Motivation for valg af rådgivere
Interessen for at varetage rådgivningsopgaven på ét af de ti steder i landskabet har
været overvældende. Med 75 anmodninger, heraf langt de fleste meget kvalificerede,
har det været en vanskelig opgave at udvælge ti rådgivere.
De ti rådgivere, der nu er udvalgt, har alle de specifikke kompetencer der skal til for at
løse hver af de ti forskellige opgaver i det danske landskab. Blandt de udvalgte teams er
der både større og mindre danske såvel som udenlandske tegnestuer og
rådgivningsvirksomheder. Tilsammen viser de valgte rådgivere en mangfoldighed, der
skal blive interessant at følge og som giver høje forventninger til realiseringen af de ti
projekter.

8. maj 2012

Kampagnesekretariatet
Borgergade 111
DK - 1300 København K

I udvælgelsen af de ti rådgivere har bedømmelsesudvalget lagt vægt på:
T: +45 33 33 99 10



At rådgiveren har kompetencer til at håndtere opgaven kreativt, med faglig
sikkerhed og med nænsomhed for stedet.



At rådgiveren kan dokumentere erfaring med håndtering af komplekse
processer, herunder myndighedsdialog.



At rådgiveren kan dokumentere erfaring med løsning af lignende opgaver.



At rådgiveren kan synliggøre begejstring og forståelse for opgavens særlige
karakter.



At rådgiveren kan dokumentere erfaring med at gennemføre totalrådgivning
herunder en udbudsproces.

E: info@stedet-taeller.dk

Klinteknuden, Fur:
Hovedrådgiver: Leth & Gori
I samarbejde med: Reiulf Ramstad Arkitekter
Underrådgiver: Buro Happold
Teamet har stor erfaring fra lignende opgaver realiseret i Norge og fremviser med sine
stærke referencer evnen til at aflæse og etablere steder med respekt og indlevelse i de
dramatiske forhold, der kendetegner det spektakulære norske landskab: de har med
overbevisende kreativitet og poesi løst de konstruktive udfordringer, der knytter sig til
opgaver i de norske fjelde. En noget lignende opgave venter dem, når de skal
iscenesætte den dramatiske molergrav ved Knudeklinten på Fur.

Filsø:
Hovedrådgiver: Schønherr
I samarbejde med: Cubo Arkitekter
Underrådgiver: Grontmij
Teamet har stor erfaring med totalrådgivning i store og komplekse sager og kan
håndtere komplicerede processer i følsomme landskaber. Teamet viser med sine
referencer en evne til med ydmyghed at underlægge sig landskabelige og
fredningsmæssige bindinger uden, at arkitekturen mister sin kraft. I opgaven med Filsø
skal teamet have fokus på de mange samarbejdspartnere og det ambitiøse
naturgenopretningsprojekt, som de vil være en lille, men vigtig del af.
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Råbjerg Mose:
Hovedrådgiver: Primus Arkitekter
I samarbejde med: Schul Landskabsarkitekter
Underrådgiver: Rambøll
Teamets anmodning viser i overbevisende grad en stærk fornemmelse for opgaven og
dens muligheder og demonstrerer samtidig tunge projektlederkompetencer. Opgaven i
Råbjerg Mose skal løses i et ekstremt sart og enestående landskab, og her giver
teamets referencer fra lignende opgaver løst med kreativ nænsomhed anledning til store
forventninger til det endelige resultat for en synliggørelse af mosens diskrete fortælling.

Rubjerg Knude:
Hovedrådgiver: Powerhouse Company
I samarbejde med: JAJA Architects
Teamet viser med deres anmodning stor begejstring og friskhed og viser, at de til fulde
forstår opgaven. Teamets anmodning overbeviser om, at de er i stand til at udvikle et
spektakulært og samtidig følsomt projekt, som opgaven ved Rubjerg Knude fordrer.
Teamet er derfor oplagt til dette sted, der inviterer til en original løsning, som kan give
fyret værdighed, indtil det en dag styrter i havet.

Hanstedreservatet:
Hovedrådgiver: Rørbæk og Møller Arkitekter
I samarbejde med: Anders Abraham + Steen Høyer
Teamet fremviser en stærk kunstnerisk og filosofisk tilgang til opgaven med støtte fra en
traditionel tegnestue med solid projekteringserfaring, der kan forankre projektet.
Hanstedreservatet er først og fremmest storslået natur. Til opgaven med at udforme og
placere elementer i det rene landskab, der hvor civilisationen møder Hanstedreservatets
storhed, forekommer teamet oplagt med deres evne til at håndtere den landskabelige
fortælling.

Kalø Slotsruin:
Hovedrådgiver: MAP Architects og MAST-Studio
I samarbejde med: Marco Mercuri
Teamet har med deres solide anmodning tydeliggjort, at de har stor forståelse for
opgaven, og at de evner at arbejde med det særlige og det forfinede med en friskhed i
både international og lokal kontekst. Tårnet på Kalø Slotsruin inviterer til at der arbejdes
med en skulpturel løsning med følsom respekt for kulturarven, hvilket teamets referencer
til fulde overbeviser om, at de kan håndtere.

Hammersholm:
Hovedrådgiver: Erik Brandt Dam Arkitekter
Rådgiver viser med sin smukke og eftertænksomme anmodning en helt særlig og ydmyg
fornemmelse for opgavens stemning. Stærke referencer, enkel organisation og dyb
indsigt kvalificerer rådgiveren til at varetage opgaven i det stilfærdige og sarte landskab
ved Hammersholm.
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Ballum Sluse:
Hovedrådgiver: Oooja Architects
I samarbejde med: Kimthorsell Architects
Teamet viser i sin anmodning stor begejstring for løsning af opgaven og konstellationen
af en yngre tegnestue i samarbejde med en mere erfaren rådgiver er lovende for
opgavens kreative, og samtidig praktiske løsning. Trods få realiserede referencer, viser
fine visualiseringer, at de formår at læse et sted med alt den magi, natur og historie det
rummer, og stiller en stilfærdig og smuk løsning af opgaven i udsigt.

Stevns Klint:
Hovedrådgiver: Juul Frost Arkitekter
Underrådgiver: Niras
Underrådgiver: Niku
Teamet er mangfoldigt og har stor erfaring fra mange lignende opgaver. Teamet viser
med deres referencer, at de kan håndtere en kompleks myndighedsdialog, kan begå sig
mellem mange interessenter og evner formidling og brugerinddragelse. Teamets
anmodning viser en sikker arkitektonisk tilgang til og forståelse for opgaven. Med deres
erfaring og kompetencer vil teamet kunne løfte den på alle måder krævende opgave at
synliggøre den unikke Klint på Stevns uden at gå på kompromis klintens geologiske
kvaliteter eller kandidaturet til at blive UNESCO verdensarv.

Tipperne:
Hovedrådgiver: Bertelsen & Scheving Arkitekter
Ved: Christoffer Thorborg + Sebastian Skovsted + Søren Johansen
Teamet består af et til opgaven sammensat hold af unge arkitekter med en veletableret
tegnestue som base. Teamets anmodning viser en sympatisk indsigt i opgavetypologien
og en insisterende lyst til at bibringe landskabet nye dimensioner og vildskab på stedets
betingelser. Teamet er derfor valgt til at prøve kræfter med det store åbne landskab ved
Tipperne, hvor opgaven blandt andet er at forme en konstruktion til at komme op og få
indsigt og udsigt til nye horisonter.
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