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Indledning

Horsens Kommune har i en 1-årig periode fra februar 
2020 afviklet en konkurrence benævnt ÅEN TILBAGE TIL 
BYEN. Følgende rådgiverteams har deltaget i konkur-
rencen: 

Hovedrådgiver Underrådgivere og 
konsulenter

Werk

KRÜGER

HUNDSBÆK & HENRIK-
SEN

CELIS CONSULT

EXOMETRIC

Vandkunsten

SKAARUP LANDSKAB

VIATRAFIK

BACTOCON

ETOS

Transform

GHB LANDSKAB

VIGGO MADSEN

TRAFIKPLAN

DEM

SUBSTRATA

”Ved at føre vandet tilbage i 
Åkvarteret vil det fremadrettet 
blive en naturlig og 
værdiskabende del af Horsens 
midtby. Det vil samtidig sikre 
den helt centrale og vigtige 
forbindelse, der skal koble 
by og havn sammen. Og ikke 
mindst vil en tilbageførelse af 
vandet i Åkvarteret være en 
vigtig brik i klimatilpasningen 
af vores midtby. Vi søger derfor 
en nyfortolkning af, hvordan 
det gamle å-forløb på flere 
plan kan skabe værdi i og for 
Horsens.”
Citat fra forordet fra konkurrenceprogrammet
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Afgørelse

På baggrund af konkurrenceprogrammets tildelings-
kriterier vælger bedømmelsesudvalget at følge den 
faglige anbefaling og at udpege forslag til udviklings-
plan udarbejdet af

TEAM VANDKUNSTEN

som det bedste.

Afgørelsen er truffet af bedømmelsesudvalg beståen-
de af: 

• Peter Sørensen (A) – Borgmester Horsens Kom-
mune

• Martin Ravn (V) – Formand, Plan- og miljøudval-
get, Horsens Kommune

• Niels Peter Bøgballe (A) – Næstformand, Plan- og 
miljøudvalget, Horsens Kommune

• Jakob Bille (LA) – Formand, Kultur- og Civilsam-
fundsudvalget, Horsens Kommune

• Paw Amdisen (F) – Formand Grøn Ressource & 
Omstilling, Horsens Kommune

• Ellen T. Schmidt (A) – Formand, Velfærds- og 
Sundhedsudvalget, Horsens Kommune

• Anne Lene Løvbjerg (V) – Næstformand, Velfærds- 
og Sundhedsudvalget, Horsens Kommune

• Lisbeth Torfing (Ø) – Formand, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget

Bedømmelsesudvalget har under bedømmelsen væ-
ret bistået af følgende rådgivere:

• Charlotte Lyrskov, Direktør, Teknik & Miljø, Horsens 
Kommune

• Allan Lyng Hansen, Afdelingschef Affald & Trafik, 
Horsens Kommune

• Flemming Larsen, Afdelingschef Natur & Miljø, Hor-
sens Kommune

• Anne Schmidt Andersen, Afdelingschef Plan & By, 
Horsens Kommune

• Rand Vuust Skall, Teamleder, Plan & By, Horsens 
Kommune

• Brian Ingvard Christiansen, Projektchef, By- og 
Havneudvikling, Horsens Kommune

• Susanne Borgvardt Jensen, Projektleder for klima- 
og byudvikling, Horsens Kommune

• Rasmus Rønde Møller, Medarbejder, Natur & Miljø, 
Horsens Kommune

• Lene Holmgaard, Medarbejder, plan & By, Horsens 
Kommune

• Trine Fog Jakobsen, Medarbejder, Affald & Trafik, 
Horsens Kommune

• Tue Bisgaard Jensen, Partner og bygherrerådgiver, 
BISGAARD|EJSING

• Peter Frost Møller, Partner, Grandville

• Peter Bassø Duus, WSP/ORBICON.

Der skal fra såvel bedømmelsesudvalg og rådgivere 
lyde en stor tak til Team Transform og Team Werk for 
deres store indsats og bidrag i konkurrencen.
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Foto fra kick-off workshop

Foto fra kick-off workshop
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Begrundelse

Bedømmelsesudvalget tilslutter sig den fagtekniske 
vurdering om at:

Team Vandkunsten har afleveret et forslag til udvik-
lingsplan som i særlig høj grad lever op til Horsens 
Kommunes forventninger. Det udmærker sig særligt 
ved følgende:

• Forslaget har et højt detaljeringsniveau med 
spændende nye løsninger, hvilket danner et solidt 
udgangspunkt for arbejdet med færdiggørelsen af 
udviklingsplanen. 

• Forslaget har et stærkt identitetsskabende by-
mæssigt hovedgreb med det blå loop. Grebet 
sikrer, at de forskellige byområder flettes sammen 
på en helstøbt måde, samtidig med at der skabes 
nye byudviklingsmuligheder.

• Forslagets strategi for håndtering af regnvand 
bringer en ukompliceret og robust naturlighed ind 
i Åkvarteret. Det foreslåede vandloop med salt-
vand og uden vandindtag fra Bygholm Å under-
støtter en god vandkvalitet og giver gode mulig-
heder for håndtering af ekstremregn i Åkvarteret 
og andre dele af midtbyen. 

• Forslaget rummer et robust vejnet, der imøde-
kommer Trafik 2030-strategien med et konstruktivt 
tvist omkring Hængslet, samt en fredeliggørelse af 
midtbyen.

• Forslaget formår på overbevisende måde, at 
flette bystrukturerne i de omkringliggende bydele 
sammen og tilgodeser den menneskelige skala 
gennem bebyggelsen, passager og mindre plads-
dannelser i et finmasket net.

Teamet præsenterer et meget helstøbt forslag, hvor 
vandet har den helt centrale rolle.

Team Vandkunsten har desuden gennem hele konkur-
renceforløbet beriget processen med deres idérigdom, 
gode formidlingsevner og forståelse for opgavens 
kompleksitet. Der er blevet udvist forståelse og kompe-
tencer indenfor hvert af konkurrencen fire fag-temaer- 
både i dybden af hver af de enkelte temaer, men i lige 
så høj grad på tværfagligt niveau.  Alt i alt en overbe-
visende præstation – både i løbet af konkurrencepro-
cessen og i kvaliteten af det afleverede materiale.

Bedømmelsesudvalget henviser i øvrigt til den fagtek-
niske vurdering – Bilag 1.
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Illustration fra Team Vandkunstens forslag til Udviklingsplan
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Vandkunstens egen beskrivelse af deres forslag:
Det helt overordnet greb i planen er at etablere et 
Å-loop, der forbinder bydelen, så det går fra at være 
en bydel af vejrum til en bydel af vandrum. 

Der bygges videre på Horsens bystruktur med de tre 
hovedforbindelser; Nørregade, Søndergade og Åbou-
levarden. Her styrkes Åboulevarden som hovedstrøg, 
ved at genetablere åen sammen med en ny attraktiv 
promenade, som forbinder midtbyen og havnen. 

Midtbyens netværk af gader og stræder trækkes ned 
igennem den nye bydel og videre ned til big box-for-
retningerne i syd, herved bliver Åkvarteret overgangen 
mellem midtbyen og big box-forretningerne i syd. 

Ved at sikre en bedre forbundet og helstøbt by, skabes 
der grobund for et spændende byliv, hvor både havn, 
midtby og naturen indgår. Udviklingsområdet får flere 
nye bykvarterer der udvikles med forskellige identi-
teter, hvor ny bebyggelse er indpasset i eksisterende 
strukturer. 

Anløbspladsen (Hængslet) bliver et maritimt kvarter 
med opholdsrum helt ned til vandet, samt et publi-
kumsorienteret hus, der bliver et fyrtårn for byen. 

Åkvarteret bliver et kvarter med cafeer, butikker og 
uformelle mødesteder langs den nye promenade og 
vandet. 

Gröenlandskvarteret (Niels Gyldings Gade) bliver et 
blå-grønt kvarter med et parkstrøg, hvor en naturlig å 
slynger sig igennem. 

Rådhuskvarteret får en ny plads, Vandtorvet, som 
bliver et nyt mødested i byen, hvor folk kan samles 
på de syd- og vestvendte trapper nede langs vandet. 
Ned langs kvarteret er der etableret en park, hvor den 
naturlige å løber. Her skabs der gode opholdsrum og 
attraktive byggegrunde med vandudsigt.
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Åen tilbage til byen.
 Fremtidig situation med den nye åhavn. Et genoprettet å-forløb 

skaber nye mødesteder og opholdsrum i Horsens.

Å e n  t i l b a g e  t i l  b y e n  -  P a r a l l e l k o n k u r r e n c e  o m  e n  u d v i k l i n g s p l a n  i  Å k v a r t e r e t  i  H o r s e n s  -  T e a m  V a n d k u n s t e n

Intro /
Vi læser visionen og de politiske ambitioner som tårnhøje – 
man vil gerne et Horsens med nye og bæredygtige kvaliteter. 
Ikke så mærkeligt når man ser tilbage på byens vandrum og 
nærhed til herlighedsværdierne i det grønne og ikke mindst 
fjorden. Bygholm Å skal tilbage til byen og der skal skabes 
en stærk og helt ny kobling mellem den centrale bykerne og 
udviklingen på havnen, så Horsens reelt kan gå fra provinsby til 
stor by, som det formuleres i programmet.

Samtidig lægges der ikke skjul på at der forventes ikke bare 
kreative, men i nok så høj grad realiserbare forslag til hvordan 
ambitionerne kan bidrage til at skabe merværdi for byen og 
dens borgere og løse de klimaudfordringer Horsens, som alle 
andre byer ved de danske fjorde, sidder midt i.

Vi har overordnet bestræbt os på at være visionære og give 
et billede på en by der kan forvandles med relativt enkle 
greb og vi har bestræbt os på at udvikle en strategi hvor det 
langsigtede mål er visionen, men også en strategi der kan 
etapeudvikles over tid og alligevel fastholde visionen. 

Vi tror det er vigtigt at man er ambitiøs udover det 
umiddelbart realiserbare og ikke forfalder til lokale løsninger 
der kan håndteres her og nu, med mindre de er en del af en 
langsigtet plan. 
Det ville være stærkt hvis Horsens over de næste 20-30 år 
havde et redskab til at håndtere og fastholde en overordnet 
byvision og krævede at alle projekter fremadrettet skulle 
bidrage og supportere denne vision. Ikke at der ikke kan 
ske mange tilpasninger over tid – men de skal foretages på 
baggrund af den overordnede vision. Og når man bor i en by 
hvor mottoet er at ’Horsens løfter i flok’ skulle man mene det 
var muligt.

Vitus 
Beringsparken

Horsens
KunstmuseumNordre 

kirkegård
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Analyse/ Bystruktur
Horsens er bygget op omkring 3 øst/vestgåen-
de hovedforbindelser, samt mindre nord/sydgå-
ende passagerum.

Vitus 
Beringsparken

Horsens
KunstmuseumNordre 

kirkegård

Emilies Plads

BYKERNEN

Rådhuset

BIG BOX HAVN

SØNDERBROGADE

Kvickly grunden

Analyse/ Byrum og forbindesler
Konkurrenceområdet er skåret over af infrastruktur. 
Området har mistet sin sammenhæng til midtbyen, 
vandet og ”naboøerne”.

Vitus 
Beringsparken

Horsens
KunstmuseumNordre 

kirkegård

Analyse/ Identitet
Konkurrenceområdet 
er i høj grad domineret af vejanlæg 
og hårde belægninger.

Vores forslag rummer mange nye elementer og vi har 
taget Åen tilbage til byen som et velkomment grundmotiv 
der kan tilføre helt nye og basale værdier til styrke og gavn 
for det byliv og handelsliv der allerede findes i Horsens. 
De store boksbyggerier der ligger helt centralt i byen får 
en ny front i form at et sammenbindende grønt træk og 
forbindes til centrum med veldefinerede nord-sydgående 
strædeforbindelser. Omfartsvejen føres over havneløbet via 
en ny bro og havnen kobles direkte både infrastrukturelt og 
visuelt til byen. Nye byggemuligheder anvises i en skala der 
fitter ind i den eksisterende by og tilbyder blanding af boliger, 
kultur og handelstilbud. 
Blot nogle af de hovedelementer der findes på de næste 
mange sider – vi har anstrengt for at svare på jeres ambitioner 
og også tilladt os at lægge lag til for at skabe et billede på den 
’store vision’ – Åen tilbage til hele byen, kunne man friste til at 
sige. 

Vi håber i kan se potentialet og ønsker jer god læsning.

Den fysiske plan /
Det helt overordnet greb i planen er at etablere et Å-loop, der 
forbinder bydelen, så det går fra at være en bydel af vejrum til 
en bydel af vandrum. 
Åen har to karakterer, mellem havnen og vandtorvet 
(Rådhustorvet) er den urban med hårde kanter, mens 
den langs Niels Gyldings Gade og på Rådhusgrunden er 
landskabelig med brinker. 

Der bygges videre på Horsens bystruktur med de tre 
hovedforbindelser; Nørregade, Søndergade og Åboulevarden. 
Her styrkes Åboulevarden som hovedstrøg, ved at genetablere 
åen sammen med en ny attraktiv promenade, som forbinder 
midtbyen og havnen.

Midtbyens netværk af gader og stræder trækkes ned igennem 

den nye bydel og videre ned til big box-forretningerne i syd, 
herved bliver Åkvarteret overgangen mellem midtbyen og big 
boksforretningerne i syd. 

Ved at sikre en bedre forbundet og helstøbt by, skabes der 
grobund for et spændende byliv, hvor både havn, midtby og 
naturen indgår. 

Udviklingsområdet har flere nye bykvarterer der udvikles 
med forskellige identiteter, der er indpasset i eksisterende 
strukturer. 

Anløbspladsen (Hængslet)
Der etableres en bro over Åhavnen og havneløbet. Broen   
muliggør en visuel kontakt mellem havn og bymidte via vandet 
og promenaden. Anløbspladsen bliver også en del af et kvarter, 
hvor der er park, promenade med ophold helt ned til vandet, 
samt et publikumsorienteret hus, der bliver et fyrtårn for byen.  

Åkvarteret
Langs Åboulevarden genetableres åhavnen.
Den eksisterende bebyggelse langs Åboulevarden kan 
generobre sin vigtige lokation i byen, fremfor at være gemt 
væk bag parkeringsarealer og veje. Bebyggelsen vil i  samspil 
med en ny promenade få en opblomstring af cafeer, butikker 
og uformelle mødesteder langs vandet. 

Gröenlandskvarteret (Niels Gyldings Gade)
Langs Niels Gyldings Gade etableres en park hvor en naturlig 
å slynger sig igennem. Ny bebyggelse placeres i samspil med 
eksisterende, så der opstår en byområde i overensstemmelse 
med bymidten skala og rytme. 
 
Rådhuskvarteret
Rådhuset transformeres til erhverv, boliger, bibliotek og 
borgerservice mm.

Kvarteret får en ny plads, Vandtorvet. Dette bliver et 
nyt mødested i byen, hvor folk kan samles på de syd- og 
vestvendte trapper nede langs vandet. Ned langs kvarteret 
er der etableret en park, hvor den naturlige å løber. Her 
skabs der gode opholdsrum og attraktive byggegrunde med 
vandudsigt. 

Infrastruktur
Vi foreslår en bro over havneløbet der skaber visuel og fysisk  
forbindelser på tværs af havn og by. Ved at etablere en bro 
tilgodeses både bilisten og de bløde trafikanter.
 
Vi foreslår at Ringvejen forløber centralt i midtermolen og Ove 
Jensens Alle tilsluttes til Grønlandsvej via forbindelsesvejen øst 
for Høegh Guldbergs Gade. 
Bymidten trafikbetjenes i videst muligt omfang fra syd, for at 
begrænse trafikken på Nørregade. 

Langt hovedparten af parkeringen placeres i parkeringshuse i 
tilknytning til trafikvejene syd for byen.
Det eksisterende stinet kobles sammen med det nye 
byområde så man i fremtiden kan bevæge sig af promenaden 
og af rekreative stier langs åen og havnen ind til bymidten med 
kontakt til vandet hele tiden. 

Klimatilpasning
Åen genetableres og føres rundt i et loop, der sikre nærhed 
til vandet i midtbyen og projektområdet. Højvandsikringen 
etableres under anløbsbroen derudover peger vi på en 
alternativ højvandssikring ud mod lystbådshavnen. 

Efterskrift /
Balancen mellem vision og pragmatik – læs realiserbarhed – 
er altid hårfin. 

På den ene side har byen ambitiøse ønsker til forandring og på 
den anden side er de økonomiske udfordringer indlysende. De 
sidste sider i nærværende mappe forsøger derfor at udfolde 
en etapevis udbygning der fra første spadestik peger frem 
mod den endelige vision.

De enkelte etaper rummer i sig selv mulighed for flere 
underetaper der kan sikre realisering i et tilpas tempo.
Vi tror det er vigtigt at åbningstrækket skaber en 
grundlæggende og synlig forandring som hele byen kan få 
glæde af – broen over havneløbet der skaber nye forbindelser 
og Åen tilbage til Åboulevarden der skaber et nyt og unikt 
byrum. 
Vi anviser i forbindelse med åbningstrækket også et mærkbart 
omfang af byggeretter der kan skabe grobund for nye 
boliger og ikke mindst et offentligt hus ved Anløbskajen i 
overgangen til havnen. Den rigtig gode idé til dette kan måske 

skabe grobund for fondsmidler og sætte Horsens på 
kortet som ’nødvendig’ destination. Vi er ikke langt fra 
trekantsområdet og Billund. 

Vi har illustreret et ret beskedent og lidt anonymt 
bygningsanlæg men kan sagtens se et egentligt ikon 
byggeri på sitet, hvis den rigtige idé fordrer det. 

Samlet set synes vi, i al beskedenhed, at forslaget 
balancerer mellem det ambitiøse og det realiserbare og 
at det rummer den nødvendige robusthed der faktisk 
muliggør en langsigtet udvikling hvor hver etape tilfører 
nye værdier i et tempo der passer til byens størrelse. 
Vi håber I synes det samme.

Luftfoto som viser en bydel dommineret af hårde overflader.

Åen i Horsens med Pakhuset i baggrunden.

Strategiske hovedgreb/ De 4 temaer; byrum og forbindelser, klimasikring, byudvikling og 
infrastruktur danner grundlag for de 4 strategiske hovedgreb.

Strategi for Byrum og forbindelser 1:12.000/ 
Bydelen kobles op på eksisterende forbindelser. Vigtige byrum placeres, i mødet mellem 
passagerne og stræderne.  Loopet udgør en blå forbindelse som i nord er urban, mens 
den i syd er landskabelig. 

Byrum og forbindelser

Strategi for Byudvikling 1:12.000/ 
Bydelen består af flere nye bykvarterer der udvikles med forskellige identiteter, der er 
indpasset i eksisterende strukturer. Der fortættes i sammenspil med midtbyens finma-
sket struktur. 

Byudvikling

Strategi for Klimatilpasning 1:12.000/ 
Åen genetableres og føres rundt i et loop, der sikre nærhed til vandet i midtbyen og pro-
jektområdet. Højvandsikringen etableres under anløbsbroen samt et alternativ ud mod 
lystbådshavnen. 

Klimatilpasning

Strategi for Infrastruktur 1:12.000/ 
Den nye Ringvej føres langs midtermolen ad Grønlandsvej.
Bydelen serviceres primært fra syd, hvor parkeringshuse placeres i tilknytning til tra-
fikvejene syd for byen. 

Infrastruktur

Parallelkonkurrence om en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens          Team Vandkunsten
Tegnestuen Vandkunsten, Skaarup Landskab, Via Trafik, Bactocon og Etos

Åen tilbage til byen

Helhedsplan 1:2000

Illustration fra Team Vandkunstens forslag til Udviklingsplan
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Bedømmelsesudvalgets øvrige bemærkninger

Bedømmelsesudvalget ønsker, at der arbejdes videre 
med de fokusområder, hvor konkurrenceforløbet har 
givet en række nye input og idéer til, hvordan man 
kan arbejde videre med en udvikling af Åkvarteret ift. 
konkurrenceprogrammet. Det gælder for alle kon-
kurrencens fire temaer: Byudvikling, Klimatilpasning, 
Infrastruktur, Byrum og forbindelser.

Bedømmelsesudvalget ønsker desuden, at man i det 
videre arbejde bruger relevante elementer fra alle de 
tre forslag. Bedømmelsesudvalget ser store kvaliteter 
i alle tre forslag, som på forskellig vis kan bruges i det 
videre arbejde med udviklingsplanen for Åkvarteret.

Følgende kommentarer skal desuden tages med i det 
videre arbejde. 

Bedømmelsesudvalget ønsker at:

• At der i den videre bearbejdning sker en udvikling 
af de overordnede og gennemgående (cykel)stier 
med henblik på at sikre sammenhæng på tværs 
af kvarteret og til naboområderne.

• At udviklingsplanen skal være langsigtet, men at 
der også tænkes kortsigtet og sikres robusthed i 
forhold til den etapevise realisering, herunder bl.a. 
ved indtænkning af midlertidige løsninger, i forbin-
delse med udbygning og drift af vandstrukturen.

• At området ved Sønderbrogade bearbejdes mere 
detaljeret bl.a. med inspiration fra Team Werks 
forslag.

• At udviklingsplanen argumenterer for karakteren 
og funktionen af de grønne og rekreative arealer, 
herunder styrkelse af forskelligartede muligheder 
for ophold og aktiviteter både for områdets bebo-
ere og for resten af byen.

• At der undersøges muligheden for at øge omfan-
get af det blå element og dets aktivitetsskabende 
funktion, som ses i Team Transforms forslag. Dette 
dog uden at gå på kompromis med vandkvalitet 
og den samlede klimaløsning.

• At parkeringsstrategien bearbejdes yderligere 
med en strategisk rigtig placering af p-huse i 
randzoner i forhold til det enkelte P-hus’ anvendel-
se af beboere og besøgende.

• At der sker en bearbejdning af udviklingsplanen, 
så den både sikrer ambitionerne på lang sigt og 
rummer konkrete forslag til økonomisk realiserbare 
åbningstræk på kort sigt.
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Bedømmelse - Åen tilbage til byen 14

Opsummering

Fagteknisk vurdering - Åen tilbage til byen 44

Opsummering

Tema Delopgave I alt

O: Det overordnede greb A: Hængslet B: Ved Niels Gyldings Gade

Te
am

 W
er

k

Byudvikling 3,5 3,5 3,5 10,5

Klima- 
tilpasning 2,5 3 3 8,5

Infrastruktur 3 2,5 4 9,5

Byrum og  
forbindelser 3,5 3,5 3 10

I alt 38,5

Åen tilbage til byen – Parallelkonkurrence udviklingsplan for Horsens 51

ÅKVARTERET
FØR OG EFTER

Åboulevarden huser mange af Horsens ikoni-
ske bygninger, blandt andet Pakhus 85. Ved at 
etablere den nye Å – med rekreative prome-
nader på hver side og krydsende broer – får 
disse bygninger en af de mest attraktive adres-
ser i byen.

Åforløbet fra Åhavnen til Åens plads trækker 
Horsens blå identitet helt ind i midtbyen, ska-
ber en levende og klimasikret by for fremtiden.

Te
am

 V
an

dk
un

st
en

Byudvikling 4,5 4 4 12,5

Klima- 
tilpasning 4,5 4 4 12,5

Infrastruktur 5 4,5 4,5 14

Byrum og  
forbindelser 4,5 4 5 13,5

I alt 52,5

Åen tilbage til byen
Parallelkonkurrence om en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens       Team Vandkunsten SKAARUP

LANDSKAB

Te
am

 T
ra

ns
fo

rm

Byudvikling 4 3,5 3,5 11

Klima- 
tilpasning 4 4 3,5 11,5

Infrastruktur 5 4,5 4,5 14

Byrum og  
forbindelser 4 3,5 4 11,5

I alt 48

BYENS VAND
ÅKVARTERET HORSENS - FASE II

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Team Transform

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Team Vandkunsten

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Team Werk

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Team Transform

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Team Vandkunsten

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Team Werk
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Det videre forløb

Horsens Kommune vil snarest muligt tage initiativ til 
kontraktmøde med Team Vandkunsten med henblik 
på, at træffe aftale om færdiggørelse af udviklingspla-
nen i løbet af foråret 2021. 

FEB. - JUNI
Fase I

25. FEB. 2020
Kickoff

SEP. - NOV. 2020
Fase II

JAN. - FEBUAR 2021
Bedømmelse

MAR. - JUL. 2021
Færdiggørelse af udviklingsplan

PARALLELKONKURRENCE

UDSTILLING

16. JUNI 2020
Præsentation for 

rådgivere for 
bedømmelsesudvalg

17. NOV. 2020
Præsentation II

for bedømmelses-
udvalg

15. SEP. 2020
Præsentation I

for bedømmelses-
udvalg

16. APR. 2020
Workshop

12. MAJ 2020
Aflevering I

4. SEP. 2020
Aflevering II

3. NOV. 2020
Endelig aflevering

Konkurrenceproces
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