet under ’Materialer’
er udstillingerne sikret et godt indeklima via et tungt byggeri med stor termisk
masse og dermed evnen til at regulere fugtbalancen i indeklimaet.

HWC

Lab.

WC

WC

Pers.
Garderobe

Depot Reng. WC
Teknik

udstillingsrum

Pers.
Garderobe

Thekøkken 11 m2 Kontor 13 m2
Skabsvæg
Skabsvæg

FORMIDLINGSBYGNING 240 m2

Indkørsel

Mulig udvidelse

genbruges og
Nybygget del af bådhus
Glæder Eks.
os lade
til samarbejdet!
flyttes til denne nye placering
udformes som øvrige ’atelierer’
Vi ser projektet her som en belysning af mulighederne, et udgangspunkt for den
BÅDHUS samlet 300 m2
kommende
dialog. Vi ser i høj grad frem til samarbejdet om udstillingerne og ser
frem til at sparre med bygherre og udstillingsdesignere om de bedste løsninger.
Solceller på terræn

lade og formidling
snit

u d s t i l l i ngs ru m r ige på va r i at ion o g ru m l ige s k i f t

ovenlys

Mod Mandøvej

Hegn er udvidet og forstærket for læ

Bevaret kastanietræ

Fremtidigt bådhus

Ankomst

Kontor

Garderobe, toilet

Formidlingslokale

Ny lade

længdesnit gennem ny formidlingsbygning
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1:150

interiør

team praksis arkitekter aps

gårdrum
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tham & videgård arkitekter AB
totalrådgiver, ophavsret

tham & videgård arkitekter ab
Martin Videgård, Bolle Tham

ingeniør

buro happold
Rod Manson

landskabsarkitekt

kragh & berglund landskabsarkitekter A/S
Hans Kragh

eksteriør
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luftperspektiv

team tham & videgård arkitekter ab

Helhedsplan

beklædt med hvide troltexplader. Gulve udføres som

Hovedideen i forslaget består af en række foldede tage

betongulve i udstillingsbygningen.

der, som forfatterne beskriver, bygger videre på den eksisterende bygningsform samt på egnens bøndergårde.

Dette bygningsanlæg udføres som en egnskendt vinkel-

De nye tage på udstillingsbygningen ligger som paral-

bygning med en stor overdækket terrasse mod vest.

lelle længer orienteret nord-syd ligesom de to sidefløje

Bygningen udføres som en stålkonstruktion med ud-

på den eksisterende hovedbygning. Den nye formid-

vendig træbeklædning på tag og vægflader for at få et

lingsbygning og laden sammenbygges som en ny lægi-

roligt homogent bygningsudtryk. Indvendige overfla-

vende vinkelbygning mod syd og refererer således til de

der består af gipsplader på vægge til malerbehandling

gamle vesterhavsgårdes placering i landskabet.

samt hvidmalede troltexlofter.

Forslagsstiller ønsker med disse markante bygnings-

Den nye hovedindgang udføres som et stort snit i faca-

kroppe og tage at videreudvikle en egnskendt byg-

den mod øst og Okholmvej. Der er adgang fra Okholm-

ningsform, men i en nytolkning, således at anlægget får

vej samt fra parkeringsarealet nord for udstillingsbyg-

dets egen identitet og størrelse i forhold til de omkring-

ningen. Hovedindgangen tegner sig som en lang

liggende gårde og offentlige bygninger. Udtrykket skal

overdækket arkade, der mod øst er en lægivende og

være Vadehavscenterets særkende, men vedkende sig

overdækket ankomstflade.

den historiske arv.
Man entrerer bygningen – via et godt udformet vindDet omkringliggende landskab bevares, men bearbej-

fang – ind i et enkelt højloftet rum, som indeholder bil-

des i nødvendigt omfang. Den indvendige gårdhave

lettering/café/butik med udsigt til det beskyttede gård

udføres som en sansehave med egnens blomster og

rum. Mod vest – med direkte adgang fra den indvendige

planter. Det eksisterende parkeringsområde mod nord

café – er der adgang til et overdækket caféområde skå-

bevares og udbygges. Herfra ankommer man også til

ret ud i bygningskroppen. Fra ankomstrummet er der

den nye hovedindgang, der er placeret på østsiden af

direkte adgang til toiletter/garderober/køkken med

den nye udstillingsbygning. Der er ligeledes adgang for

depot og kontorarbejdspladser.

gående fra Okholmvej via betalingszonen. Fra sydvest
er der ligeledes adgang til det nye formidlings- og lade-

Den besøgende bliver sendt rundt i et logisk udstillings-

byggeri.

forløb, hvor man kan komme hele udstillingsforløbet
igennem, for igen at ende i visitorrummet med adgang

Udstillingsbygning

til hovedindgangsrummet.

Udstillingsområdets nye bygninger udføres i pladsstøbt
beton med isolering og indvendig med gipspladekon-

Formidlingsbygning

struktioner til malerbehandling. Lofter føres til kip og

Den nye formidlingsbygning refererer til de gamle ves

følger tagenes forskellige hældninger – disse flader er

terhavsgårdes placering i landskabet.

fase 1 | forslag 5 / 15254 | 45

team tham & videgård arkitekter ab

Laden

Konklusion

Bygningen udføres som en vinkelbygning, hvor mad-

Dommerkomiteen anser, at flow og funktionalitet er

pakkerum og foredragssal har udgang til en fælles vest-

løst godt i forslaget, og at det med tilretninger kan

vendt overdækket terrasse. Ved foredragssalen udføres

komme til at fungere efter programmets intentioner.

nødvendige toilet-, kontor- og mødefaciliteter. Ved mad-

Ligeledes anser dommerkomiteen, at den nye formid-

pakkerummet udføres værksted/depot samt vådrums-

lingsbygning og ladebygning fungerer efter intentio-

garager.

nerne.

Bådhus

Et flertal i dommerkomiteen er skeptisk over for bygge-

Det nye bådhus placeres mod syd, så det danner en tre-

riets fysiske udtryk og mener ikke, at forslagets over-

længet gård med de øvrige bygninger.

ordnede arkitektur og materialitet er forenelig med
programmets intentioner. Derfor går dette forslag ikke

Økonomi

videre til forhandlingen.

Dommerkomiteen vurderer, at den økonomiske ramme
for projektet kan overholdes.

Fagdommerne mener modsat, at forslaget har en række
åbenlyse kvaliteter og ønskede ud fra disse synspunkter,
at forslaget blev indstillet til forhandlingsfasen. Fagdommerne har derfor valgt at nedlægge dissens.

FACADE MOD ØST 1:300
FACADE MOD ØST 1:300
FACADE MOD ØST 1:300

SNITT A-A 1:300
SNITT A-A 1:300
SNITT A-A 1:300

SNIT OCH FACADE MOD VEST (GÅRD) 1:300
SNIT OCH FACADE MOD VEST (GÅRD) 1:300
SNIT OCH FACADE MOD VEST (GÅRD) 1:300

SNIT OCH FACADE MOD NORD 1:300
SNIT OCH FACADE MOD NORD 1:300
hovedbygning
– snit,
SNIT OCH
FACADE MOD NORD 1:300

gårdrum

facader

interiør
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eksteriør

formidlingsbygning

hovedbygning
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interiør
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