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ORGANISATION
Til parallelkonkurrencen om FredericiaC er ADEPT og COWI gået sammen i et konkurrenceteam med Kol-

lision, Topotek1, Bureau Detours, Noema og Morten Daugaard. Sammen vil teamet kombinere en nyska-

bende og innovativ tilgang til byudvikling og arkitektur med indgående erfaring inden for planlægning 

og landskab skaber rammer for et sundt og godt byliv, hvor høje bymæssige ambitioner og bæredygtighed 

er i fokus. 

ORGANISERING

Vores fokus i holdsammensætningen har været sammensætte et tværfagligt team, der dækker mange 

forskelligartede kompetencefelter og som derfor kan indgå i løsningen af opgavens mange problemstil-

linger i både helhed og detalje. Den overordnede historiske bymæssige sammenhæng udfordres således 

ikke bare af industrikulturens biprodukter og af at blive tilført et område svarende til en femtedel af den 

eksisterende by, men må endvidere forholde sig til speci! kke regionale udfordringer i Trekantsområdet. 

Holdets sammensætning gør det muligt at skabe stærke planlægningsmæssige og arkitektoniske svar på 

disse udfordringer.

ADEPT og COWI vil varetage rollen som holdleder og have fokus på en e" ektiv processtyring sammen med 

de danske og udenlandske aktører. Holdledelsen suppleres af en styregruppe bestående af nøglemed-

arbejdere ved henholdsvis COWI, ADEPT og Kollision. Styregruppen har ansvaret for koordineringen af 

holdets indsats og vil arbejde kreativt og procesorienteret med en klar rollefordeling.  Alle holddeltagere 

vil deltage i konceptudvikling og fælles tematiske workshops undervejs, og vil i øvrigt indenfor hvert sit 

faglige felt bidrage med viden om by, arkitektur, byliv, landskab, midlertidighed, dialog, kommunikation, 

kultur, bæredygtighed, infrastruktur, risiko/forurening og økonomi.  

De danske rådgivere og underrådgivere sikrer tæt kontakt til bygherre og brugere gennem hele processen, 

og vil deltage aktivt i alle faser af projektet. Denne procesbeskrivelse vil uddybe vores tanker for hvordan 

vi vil gribe projektet an i fase 2.

HOLDETS KONTAKTPERSON:

Anders Lonka, arkitekt maa og partner i ADEPT

+45 30 29 60 49

alo@adeptarchitects.com
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EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING
Historien er udset som en væsentlig ’driver’ for udviklingen af FredericiaC-projektet, hvilket i vores øjne 

er rigtigt set. Vi forstår Fredericas kulturhistorie bredt og ikke alene afgrænset af voldene og gridet. Det 

handler med andre ord også om industrihistorien som på godt og ondt er bindeleddet mellem renæs-

sancebyen og den nye fæstningby. Arbejdspladser er gået tabt og industrihistoriens efterladenskaber er 

overladt til fremtidens beboere. Disse historier skal mødes og problemer skal gøres til muligheder. Frede-

riciaC har meget store potentialer som kan medvirke til at vende udviklingen i Fredericia og give byen den 

anerkendelse som den fortjener.

 Kulturhistorien er med andre ord identitetsskabende og kan medvirke til at gøre et stedet anerkendt. Et 

sted er lig med en geogra! sk lokalitet, der forbindes med mening. Og et anerkendt sted er et sted, der af-

tvinger en eller anden form for respekt. Anerkendelsen af et sted sker ved at skabe rammerne for ejerskab 

til, stolthed over og glæde ved stedet, hvilket positivt vil påvirke ejendomspriser, stimulere handel og øge 

attraktionsværdien for turister og til" yttere. 

Vores mål er at udvikle en bydel med urbane kvaliteter og samspil mellem boliger, arbejdspladser, bevæ-

gelse, fritid og kultur. Udgangspunktet skal ! ndes i dét, der allerede er der, men suppleres med nye tiltag, 

der løfter Fredericia ind i fremtiden. 

STRATEGIUDVIKLING

Dette hold vil derfor arbejde på at udvikle strategier, der på én gang virker overbevisende og realiserbare 

for Fredericia P/S alt i mens vi stadig er åbne for nye fortolkninger, muligheder, begrænsninger, og input 

fra FredericiaC, byens borgere og andre interessenter– for derved at skabe de bedste betingelser for by-

udviklingen, kulturdannelsen, ejerskabet til udviklingsprocessen og til anerkendelsen af den nye bydel.  

Vi har derfor udset byens bymæssige kulturhistorie – herunder voldanlægget og byens gridstruktur - som 

et omdrejningspunkt for vores projekt. Det betyder, at alle parter i projektet vil arbejde med Fredericias 

særegne kulturhistorie og bringe deres spidskompetencer i spil og udfordre egne og blive udfordret af 

holdets medlemmer til at se på egen faglighed med nye briller. Således vil fx risiko/forurening udfordre 

og påvirke bæredygtighedsbegrebet, byliv, livskvalitet, områdets udviklingsmuligheder og bybygningen i 

den historiske kontekst samt borgeres og interessenters interesse for at tage aktiv del i byudviklingen. De 

tekniske udfordringer spiller på denne måde en central rolle for planens succes og derfor er det nødvendigt 

at viden og kompetencer om disse udfordringer forankres hos hvert af holdets medlemmer på tværs af 

fagligheder, således at udfordringer kan gøres til muligheder og begrænsninger kan gøres til potentialer.

Holdets tværfaglige sammensætning og kompetencer vil bl.a. skulle arbejde sammen og strategisk for-

holde sig til:

Den fremtidige byudvikling og bybygning skal relatere sig til kulturhistorien, men tilføres nye egen-

skaber, der er med til at skabe de rammer og betingelser som kan få (by)kulturen til at udfolde sig og 

gøre den attraktiv, tryg og bæredygtig for alle. 

By- og livskvalitet skal sikres gennem meningsfulde udfoldelsesmuligheder og interessante oplevel-

ser og hænger nøje sammen med byens øvrige udviklingsmuligheder. Det handler bl.a. omtryghed, 

jobmuligheder, rekreative og kulturelle tilbud, et varieret bosætningsmiljø, gode færdselsforbindel-

ser for forskellige tra! kanter og ikke mindst ombæredygtighed i ordets bredeste betydning.       

Bæredygtighed handler ikke blot om at begrænse brugen af energi, mindske udledninger og øge 

genanvendelse, men også om at skabe en social, kulturel, sundhedsmæssig, miljømæssig og økono-

misk bæredygtigt bydel, der er en rummelig bydel med plads til mangfoldighed, liv og bevægelse 

for og til alle i alle aldre.

Interessentinddragelsen skal ikke blot sikre projektets legitimitet over for beslutningstagerne, men 

er en nødvendig forudsætning for at projektet kan lykkedes og kan kun ske ved at sikre borgernes og 

andre interessenters ejerskab til den nye bydel ved at lade dem bidrage aktivt til udviklingen. 

Erhverv er ikke blot et spørgsmål om indtjening for de næringsdrivende, men også et spørgsmål om 

fælles referencer, samhørighed og om at genskabe troen på Fredericia som en attraktiv bosætnings-

kommune med rige jobmuligheder, der vil bidrage til at give Fredericia et positivt omdømme udad- 

og indadtil og hvor der er rige muligheder for at indtage byen på en afslappet eller rekreativ måde. 

Erhverv skal i denne sammenhæng ikke alene relatere til den bymæssige beskæftigelsessituation 

men også til den regionale udvikling - herunder DanmarkC’s udviklingsmuligheder - og derfor skal 

FredericiaC som katalysator for Trekantsområdet kunne tilbyde et attraktivt og særegent byliv med 

god service, veludviklet infrastruktur, fristende boliger og enestående rekreative arealer.  

Sidst, men ikke mindst, drejer byomdannelse ikke blot om at udvide antallet af kvadratmeter og 

skattegrundlaget for en kommune, men også om at skabe identitet, tilhørsforhold, stolthed og glæ-

de. Om anerkendelse. Om kulturdannelse. Om historie. Og i særdeleshed om mennesker og rammen 

om det liv de ønsker at leve.
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Ovenstående diagram viser hvordan teams er speci" kt udvalgt til at håndtere problemstillingerne i 2 fase af konkurrencen. Diagrammet viser også hvordan de forskellige problematikker er stærkt overlappende, hvilket bedst løses af et projektteam, der arbejder samlet.  

ORGANISATIONSDIAGRAM
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FredericiaC opgaven opererer på så mange tematiske planer, over så lang en tidsmæssig periode og på 

både et regionalt plan såvel som på et relativt afgrænset geogra� sk område svarende til ca 20% af den 

eksisterende midtbys størrelse, at det stiller meget store krav til os som hold – ikke blot i forhold til hvilke 

kompetencer vi besidder, men i lige så høj grad hvordan vi formår at sætte disse i spil så de rigtige beslut-

ninger træ� es på det vidensmæssigt bedste grundlag.

Vores team er sammensat så det forsøger at imødekomme alle de efterspurgte kompetencer i forhold til 

behandlingen af opgavens temaer og visioner. Sammensætningen er dog udfordret af de enkelte kompe-

tencers distribuerede lokaliteter, hvilket stiller krav til en klar plan for hvordan opgaven gribes an. Vi har 

alle i tidligere projekter arbejdet i internationale teams og ved hvor svært, til tider frustrerende og inef-

fektivt, det kan være at sikre at viden, materiale og god energi � yder gnidningsfrit imellem konsortiets for-

skellige kontorer. Forskellige arbejdskulturer, utilstrækkelig forståelse for andre parters kompetencer og 

mangel på fælles mål er konkrete udfordringer som vi har adresseret i vores interne organisationsstruktur 

og igennem denne procesbeskrivelse. Idet teamet er sammensat som et nyt netværk til lejligheden - hvor 

� ere dog tidligere har arbejdet sammen før - har vi fundet det vigtigt at udnytte de erfaringer som de 

enkelte hold har fra tidligere sammenhænge og ikke mindst erfaringer med konkurrenceformen fra Køge 

Kyst konkurrencen har spillet en central del i udviklingen af vores organisation. Vi mener, at holdets tvær-

faglige sammensætning gør det muligt at betragte opgavens mange konkrete udfordringer fra mange 

samtidige perspektiver og herved vil vores hold kunne levere ’mere af det nye’ og ’mindre af det samme’.

KOMMUNIKATIONSKANALER

Vores samarbejde vil foregå med omdrejningspunkt i en række lavpraktiske, men fundamentale kom-

munikationskanaler:

Kalender - Vi fører en fælles web-baseret kalender, der kan visualisere de mange parallelle spor og 

temaer der sideløbende skal researches, kvali� ceres, designes, beskrives og visualiseres. 

Fildeling - Vi udveksler � ler dels igennem en fælles DropBox samt COWIs projektserver, hvorved alle 

parter modtage eller hente materiale så snart der er behov for sparring eller det er parat til at blive 

sendt videre i processen.

Software - Vi har sikret os at alle kontorer kører med afstemte softwareversioner, så udveksling af 

tekster, tegninger og gra� k sker så enkelt og gnidningsfrit som muligt. 

Telefon-møder - Vi holder telefonmøder imellem teamets parter afhængigt af hvor vi er i processen 

og hvem der pt. sidder på de samme delopgaver.

Video-konferencer - Vi holder video-konferencer imellem de forskellige kontorer for at sikre en ”vi-

suel” opdatering på hinandens dele af projektet. Dette gøres også for at øge den sociale fællesskabs-

følelse i teamet. 

Workshops - Vi afvikler interne workshop, hvor vi vil sigte imod at så mange beslutninger som muligt 

kan træ� es i fællesskab, så � est mulige kompetencer kan vægte de væsentligste parametre og lade 

dette være udslagsgivende for vores designvalg. Disse workshops skal ligeledes styrke den sociale 

kontakt ud fra en ide at vi stiller det grundlæggende krav til os selv at det skal være interessant, 

lærerigt og fornøjeligt at arbejde sammen for at sikre, at projektet bliver konsistent og meningsfyldt 

for FredericiaCs kommende brugere.

Fællestegnestue - Det er under overvejelse om vi skal etablere en fællestegnestue i projektets afgø-

rende faser. Vi er ved at afsøge mulighederne, lokalesituationen og økonomien ved en sådan foran-

staltning.

Interne og eksterne konsulentydelser - Selvom holdet kompetencemæssigt er bredt funderet, er vi 

åbne over for at kunne komme i en situation, hvor det bliver nødvendigt at trække på yderligere 

intern ekspertise eller eksterne konsulentydelser. Vi har således lavet en intern økonomisk aftale for 

honorarafregning for disse ydelser. 

UDFORDRINGER
VIDEN KONTRA MULIGHEDER

En klassisk problemstilling i nær sagt alle udviklingsprojekter består i at undgå at træ� e beslutninger på 

et ufuldstændigt vidensgrundlag. Det vil sige, at det gælder om holde mulighederne åbne så længe som 

muligt, alt i mens viden om kontekst og problemstillinger afklares og kan til� yde alle i teamet. Denne 

problemstilling er som tidligere beskrevet ikke mindre triviel for et tværfagligt og distribueret team. Ud-

fordringen for dette team bliver derfor i særdeleshed af sikre at viden om projektets problemstillinger som 

hvert enkelt teammedlem må sidde med når frem til de personer som træ� er beslutningerne.  

Derfor har vi designet en iterativ proces og underbygget den med en lavpraktisk infrastruktur, som dels skal 

sikre; at viden til� yder alle; at alle bliver hørt; at ideer og beslutninger bliver konkretiseret for derefter at 

undergå en evaluering og dels for at sikre at muligheder kan være i spil længst muligt førend der træ� es 

beslutninger. Baseret på bl.a. erfaringerne fra Køge Kyst konkurrencen har teamet fundet det vigtigt at 

evalueringen efterfølges af en forventningsafstemning.

Teamet vil derfor afholde og facilitere en række tematiserede interne workshops foruden de seminarer som 

afholdes i regi af FredericiaC. Disse workshops vil blive beskrevet efter tidsdiagrammet på den følgende 

side.
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VIDEN

MULIGHEDER

TID
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FORVENTNINGSAFKLARING

KONKURRENCEPROGRAM

AFLEVERING FASE 1
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PROGRAMMERING

SKITSERING
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FASE 2FASE 1

ITERATIVT DESIGNFORLØB

WORKSHOPS

VISUALISERING

UDVIKLINGSPLAN

DETALJERING
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Fredericia bliver en af � ere katalysatorer for 
Trekantområdets udvikling
Organisation
Tovholder:  COWI og ADEPT

Rådgiver:  Morten Daugaard

Udfordringer
Fredericias rolle i ”Den Østjyske Millionby” 

Fredericias rolle i Trekantsområdet

Fredericia som infrastrukturelt knudepunkt

Pendling i trekant området (Den regionale borger) 

Visioner
Fredericia som regionens bedste by at bosætte sig i

Fredericia som regionens historiske by 

Fredericia som regionens mangfoldige by

Speci  kke Kompetencer

Med COWIs store erfaringer indenfor infrastruktuelle forbindelser og viden om at byplanlægning, supple-

ret af ADEPTs erfaringer, er visionen for FredericiaC at skabe en sammenhængende by, der bliver en del af 

en større sammenhæng i Trekantområdet. Og med support fra Morten Daugaards viden omkring regionale 

sammenhæng og byers udvikling, er der skabt et godt grundlag for at udvikle et nyt knudepunkt.

Historien, den moderne bybygning og arkitektur

Organisation

Tovholder:  ADEPT

Rådgiver:   Noema og COWI

Udfordringer

Bystrukturens historiske udvikling

Eksisterende historiske lag

Voldens porte og forbindelser 

Primære landmarks 

Eksisterende visuelle forbindelser 

Eksisterende skalaer og arkitektoniske karakterer 

Mangfoldige historiske Kvarterer og karakterer 

Eksisterende byrum og hierarkier 

Visioner

Aktivering af volden 

Fortsættelse af volden over tid. (Ringen sluttes) 

Styrke byens identitet og selvbevisthed

Etablering af  nye erindringsrum baseret på byens mange lag 

GRID 2.0 (Moderne tolkning  af griddet) 

Nye, alternative og mangfoldige  boformer 

Fokus på den mangfoldige by 

Netværk af mangfoldige byrum 

Nye mangfoldige kulturelle Institutioner 

Speci  kke Kompetencer

I den videre planlægning i forhold til konceptet består teamet af bl.a. Lia Ghilardi fra Noema Research and 

Planning, der igennem de seneste 20 år udarbejdet kulturplanlægning og kulturkortlægninger, identitets-

udvikling samt visionsplaner for mange nordiske og europæiske byer, der kan være med til at iscenesætte 

byens rum.

UDFORDRINGER OG KOMPETENCER 

En fæstningsby i udvikling - primære visioner

Organisation

Tovholder:   ADEPT

Rådgiver:   Alle

Udfordringer

Frederica’s  historie. 

Fredericias nuværende selvforståelse. 

En fæstningsby i udvikling

Visioner

En ambitiøs strategi for Fredericias samlede udvikling.

Voldene afsluttes og udvikles som bystrategi.

En rekreativ by med aktiviteter og adgang til blå og grønne elementer for alle.

Speci  kke Kompetencer

At udvikle stærkt kontekstuelle og visionære bykoncepter, der fokuserer på at udvikle � eksible og robuste 

planlægningsværktøjer til den moderne bæredygtige by, er centralt i ADEPT´s arbejde. ADEPT fokuserer 

på at skabe stærke og robuste helhedgreb i deres byprojekter.  Tegnestuens erfaring har vist, at det er 

afgørende at have et klart helhedsgreb som et centralt kvalitetssikrende- og identitetsskabende element 

i den videre projektudvikling.
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By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder

Organisation
Tovholder:  ADEPT
Rådgiver:  COWI og KOLLISION

Udfordringer
Fredericia havns industrielle historie 
Eksisterende rekreative vandrum
Det rekreative/ det industrielle vandrum
Tætte relationer /naboskab
Forholdet mellem det o" entlige og det private

Forbindelser ud af byen

Eksisterende stisystemer

Overgange mellem ”havnen” og ”indre by” 

Eksisterende handels områder
Parkeringsmuligheder 

Visioner
Folkesundhed og krops kultur 
Aktivering af den industrielle  kajkant
Havneløbet som et aktivt vandrum
Byrumshieraki
Den bilfrie by som vision 
Forbedre lysforholdene i den tætte by
Skabe bedre forbindelse mellem byen og havne arealerne. Nye forbindelser over Oldenborggade
Skabe bedre forbindelse mellem indreby og stationen
Fortsættelse af eksisterende shoppinggader (skabe et velde# neret handelsområde) 
Udnytte synergi e" ekter mellem o" entlig  erhverv,  privat erhverv, kultur tilbud og boliger 

Speci  kke Kompetencer

I et samarbejde mellem ADEPT, COWI og KOLLISION er visionerne primært er at skabe identitet for byens 

rum i et sammenhængende hieraki omkring infrastruktuelle problemstillinger og muligheder.

Inddragelse af byens borgere

Organisation

Tovholder:  KOLLISION

Rådgiver:  NOEMA, TOPOTEK, BUREAU DETOURS.

Udfordringer

Eksisterende kulturelle institutioner
Eksisterende events og mærkedage
Brug af de o" entlige rum 

Byens interesse organisationer

Byens  identitet som industriby

Byens  dårlige image ift. regionen
Perioder med byggemodning bruges aktivt til oplysning om de nye tiltag i byen

Visioner

Fokus på midlertidighed
Nye kulturelle aktiviteter 
Nye o" entlige tilbud

Aktivering af fremtidige byudviklings områder igennem events, ( fra dag 1.) 
Kunst som formidler af en ny byforståelse 
Et samlet panel af borgere  og erhvervsdrivende, der deltager aktivt i udviklingen af området 
Skabe et fælles ejerskab til byen igennem fælles arrangementer 
Synliggørelse af byens mange kvaliteter

Speci  kke Kompetencer

KOLLISION arbejder med inddragelsesprojekter indenfor arkitektur og byudvikling samt med udvikling 
af nye metoder og interaktive redskaber til inddragelse af borgere, brugere og andre interessenter. KOL-
LISION arbejder i FredericiaC-projektet sammen med NOEMA, TOPOTEK og BUREAU DETOURS for at skabe 
den bredest mulige faglige platform i forhold til projektets endelige brugere - evt. igennem forskellige 
events og workshops.

Holistisk bæredygtighed

Organisation

Tovholder:   COWI
Rådgiver:    ADEPT

Analyse

Bæredygtighed i den ”store skala”  Frederecias energiforbrug
Cost- bene# t analyse for brug af vedvarende energi
Eksisterende lejemål og ejerforhold
O" entlig transport 

Risiko virksomheder

Jordforurening

Visioner

Bæredygtig infrastruktur

Optimerede klimatiske forhold. ( bedre mikro klima) 

Nye ”urbane”  grønne rum i byen (Det grønne bygningsreglement) 

Sikring af et  positivt Cash$ ow igennem projektets udviklings faser

Sikre økonomi til rensning af jord og byggemodning

Fokusere på forskellighed og mix af boligmasse. For at undgå  ghetto dannelse
Udvikling af kvarterer igennem etappeplaner 

Speci  kke Kompetencer

COWI har, som en af nordens største ingeniør# rmaer, store kompetencer indenfor bæredygtighed i den 
tekniske form; bl.a. jordforurening, risikovirksomheder mv. Og i samarbejde med ADEPT udvikles en plan 
for integrering af bæredygtighed i FredericiaCs samlede plan.
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WORKSHOPS OG TIDSPLAN

Opstartsseminar fase 2 Team workshop 1 Skitse af materiale til 

2 dags seminar

Januar 2011

11 12 13
M M M

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Opstartsseminar fase 2

Indlevering af fase 2 forslag

Afrunding af analyse

Workshop 1 - Analyse og skitsering

Konceptudvikling

Materiale til 2 dags seminar

Workshop 2 - Skitsering og koncept

2-dages seminar

Konkretisering/afprøvning af koncept

Workshop 3 - Endeligt koncept

1. dummy af endeligt materiale

Udarbejdelse af illustrationer og beskrivelser

Workshop 4 - Illustration & beskrivelse

2. dummy af endeligt materiale

Produktion af endeligt materiale

Workshop 5 - Kvalitetssikring

Primære visioner - FredriciaC som katalysator

En fæstningsby i udvikling

Voldene udvikles som udgangspunkt for bystrategi

Adgang til blå og grøn rekreation

FredericiaC i centrum for Trekantområdet

Historie, moderne bybygning og arkitektur

Bystrukturens historiske udvikling

Primære landmarks

Byens identitet

Bæredygtighed - i bredeste forstand

By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder

Inddragelse af byens borgere

Forbindelser i og ud af byen

Folkesundhed og kropskultur

Design af byrum og bebyggelser

Konkretisering af fasescenarier

Illustrerende ‘actionplan’ ; udvikling fra dag 1

Studier ift. økonomisk bæredygtighed

Gennemgang af endeligt materiale

Gennemgang af beskrivelser

Kvalitetssikring af materialet

Forberedelse af præsentation

Konference om 

Fremtidens by- og byliv

KICK-OFF WORKSHOP [PRIMO JANUAR]
For at sikre fælles fodslag vil vi afholde en kick-o�  workshop for holdets styregruppe og nøglepersoner 
med udgangspunkt i bl.a. en evaluering af fase 1 og en forventningsafklaring for fase 2 og det fremadret-
tede arbejde i det hele taget. 

START SEMINAR OG KONFERENCE OM FREMTIDENS BY OG BYLIV [11. -12. JANUAR]
Hele teamet ser frem til at mødes i Fredericia i januar for at deltage i seminaret. En delmålsætning for 
kick-o�  workshoppen er netop at præparere teamets indsats og kommunikation på dette seminar samt 
at få afstemt vores forventninger og strategier i forbindelse med at parallelopdraget. Hvad kommer der af 
forandringer? Hvordan tackler vi input fra de andre teams i vores proces?

FØRSTE WORKSHOP - ANALYSE OG SKITSERING [18. JANUAR]
Første workshop starter med en grundig evaluering af seminarets resultater og en gennemgang af team-
ets nye muligheder samt en afsøgning af hvad vi ved og hvad vi mangler at vide. Her vil vi endvidere 
udarbejde linjerne for en designmanual som skal koordinere og e� ektivisere kommunikationen mellem 
medlemmerne af teamet. 
TEMAER: by og byliv, økonomiske udfordringer, mulige tra� kscenarier, kulturelle investeringer, dybdegå-
ende detailhandelanalyse, faseinddeling af områderne

ANDEN WORKSHOP - SKITSERING OG KONCEPT [1. FEBRUAR]
Anden workshop handler om at binde analyser sammen med projektets vision og helhedsgreb i skitser og 
koncepter. Der arbejdes på alle fronter i projektet og det handler om at få viden til at � yde ud i alle led i or-
ganisationen for at sikre fælles fodslag. Mulighederne er stadig åbne og der træ� es stadig få beslutninger.
TEMAER: kulturel programmering, udvikling af scenarier for den fysiske struktur, bæredygtighedsstrategi, 
borger- og interessentdeltagelse samt midlertidighed. 

TREJDE WORKSHOP - ENDELIGT KONCEPT [15. FEBRUAR]
På den tredje workshop skal de økonomiske rammer vendes og afklares. Hvad koster infrastrukturen? Hvad 
koster � ytningen af Borgernes Hus? Hvad koster renoveringen af de resterende bygninger? De endelige 
koncepter og strukturer tegner sig og skærpes.
TEMAER: vejvalg, urbane principper og guidelines, udvikling af den tra� kale struktur, udvikling af klart 
byrumshierarki

FJERDE WORKSHOP - ILLUSTRATION & BESKRIVELSE [8. MARTS]
På denne workshop skal der træ� es beslutninger – mulighederne indsnævres, men vores viden om kon-
teksten er også øget. Vi skal have diskuteret bebyggelser, byrum, pladsdannelser, borgerinddragelser samt 
fastlagt strategierne i forhold til helhedsgreb, økonomi, bæredygtighed. Det er en produktionsworkshop, 
hvor der skal træ� es mange beslutninger. Det er her projektet konkretiseres, detaljeres og visualiseres.
TEMAER: design af byrum og bebyggelser, konkretisering af fasescenarier, illustrerende ‘actionplan; udvik-
ling fra dag ét, tæthedsstudie ift. økonomisk bæredygtighed

2-DAGES MIDTVEJS SEMINAR [9. -10. MARTS]
Hele teamet ser frem til at mødes i Fredericia igen for at deltage i seminaret. En delmålsætning for � erde 
workshop er at præparere teamets indsats og kommunikation på dette seminar samt at få afstemt vores 
forventninger og strategier i det videre forløb. Hvad kommer der af forandringer? Hvilke nye oplysninger 
kan vi få adgang til. Hvordan tackler vi input fra de andre teams og interessenter i vores fremadrettede 
proces?

FEMTE WORKSHOP - KVALITETSSIKRING [1.  APRIL]
Denne workshop organiseres med henblik på at sikre konsistens i hele projekta� everingen og at der ikke 
er mangler eller modsætninger i projektet. Pointer skærpes og der skal skæres ind til benet. Projektkom-
munikation med og formidling til FredericaC såvel som til interessenter, borgere og medier gennemgås. 
TEMAER: gennemgang af endeligt materiale, gennemgang af beskrivelser, kvalitetssikring af materialet, 
forberedelse af præsentation
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2 dags seminarTeam workshop 3 Sidste skitse af endeligt materialeSkitse af materiale til Team workshop 2

Februar 2011 Marts 2011 April 2011

M
31

M MM M M
21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MM M M
21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 21 3 4 5 6

Team workshop 4 Team workshop 5

Skitse af endeligt materiale
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VIRKSOMHEDSBESKRIVELSER
ADEPT
Tegnestuen har base i København og vil bibringe med både konkret viden 

om byudvikling samt nytænkning til rådgiverteamets samarbejde. Centralt 

i ADEPTs arbejde er et ønske om at udfordre konventionelle forestillinger 

om rum til socialt liv og social diversitet med fokus på at skabe identitet 

og bringe mennesker sammen. Dette arbejde er bl.a. baseret på stor inter-

national erfaring, som kan inspirere til nye og anderledes måder at tænke 

planlægningen og brugen af FredericiaC området på. 

Tegnestuen er af den stærke overbevisning, at en god by, er en levende by. 

Derfor er omdrejningspunktet for alt vores arbejde høj bykvalitet - i form 

af levende og menneskeorienterede byer, der rummer mange forskellige 

aktiviteter fordelt over hele døgnet og året. Dette opnås ved at gøre bylivet 

til det vigtigste parameter i designprocessen og prioritere mulighederne for 

udeaktiviteter og -miljøer. 

Gennem det seneste år har tegnestuen vundet � ere nationale og interna-
tionale konkurrencer. Senest � k tegnestuen 1. præmie i konkurrencen om 
en ny 1.000.000 m2 bydel i det centrale Helsingborg, hvor det videre plan-
arbejde er igangværende. 

Tilknyttet projektet vil være Anders Lonka som projektleder, Martin Krogh 
og Martin Laursen.

COWI
COWI er et af nordens største ingeniør� rmaer, og dækker alle fagets facet-
ter. Siden 1945 har COWI leveret bæredygtige projekter, hvor form og tek-
nik og den funktion, projektet skal rumme, går op i en højere enhed. 

COWI har omfattende erfaringer med bæredygtig byudvikling, og stiller 
med et kreativt team af byplanlæggere og teknikere, som har stor erfaring 
med at arbejde i tværfaglige teams. Til konkurrencen vil COWI bidrage med 
en lang række spidskompetencer indenfor økonomi, byplanlægning, an-
læg, støj, forurenet jord, energi, infrastruktur og vandhåndtering mv. COWI 
er garant for, at den plan der udvikles lever op til de høje ambitioner ifht. 
bæredygtighed, økonomi osv.

For COWI vil Ole Stilling være ansvarlig for projektet og stå for koordinerin-
gen og involveringen af de tilknyttede specialister og byplanlæggere.

Adept: H+ området i Helsingborg med grønne 
og blå værdier som livsnerve i byplanen

Århus Kommune og Brabrand Boligforening har valgt COWI til at stå for det 
videre arbejde med den store helhedsplan for Gellerup i Århus.

Konkurrenceteamet er sammensat med henblik på at forene ADEPT’s vi-
sionære og strategiske nytænkning af byplanlægning og -udvikling med 
COWI´s store erfaringsramme og brede ekspertviden omkring dialogbase-
rede udviklingsstrategier. Denne visionære og kulturelle tilgang til byudvik-
ling komplimenteres af Topotek1’s erfaring med implementering af stærke 
byrums- og landskabskoncepter i større og mindre skala. Hertil knyttes 
viden via Kollisions erfaringer med brugerinddragelse, Noema´s kendskab 
til identi� kation af kulturværdier, Bureau Detours evner som idémagere i 
forhold til midlertidige events og kickstart af og permanente, samt Morten 
Daugaards dybdegående viden omkring regional byudvikling. Tilsammen 
vil projektet kunne kombinere en ambitiøs vision for livet i FredericiaC om-
rådet med en realiserbar strategi for såvel områdets som byens udvikling. 
Rådgiverteamet repræsenterer en stærk tværfaglighed, som skal være med 
til at sikre en holistisk tilgang i projektet:

Et projektteam suppleret af nøglepersoner
For at kunne håndtere den store tværfaglighed på optimal vis i projektet vil 
teamet etablere en projektgruppe bestående af medarbejdere fra ADEPT, 
COWI og Kollision. Dette projektteam vil arbejde sammen hos ADEPT i Kø-
benhavn og vil blive ledet af Anders Lonka. Som et løbende supplement til 
projektteamet vil nøglepersonerne indgå i tværfaglige workshops. 

Det bekræftes hermed at holdledelsen vil gennemføre opgaven og 
personligt deltage i de udvalgte arrangementer og workshops i Fredericia. 
Yderligere bekræftes det at projektets nøglepersoner deltager i de udvalgte 
arrangementer i det omfang at det er relevant for deres fagområder.
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TOPOTEK1
Kontoret har siden 1996 hovedsageligt beskæftiget sig med byrums- og 
landskabsarkitektur. Baseret på en kritisk forståelse af tilstedeværende 
realiteter søger � rmaet en konceptuel tilgang til designløsninger i en given 
kontekst. Gennem design, planlægning og udførelse undersøger Topotek1 
til stadighed nye muligheder og potentialer i arbejdsfeltet, der spænder 
over o� entlige rum, sportsfaciliteter, byrum såvel som haver. Topotek1’s 

design søger at svare på samtidige krav til diversitet, kommunikation, og 

sanselighed. Firmaets centrale interesse ligger i en multifunktionelt an-

vendelse af det urbane rum sammen med de overraskende kontraster, der 

opstår når klassiske landskabstypologier kombineres. 

Samarbejde med � ere andre faggrupper som planlæggere, arkitekter, 

kunstnere, sociologer og økologer, bidrager til kvali� cerede og nytænkende 

indgangsvinkler til projekter i alle de skalaer som kontoret arbejder inden-

for. Topotek1 har i samarbejde med arkitekt� rmaet BIG vundet konkurren-

cen om Superkilen i København, som er under udførelse. Gennem årene 

har kontoret vundet 28 nationale og internationale konkurrencer og bl.a. 

blevet tildelt prisen “Living City Fund” 2005.

Martin Cain-Reno, Lorenz Dexter fra Topotek1 vil være tilknyttet projektet. 

Topotek1: Superkilen på Nørrebro bliver en smeltedigel for mangfoldigt byliv

KOLLISION
KOLLISION har i over 10 år arbejdet med udvikling af social interaktion samt 

lærings- og inddragelsesredskaber, såvel i praksis som i forskningssam-

menhænge. KOLLISION har bl.a. været involveret i udvikling af innovative 

inddragelsesspil til byudviklingsprocesser, proces- og interessentstrategier 

i teams med en lang række af landets mest anerkendte tegnestuer i forbin-

delse med arkitektkonkurrencer samt haft ansvar for og rådgivet om de-

mokratiske borgerdeltagelsesprocesser for kommuner og o� entlige orga-

nisationer. KOLLISIONS medarbejdere har stor erfaring med at planlægge, 

gennemføre og evaluere komplekse udviklingsprojekter med aktiv delta-

gelse af mange interessenter. Vi har udviklet en række resultatorienterede 

metoder og redskaber, der kan være med til at strukturere og guide innova-

tions- og strategiske designprocesser. Vi er desuden solidt positioneret i et 

netværk af aktører inden for såvel forskning som erhvervsliv, der kan være 

med til at kvali� cere både idéudvikling og implementering.
KOLLISIONS kompetencer spænder med andre ord over ’bløde’ formidlings-
mæssige discipliner som kommunikation, interessentinddragelse, proces-
facilitering, undervisning og gra� k til ’hårde’ teknologiske arbejdsfelter 
som avanceret dynamisk visualisering, programmering, databaseudvikling, 
indholdsstyring og -afvikling, hardware, sensorer, LED-belysning og projek-
tioner.

Tobias Løssing tilknyttes som projektleder for KOLLISION og derudover vil 
Thomas Fabian Delman deltage.

Noema Research and planning
Noema er et konsulent� rma med base i London, der tilbyder en unik og 
innovativ tilgang til at forme og regenerere steder ud fra et kulturelt kort-
lægnings- og planlægningskoncept. Igennem de sidste 20 år er der sket 
en anerkendelse af vigtigheden af kulturkapital for byers økonomi, og på 
mange måder hvorpå nærværet af kreative miljøer medbringer omfat-
tende fordele, specielt i forhold til at forstærke identiteten på steder som 
undergår en regenerering. 

For Noema betyder kulturplanlægning at tænke på ‘et sted’ fra forskellige 
perspektiver og synsvinkler. Det betyder også at indføre en helhedsorien-
teret optik på ’stedet’ og i stedet for at arbejde med et aspekt i en lokal 
udvikling i isolation fra andre, behandler kulturplaner menneskerne, det 
urbane landskab og økonomien på ’et sted’ sammen.

Denne tilgang er skræddersyet til denne slags projekter hvor arkitekter, 
økonomer, sociologer, planlægger, det lokale samfund og interessenter 
bringes sammen og i fællesskab skaber en vision for FredericiaC.

Hovedsageligt vil indehaver Lia Ghilardi være tilknyttet projektet. 

Bureau Detours
Bureau Detours er en bevægelse, hvis kreative linie er spraglet, utæmmet 
og uforudsigelig. Vi spreder os over mange forskellige udtryksformer og me-
dier. Dette oplever vi som en styrke og en kilde til inspiration.
Bureau Detours er et kunst- og arkitekturfællesskab, der med stort socialt 
engagement afprøver grænserne for det o� entlige rum. Bureau Detours 
udfolder oaser i byrummet, hvor nye relationer og interaktioner imellem 
mennesker kan opstå.

Bureau Detours består i øjeblikket af en fantastisk blanding af arkitekter, 
designere, lyd entusiaster, lys kunstnere, anlægsgartnere og billedkunstne-
re. Bureau Detours vil i dette projekt være idémagere for både midlertidige 
og permanente projekter i udviklingen af FredericiaC.

Bureau Detours bidrag udarbejdes i projektet af Mads Laursen.

Noema Research and Planning: 
Kulturstrategi for et kreativt Perth i hjertet af Skotland

Bureau Detours: “Operaen” ved Århus Kunstbygning er 
en multifunktionel oase i det o� entlige rum

KOLLISION: Eksperter i interessentinddragelse

10ADEPT COWI, KOLLISION, TOPOTEK1, NOEMA RESEARCH AND PLANNING, BUREAU DETOUR, MORTEN DAUGAARD



BILAG - CV’ER

11 ADEPT COWI, KOLLISION, TOPOTEK1, NOEMA RESEARCH AND PLANNING, BUREAU DETOUR, MORTEN DAUGAARD



12ADEPT COWI, KOLLISION, TOPOTEK1, NOEMA RESEARCH AND PLANNING, BUREAU DETOUR, MORTEN DAUGAARD

CV        Anders Lonka        Bæredygtig byudvikling

ADEPT
Arkitekt MAA
Medstifter og Partner
Nøglekvali! kationer: Bæredygtighed og konceptudvikling

Relevante projekter:

2009 Ny havnefront i Porto, Portugal
Ansvar: Sagsarkitekt
Projektet forbinder gennem en bæredygtig helhedsplan havnefronten med det historiske 
bycenter ved hjælp af bearbejdelse af særligt udvalgte fokus¬punkter og eksisterende at-
traktioner.

2009 Helhedsplan for De Nordlige Godsbanearealer i Århus
Ansvar: Sagsarkitekt
Udarbejdelse af bæredygtig helhedsplan for godsbanearealerne ved Århus Midtby. Forslaget 
omfatter byrums-, landskabs-, tra! k- og bebyggelsesstruk¬tur med særligt fokus på at sk-
abe en tæt grøn by med liv og pladsdannelser som kobler sig på byens intentioner om et 
kultur- og grønt strøg. Et møde mellem det industrielle landskab og byen.

2008 Byudvikling på Musicon-området i Roskilde
Ansvar: Sagsarkitekt
Kommision i samarbejde med Metopos. Udarbejdelse af øjebliksbilleder og visionsplaner for 
Musicon-området i Roskilde. Opgaven omfatter bruger-indragelsesforløb, udviklingsstrategi 
og programskrivning for nyt kreativt bymiljø i området.

Pro# l:
Anders Lonka er arkitekt Maa, medstifter og partner i ADEPT. AL har studeret og arbejdet som arki-
tekt i Århus, Rotterdam, Berlin og New York. AL er til dagligt projektleder på en række af ADEPT´s 
projekter (se projekterfaring) og er desuden årgangsleder på 3 år på kunstakademiets arkitekts-
kole ved afdeling 10 for bæredygtig arkitektur og byudvikling. AL holder jævnligt forelæsninger og 
work¬shops med udgangspunkt i ADEPT´s egne arbejder. Hans nøglekvali! kation er bæredygtig 
arkitek¬tur og byudvikling.  

Født 10. Juli 1980

Uddannelse:
2006 Arkitekt maa, Institut for teori og æstetik, Arkitektskolen i Aarhus
2004 -2005 Studier ved Architectur fakultet, TU Berlin, prof. Eduard Bru

Ansættelser:
2007 - Kunstakademiets Arkitektskole
2006 -2007 CEBRA, Aarhus
2005 -2006 Diller Sco! dio + Renfro, New York

2003 - 2004 MVRDV, Rotterdam
2001-2002 Stadsarkitekts Projektafdeling, Aarhus

Udmærkelser:
2009 Statens Kunstfonds 3 årige arbejdslegat tildelt som partner i ADEPT
2008 Statens Kunstfonds arbejdslegat indenfor bæredygtig byudvikling
2006 Projektleder for Cebra´s Co-Evolution projekt: Vinder af den gyldne løve i 2006
2005 Margot og Thorvald Dreyer´s Fond
2005 Larsen og Nielsen´s Fond

Udvalgt projekt erfaring:
2009 Ny Nørreport Station og plads, Inviteret konkurrence 
2009 H+planlægning af nyt byområde i Helsingborg, Inviteret konkurrence, 1. præmie, under udar-
bejdelse 
2009 Deichmann National Library, Oslo, inviteret konkurrence 
2008 Danmarks smukkeste højhus i Rødovre, inviteret konkurrence, 1. præmie
2008 Nyt Kunstakademi i Reykjavik, Island, åben konkurrence, 1. præmie
2008 Plads og scene ved Øresundsvej, København, Musiktorvet, inviteret konkurrence
2008 Havnefront i Porto, 1000 trapper til Porto, åben konkurrence, 3. præmie
2008 Byrum og planlægning på Musicon, Roskilde, kommision
2008 Byrum ved Kalvebod Brygge, København, inviteret konkurrence 
2008 Landskabsstrøg, Måløv Aksen, Ballerup kommune, inviteret konkurrence, 1. præmie
2008 Bæredygtig byudviklingsundersøgelser på Grønland, o% entligt opdrag
2007 Nordhavnen, København, Danmark.  Åben international konkurrence 
2007 Metropolzonen, Københavns Kommune.  Inviteret opdrag
2007 Carlsberg - Vores by. København, Danmark.  Copenhagen Plaza.  Åben international konkur-
rence 
2006 Forenkling af den grønlandske planlov. O% entlig opdrag
2006 Europan 08, Byområde Gøteborg, Sverige.  Åben international konkurrence. 3. præmie
2006 Projektleder for Cebra´s Co-Evolution projekt. Vinder af den gyldne løve, Venedig Biennalen
2003 Planlægning af Bjørvika Havnefront, Oslo. Bjørvika barcode. For MVRDV. 1st præmie

Sprog
Engelsk og Tysk
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ADEPT
Arkitekt MAA
Medstifter og Partner
Nøglekvali! kationer: Skitsering samt idé- og konceptudvikling

CV       Martin Laursen        Projektleder

Relevante projekter: 

2009 Masterplan i H+ Helsingborg
Ansvar: Sagsarkitekt
I samarbejde med blandt andre Schønherr Landskab. Udarbejdelse af strat-egisk helhed-
splan for H+ området med helhedsorienteret tilgang. Projek¬tet omfatter kulturstrategi, 
brugerindragelsesredskaber som webbaseret dialogværktøj, programmatiske byrumsnet-
værk med mere.

2008 Helhedsplan for Stationzoneområdet i Hillerød

Ansvar: Projektleder
Udarbejdelse af bæredygtig helhedsplan for Staionszonen i centrale Hillerød. Forslaget om-
fatter byrums-, landskabs-, tra! k- og bebyggelsesstruktur med særligt fokus på at skabe en 
tæt grøn by med liv, pladsdannelser, ophold og tema ruter imellem byens attraktioner. Et 
møde mellem det industrielle, det bymæssige og det landskabelige.

2008 Visionsplan for Metropolzonen i København

Ansvar: Sagsarkitekt
I samarbejde med E% ekt, Kontrapunkt og VIAtra! k. Udarbejdelse af strategisk helhedsplan 
for Metropolzonen i centrale København. Forslaget var baseret på en proces hvor aktører og 
borgere blev inddraget i form af workshops og udstillinger fra start til slut i forløbet. Forslaget 
omfatter byrums-, landskabs-, tra! k- og bebyggelsesstruktur med særligt fokus på at skabe 
en tæt grøn by med liv, pladsdannelser, ophold og tema ruter imellem byens attraktioner.

Pro" l:

ML er stifter af og partner i Adept. ML har udarbejdet en stor del af ADEPT’s landskabs- og planlægn-
ingsprojekter, sidst udarbejdede han Adept’s 1. præmie projekt til en ny byplan H+ i Helsingborg, 
ligesom han stod i spidsen for Adept i udarbejdelsen af det prisvindende forslag til en ny havnefront 
i Porto, Portugal.  ML har stort kendskab til samarbejde med kommuner som bl.a. det igangværende 
byudviklingsprojekt i Helsing¬borg samt by- og landskabsprojekter i Århus, Randers og Roskilde 
kommuner. ML har arbejdet for internationale anerkendte tegnestuer som MVRDV (Rotterdam) og 
WORK AC (New York). 

Født 2. Oktober 1979

Uddannelse:

2006 Arkitekt maa, urbanist, institut for By og Landskab, Århus Arkitektskole
2004 -2005 Studier ved Arkitektur fakultet, TU Berlin, prof. Eduard Bru
2000-2001 Studier ved bygningsingeniørlinien, Ingeniørhøjskolen i Århus
Ansættelser:

2009 Ålborg Universitet
2006 Tranform, Århus
2005 CEBRA, Århus
2005 Workac, New York 
2005 SHL, Århus
2003 MVRDV, Rotterdam
2002 Stadsarkitekts Projektafdeling, Aarhus

Udmærkelser:

2009 Statens Kunstfond, 3-årigt arbejdsstipendium
2008 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2007 Margot og Thorvald Dreyer’s Fond
2006 Arkitekt ved Transform´s Co-Evolution projekt: Vinder af den gyldne løve for bedste pavillion 
på Venedig Biennalen 
2005 Margot og Thorvald Dreyer´s Fond
2005 Larsen og Nielsen´s Fond

Undervisning:

2009 - Ekstern lektor ved Ålborg Universitet, fakultet for urban design samt fakultet for arkitektur 
og design
2009   Undervisningsassistent ved Ålborg Universitet, 8. semester

Udvalgt projekt erfaring:

2009 Byomdannelsesopgave for Ballerup Kommune, udvikling af 1. præmie konkurrenceprojekt
2009 Hillerød Godsbaneareal, Urban Fields, inviteret parrallelopdrag
2009 Århus Godsbaneareal, Godsbanen, inviteret konkurrence
2009 H+ Helsingborg, Den Tolerante By, inviteret konkurrence, 1. præmie
2008 Danmarks smukkeste højhus i Rødovre, inviteret konkurrence, 1. præmie
2008 Ny landskabelig forbindelse i Måløv, Ballerup, inviteret konkurrence, 1. præmie
2008 Nyt Kunstakademi i Reykjavik, Island, åben konkurrence, 1. præmie
2008 Plads og scene ved Øresundsvej, København, Musiktorvet, inviteret konkurrence
2008 Havnefront i Porto, 1000 trapper til Porto, åben konkurrence, 3. præmie
2008 Nomad Academy udstilling, Nomad goes Public, Salamander, Dubai, inviteret
2008 Byrum og planlægning på Musicon, Roskilde, kommision
2008 Byrum ved Kalvebod Brygge, København, inviteret konkurrence 
2007 Metropolzonen, Københavns Kommune, inviteret parallelopdrag 
2007 Carlsberg - Vores by. København, Danmark.  Copenhagen Plaza, konkurrence
2006 Arkitekt på Transform´s Co-Evolution projekt. Vinder af den gyldne løve, Venedig Biennalen
2005 Fremtidens kollegium, Gitterly, Århus, Rotary Vest Århus, konkurrence, 1. præmie
2004 Byrum på Bjørvika havnefront, Oslo. Bjørvika Dogma, konkurrence, honourable mention

Sprog

Engelsk og Tysk
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CV       Martin Krogh        Proces- og metode

ADEPT
Arkitekt MAA
Medstifter og Partner
Nøglekvali! kationer: Proces- og metodestyring samt konceptudvikling

Relevante projekter:
2009 Masterplan i H+ Helsingborg

Ansvar: Proces- og metodeansvarlig
I samarbejde med blandt andre Schønherr Landskab. Udarbejdelse af strat¬egisk helhed-
splan for H+ området med helhedsorienteret tilgang. Projektet omfatter kulturstrategi, bru-
gerindragelsesredskaber som webbaseret di¬alogværktøj, programmatiske byrumsnetværk 
med mere.

2009 Byudvikling af Måløv Aksen, Ballerup Kommune

Ansvar: Sagsarkitekt
I samarbejde med LiW Planning. Projektet er under udførelse og giver svar på bymæssige 
integrations- og barriereproblematikker. Skitsering og pro¬jektering af et landskabsstrøg, 
lysende tunneller og aktivitetspladser.

2008 Byudvikling på Musiconområdet i Roskilde

Ansvar: Proces og brugerinddragelse
Kommision i samarbejde med Metopos. Udarbejdelse af øjebliksbilleder og visionsplaner for 
Musicon-området i Roskilde. Opgaven omfatter bruger-indragelsesforløb, udviklingsstrategi 
og programskrivning for nyt kreativt bymiljø i området.

Pro" l:

MK er stifter af og partner i Adept. MK har gennem projekterfaringer og samarbejde med interna-
tionale kontorer opbygget kompetencer indenfor bygningsdesign, planlægning og processtyring. 
Senest som projektleder ved kontorets 1. præmie projekt med hollandske MVRDV: Et højhus og 
tilhørende pladsdannelse i Rødovre. Erfaringer med byrumsdesign fra bl.a. projekt til udvikling af 
oplevelsesrige byrum i Ørestaden. Erfaringer med opgaver for en række kommuner, eksempelvis 
det igangværende Musikområde (Musicon) for Roskilde kommune samt undersøgelsesprojekt om 
fortætning af Randers by med Kuben Management og Randers Kommune. 

Født 28. September 1979

Uddannelse:

2006 Arkitekt maa, Arkitektskolen i Aarhus, institut for by- og landskab
2000 -2001 Studier ved Ingeniørskolen i Århus, Bygningsingeniørlinjen

Ansættelser:

2009 Ålborg Universitet
2006 Transform, Århus
2005 3xN, Århus

2005 WorkAC, New York 
2003 MVRDV, Rotterdam
2002 Stadsarkitekts Projektafdeling, Aarhus

Udmærkelser:

2009 Statens Kunstfond 3-årige arbejdsstipendium
2007 Margot og Thorvald Dreyer’s Fond
2006 Arkitekt på Transform´s Co-Evolution projekt: Vinder af den gyldne løve for bedste 
pavillion på Venedig Biennalen 
2005 Margot og Thorvald Dreyer´s Fond
2005 Larsen og Nielsen´s Fond

Undervisning:

2009 - Ekstern lektor ved Ålborg Universitet, fakultet for urban design samt fakultet for arkitektur 
og design
2003 - 2008 diverse workshops ved: Aalborg Universitet, Aarhus Arkitektskole, Kunstakademiets 
arkitektskole. 
2005 Leder af workshoppen Transcape Manual, Bergün, Schweiz
2004 Medarrangør af EASA i Danmark, PR- og informationsansvarlig
2003 Leder af workshop Context, Vis, Kroation

Udvalgt projekt erfaring:

2009 Byomdannelsesopgave for Ballerup Kommune, projektering af 1. præmie konkurrenceprojekt
2009 Hillerød Godsbaneareal, Urban Fields, inviteret parrallelopdrag
2009 Udvikling af Nørreport i København, Nørreport, inviteret konkurrence 
2009 H+ Helsingborg, Den Tolerante By, inviteret konkurrence, 1. præmie
2008 Danmarks smukkeste højhus i Rødovre, inviteret konkurrence, 1. præmie
2008 Landskabsstrøg, Måløv Aksen, Ballerup kommune, inviteret konkurrence, 1. præmie
2008 Nyt Kunstakademi i Reykjavik, Island, åben konkurrence, 1. præmie
2008 Ny bydel i Roskilde, Musicon området, kommision fra Roskilde kommune
2008 Havnefront i Porto, 1000 trapper til Porto, Åben konkurrence, 3. præmie
2007 Metropolzonen, Københavns Kommune.  Inviteret opdrag
2007 Byrum i Ørestaden, København. 7 scener. Åben international konkurrence 
2006 Ny Rådhuspladsen i København, proaktivt projekt og artikel, Politiken
2006 Forenkling af den grøndlandske planlov. O& entlig opdrag
2006 Arkitekt på Transform´s Co-Evolution projekt. Vinder, den gyldne løve, Venedig Biennalen
2005 Fremtidens kollegium, Gitterly, Århus havn. Åben konkurrence, 1. præmie
2001 Udvikling af Aarhus havn. For stadsarkitektens projektafdeling i samarbejde med Knud Flad-
eland

Sprog

Engelsk og Tysk
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CV   Ole Stilling     Overordnet projektledelse

COWI

Fødselsår 1962

Uddannelse

Cand. techn. soc., Speciale i produktions- og miljøforhold, Roskilde Universitetscenter, marts 1989. 

År i # rmaet 7

Nøglekvali# kationer
Mange-årig erfaring som o" entlig topleder, dels som direktionsmedlem i Hillerød Kommune, dels 

som adm. direktør for selskabsgjorte kommunalt ejede forsyningsvirksomheder. Har en styrke i 

større multidiciplinære opgaver og i beslutningsprocesserne omkring disse. Har især stået i spidsen 
for større erhvervs- og byudviklingsopgaver. Har særlige erfaringer vedr. medico-industri og detail-
handel og med at styrke kulturelle funktioner i bylivet. Har erfaring med alle kommunaltekniske 
discipliner.

Sprog  Tale  Læse  Skrive
Engelsk  Perfekt  Perfekt  Perfekt
Tysk  Udmærket  Godt  Udmærket
Fransk  Nogenlunde Nogenlunde Nogenlunde

Medlemskaber
Danmarks Jurist- og Økonomforbund. 
Foreningen af Byplanlæggere. 
Byggesocietetets Miljøudvalg.

Beskæftigelsesoversigt  
2010  COWI, Økonomi, Management og Planlægning Markeds-
  direktør
2006-2009 (Ny) Hillerød Kommune, Teknik, Ejendomscenter, Digitali-
  sering & IT Fra 01.04.2008 Projektsekretariat  (Tværgående 
  projektportefølje og strategisk HR), Direktør
2009  Hillerød Forsyning Holding A/S, Adm. direktør
2008  Hillerød Energi A/S, Adm. direktør
2008  Hillerød Gadelys /AS, Adm. direktør
2001-2006 Hillerød Kommune, Teknik, Direktør, Hillerød Energi A/S, 
  Beredskabskontoret, Adm. direktør, Beredskabschef 
  (2003-2004)
2001  Hillerød Kommune, Biotech-projekter, Projektchef
1996-2001 Hillerød Kommune, Teknik, Byplan og Miljø, Byplan- & 
  Miljøchef

1987-1996 COWI, Rågivende Ingeniører
  Regional- & byudviklingsafd. (1994-1996) 
  Industrimiljøafd. (1992-1994)
  A# øbs- & a" aldsafd.(1987-1992),Projektleder, Planlægger

Udvalgte arbejdsopgaver

Nationale/regionale opgaver
Formand for faggruppen vedr. planlægning, Kommunalteknisk Che" orening. Gruppen er hørings-
berettiget i planlovssager mv. Har desuden til formål at skabe debat om den fysiske planlægning i 
Danmark 2007-2009.
Formand for Erhvervsudvalget under Kommune-Kontaktrådet i Hovedstads-regionen. Baggrunds-
gruppe for den kommunale del af Vækstforum. Embedsmandsudvalg under Kommunaldirektørud-
valget. Erhvervsudvalget har bl.a. udarbejdet ny struktur for erhvervsservice, herunder samarbejdet 
om Væksthus for Hovedstadsregionen. April 2006-2009.
Deltager i tænketank om fornyelse af planlægningen sammen med borgmestre og topem-
bedsmænd fra Århus, Frederiksberg, København og Herning. Projekt % nansieret af RealDania. 2004.
Udviklingsprojekter og lignende
”Klimastrategi 2009”. Oplæg udarbejdet til Hillerød Byråd efteråret 2009.
Salg/køb og udvikling af arealer 
Løbende rådgivning og bistand i forbindelse med ejendomsudvikling. Reitan Ejendomsudvikling. 
2010-.
“Cinemakarréen”. Undersøgelse af udviklingspotentialerne for område i Helsingør. Helsingør Kom-
mune. 2010-.
Bybækgrunden i Farum. Markedsmæssig vurdering af byfunktionsanalyse. Udføres i samarbejde 
med Home Erhverv og Dansk Bygningsarv for Furresø Kommune. 2010-
Udviklings- og planmæssig rådgivning til M. Goldschmidt Holding A/S i forbindelse Butikscenteret 
“Hillerød Storcenter”. 2010-.
Udarbejdelse af forretningskoncept og procesrådgivning for erhvervsområde ved Rønnede for Faxe 
Kommune. 2010-.
Hillerød Storcenter. Salg og udvikling af arealer i Møllebrokvarteret i Hillerød. Projekt på ca. 78.000 
m2 butikscenter og op til 200 private lejeboliger. 2007-2008.
Formand for styregruppe for udvikling af ca. 100.000 m2 stort areal ved Hillerød station (”Station-
szonen”) med henblik på udvikling af en uddannelses-campus med en samlet bebyggelsesmæssig 
rummelighed på ca. 100.000 m2. Projektet er støttet af Plan09. 2007-2009.
Formand for styregruppe for udvikling og realisering af et 155 ha. stort byudviklingsområde 
(”Ullerødbyen”) med en rummelighed på ca. 1.500 boliger. Projektet er baseret på partnerskab-
saftale med grundejere/udviklings-selskaber. Rådgiver for dommerkomiteen (indbudt idékonkur-
rence, 2002-2003) i forbindelse med helhedsplan for området. 2002-2008.

Projektchef for Hillerød Kommunes aktiviteter i forbindelse med etablering af bioteknologiske 
virksomheder i Hillerød, herunder koordinator i forbindelse med lokalisering af den amerikanske 
virksomhed, Biogen, der etablerede ca. 50.000 m2 produktionsvirksomhed på 165.000 m2 areal (og 
option på 75.000 m2). 2000-2002.
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CV        Mette Mogensen Koordinering og bæredygtighed

COWI

Uddannelse
Arkitekt uddannet fra Arkitektskolen i København, 1993

Speciale
Arkitektur, Arkitektkonkurrencer, kultur- og idrætsbyggeri

Fødselsår 1961

År i # rmaet 3½

Nøglekvali# kationer
Mette Mogensens hovedaktiviteter ligger inden for byudvikling og udvikling og optimering af 
idræts- og kulturbyggeri. Mette har stor erfaring med rådgiv-ning af o# entlige bygherrer og er vant 
til at arbejde som proces- og projekt-leder i relationer, hvor mange parter skal høres og kan formidle 
og ’oversætte’ arkitektur og tegninger til bygherrer med andet fagligt udgangspunkt. Mette har 
ligeledes stor erfaring som projektledende i forhold til afholdelse af arkitektkonkurrencer; herunder 
udarbejdelse af konkurrenceprogram, afholdelse af bedømmelsesmøder og udarbejdelse af dom-
merbetænkninger. Derudover har Mette indgående kendskab til forhandling i udvælgelsesforløb 
og parallel dialog med deltagende teams og bygherrer, ligesom hun har solid erfaring inden for 
projektoptimering særligt i relation til idræts- og kulturbyg-geri. 

Sprog  Tale  Læse  Skrive
Dansk  Modersmål  
Engelsk  Udmærket Udmærket Udmærket
   
Beskæftigelsesoversigt   
2006 -   COWI A/S, Lyngby, Danmark, Udviklingschef
2000 - 2006 Lokale- og anlægsfonden, Rådgivning, udvikling af kul-
  tur- og idrætsbyggeri
1998 - 2000 Københavns Kommune, Myndighedsbehandling
1993 - 1998  Tegnestuer, Skitserende og projekterende arkitekt

Udvalgte arbejdsopgaver
Byudvikling:
Hørsholm Bymidte
Procesledelse og bygherrerådgivning for Hørsholm Kommune med henblik på at realisere den fore-
liggende Masterplan for fremtidens Hørsholm Bymidte. Opgaven indebærer udbygning med ca. 
9.500 m² detailhandel, 4.500 m² erhverv/kultur og 11.000 m² boliger samt opgradering af belægn-
inger i gågaden og udvidelse af parkeringskapaciteten med ca. 800 pladser, primært gennem anlæg 
af P-kældre under terræn. Planlægningsopgaven omfatter rullende tidsplanlægning og -styring, 

beslutningsplaner, opstilling af forhindringslister, aktivitetslister, økonomistyring, udbud og kon-
trahering. Kunde: Hørsholm Kommune. 2007 -
Ørestad
Projektleder for udarbejdelse af overordnet plan og anlægsprogram for 100.000 m² byggeri i Øres-
tad, København.
Maglemølle erhvervspark
Sparringspartner ved udarbejdelse af udviklingsstrategi for Maglemølle erhvervspark.
Blog: http://byudvikling.wordpress.com

Kultur og Idrætsprojekter:
Svømmehal i Qaqortoq
1. præmie i konkurrence om forslag til Svømmehal i Qaqortoq sammen med BBP arkitekter.
Forny de gamle haller
1.præmie i konkurrence om forslag til fornyelse af eksisterende idrætshaller. Arkitekter: Cebra
DGI-hus Vejle
1. præmie i konkurrence om udbygning af eksisterende anlæg. Arkitekter: Arkitema. 
Næstved Arena - OPP Forundersøgelse
Drøftelser med Næstved Kommune vedr. etablering af ny bydel med fokus på idræt og kultur. Af-
holdelse af workshop, brugerinddragelse, inspirationsoplæg og opstilling af økonomiske kalkula-
tioner.
Fremtidens Daginstitutioner i Albertslund
Medvirket ved programmering, sparring mv.

Øvrige:
Panum
Medvirket ved udarbejdelse af konkurrenceprogram til udvidelse af Panumkomplekset med 35.000 
nye kvadratmeter.
Kulissefabrikken
Bygherrerådgivning vedrørende myndighedsforhold etc.
Projektleder for tilrettelæggelse og igangsætning af adskillige projekter, med ledende ansvar for at 
fastholde projekternes overordnet arkitektonisk ide koordineret med bygherres og fremtidige bru-
geres indholdsmæssige ønsker.
Myndighedsarbejde med koordinering af arkitektoniske, byggetekniske, lokalplanmæssige og 
brandmæssige forhold.
Rådgivning og medforfatter på rapport om bevægelsesforløb i Ørestad.
Projektleder på afholdelse af adskillige nationale og internationale konkurrencer.
Rådgivning og projektoptimering af kulturinstitutioner som: DGI-hus Århus, Geocenter Møns Klint, 
Kunstens Hus Herning, Nordkraft Aalborg
Igangsat udviklingsopgaver om: Skolebyggeri og idræt, Idrætsfaciliteter for mænd – og kvinder og 
Byrum og havnerum.

Har samarbejdet med følgende team under FredericiaC-projektet:
Anne Mette Rosencrone von Benzon (bæredygtighed)
Frans Dupont (veje) 
Henrik Grell (tra& k)
Jes Clauson-Kaas (klima)
Per Filskov (risiko)
Reto Michael Hummelshøj (forsyning)
Søren Rasmussen (støj)
Thomas Gierlevsen (havne)
Tine Hauge Kyed (jordforurening)
Troels Wenzel (jordforurening og projektudvikling)
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Speciale
Byudvikling, kommune- og lokalplanlægning, procesrådgivning, facilitering af workshops og store 
udviklingsprojekter i samarbejde med kommuner og andre interessenter.

Nationalitet Dansk

Fødselsår 1975

Uddannelse 
Civilingeniør i by- og tra" kplanlægning,Aalborg Universitet, 2000

År i # rmaet 3  måneder

Nøglekvali# kationer
Svend Erik Rolandsen har 10 års erfaring med byudvikling. 6 år som byplankonsulent hos Sven Al-

lan Jensen A/S og 3 1/2 år som sekretariatsleder for Plan09, hvor han har haft en væsentlig rolle i 

gennemførelse af 27 kommunale eksempelprojekter om nytænkning af kommunernes strategiar-

bejde samt by- og landskabsplanlægning i samarbejde med kommuner, konsulenter, forskere m# . 

Konkrete erfaringer med konsulentopgaver indenfor kommunal by- og tra" kplanlægning i ca. 30 

kommuner, samt erfaringer med tværfaglige udviklingsprojekter i samarbejde med KL, Miljømin-

isteriet, Realdania m# . Desuden erfaringer med samarbejde med forskere fra RUC, Aalborg Univer-

sitet, Forskningscenter for Skov & Landskab om strategisk planlægning, klimatilpasning mv. 

Medlemskaber  

Ingeniørforeningen

Foreningen af Byplanlæggere

Medlem af det rådgivende udvalg for friluftsliv og planlægning, Skov & Landskab

Tidl. næstformand i bestyrelsen for Dansk Byplanlaboratorium 2003-2010    

  

Sprog  Tale  Læse  Skrive

Engelsk  Godt  Godt  Godt

Fransk  Basalt  Basalt  Basalt

Tysk  Basalt  Basalt  Basalt

   

Beskæftigelsesoversigt  

2010-  COWI, Plan, udvikling og tra" k, Projektchef og sektionsleder

2010  Dansk Bygningsarv A/S, Projektchef

2006-2010 Plan09 (Miljøministeriet og Realdania), Sekretariats-leder 

2000-2006 Sven Allan Jensen A/S, Byplankonsulent, faggruppeleder 

Udvalgte arbejdsopgaver
Ringbyen. Medlem af advisory board i Realdanias samarbejde med kommunerne på Københavns 

Vestegn om udvikling af en vision for Ringbyen (byområderne langs Ring 3), bl.a. med fokus på 

sammenhængen mellem letbane og byudvikling, 2010.

Rådgivning i forbindelse med opdateret plangrundlag for et større butikscenter, Steen & Strøm, 

2010-

Idéoplæg til omdannelse af blandet byområde i Helsingør, Helsingør Kommune, 2010- 

Byfunktionsanalyse og markedsvurderinger, Bybækgrunden i Farum, Furesø Kommune, 2010-  (som 

projektchef hos Dansk Bygningsarv).

Har samarbejdet med følgende team under FredericiaC-projektet:

Annette Walter (økonomi)

Kristian Bransager (byudvikling og regional udvikling)

Jens Ove Skjærbæk (byomdannelse)

Niels-Jørgen Skov (lokale markedsforhold)

CV        Svend Erik Rolandsen Koordinering, byplan og økonomi

COWI
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CV        Anette Walther Nøglemedarbejder, økonomi

COWI

Speciale 
Projekt! nansiering, o" entlig økonomi, o" entlig-privat partnerskab (OPP) 

Nationalitet Dansk

Fødselsår 1966

Ægteskabelig stilling Gift

Børn under 18 2

Uddannelse
Cand.oecon., nationaløkonomi og ! nansiering, Århus Universitet, 1995

År i # rmaet Siden 2002

Nøglekvali# kationer
Annette Walter er projektchef i COWIs afdeling for økonomi og ! nansiering, og har stor erfaring med 
ledelse af komplekse tværfaglige projekter inden for infrastruktur og byggeri. Hun har endvidere 
erfaring med strategi, organisering og ! nansiel analyse af infrastruktur, byggeri, energiforsyning 
og miljøinvesteringer. Hun har siden 1995 haft stillinger som økonom og ! nansieringsrådgiver i den 
o" entlige sektor, den ! nansielle sektor og i COWI. Opgaverne har omfattet:

Udbudsrådgivning, herunder rådgivning omkring brug af o" entlige priva-te partnerskabsmo-

deller (OPP), samlet udbud og udlicitering. Bl.a. projektledelse for kommunens bestillerråd-

giver-hold for OPP udbud af Langeland Skole, Danmarks største kommunale OPP projekt.

Økonomisk-! nansielle analyser for transportinfrastruktur- og byudviklingsprojekter, herunder 

bro og tunnel- og vejprojekter, byudviklingsprojekter, og kommunale byggeprojekter. 

Analyserne indeholder analyse af mulighed for at få privat ! nansiering til projekterne, og 

pengestrømsanalyser, der giver projekt ejeren overblik over økonomien, likviditet mv. 

Rådgivning omkring projekt! nansiering og lån, eksportkreditter og strukturering af stats-

subsidierede lån til udviklingslande (Danida, NORAD). Rådgivning om EU støtte og EBRD lån. 

Økonomistyringsopgaver. Rådgivning omkring bevillingssystemer, projektstyring og økono-

mistyring, budgetanalyser og e" ektiviseringsanalyser.

Sprog  Engelsk  Fransk  Tysk 

Tale  Perfekt  Udmærket Basalt 

Læse  Perfekt  Udmærket Basalt 

Skrive  Perfekt  Nogenlunde Basalt

Beskæftigelsesoversigt  

2002-  COWI A/S, Danmark, Projektchef og Finansierings-

  økonom Divisionen for Økonomi og Management

1998-2002 Nordea, Danmark, Rådgiver og analytiker, Eksport- 

  og projekt! nansiering

Store erhvervskunder
1995-1998 Gladsaxe Kommune, Danmark, Økonom Planlægnings-

  afdelingen

1996-1998 Forvaltningshøjskolen, Danmark, Timelærer i national-

  økonomi

    

Udvalgte arbejdsopgaver
Projektleder. Finansieringsstrategi for havnetunnel i Københavns Havn.

Opgaven omfatter en analyse af potentialet for at inddrage alternative kilder til den endelige ! nan-

siering af projektet i form af direkte eller indirekte brugerbetaling ( d.v.s brugerbetaling fra bilister 

eller kapitalisering af værdistigning i de berørte bydele), herunder en vurdering af om disse alterna-

tive ! nansieringskilder helt eller delvist kan ! nansiere projektet. I forbindelse hermed udarbejdes 

tra! kprognoser for forskellige brugerbetalingsregimer, herunder bom-penge ved brug af havne-

tunnel og betalingsring omkring København. Envidere gennemføres analyse af de økonomisk-

! nansielle konsekvenser, hvis man vælger at udbyde projektet som traditionelt, o" entligt projekt, 

OPP model eller Sund & Bælt model. Klient: Transportministeriet, 2010

Delprojektleder. Alternativ ! nansiering af Ny Letbane på Ring III. Analyse for Transportministeriet 

af mulighederne for at få privat med! nansiering af ny Letbane på Ring III, herunder en vurdering 

af værdistigning på bolig- og erhvervsområdet langs Letbanens tracé, og mulighederne for at kapi-

talisere denne værdistigning, så den kan anvendes til med! nansiering Letbaneprojektet. Klient: 

Transportministeriet, 2010

Specialist. Kommunaløkonomiske konsekvenser af nye byudviklings-områder i Københavns Kom-

mune. København Kommune ønskede overblik over kommunaløkonomiske konsekvenser ved de 

nye byudviklingsområder. COWI udviklede en kommunaløkonomisk model, der indeholdt data 

omkring udbygningstakten, prognoser for demogra! ske og socioøkonomiske sammensætning af 

befolkningen i de nye byområder. Baseret på dette beregner modellen øgede kommunale udgifter 

og øgede skatteindtægter som følge af til' ytning til nye områder, samt e" ekten på det tilskud og 

udligning, som Københavns Kommune får udbetalt fra Staten. Klient: Københavns Kommune, 2009

Projektleder, OPP-forundersøgelse Sundhedscenter Hillerød. Hillerød Kommune har bedt COWI 

foretage OPP-forundersøgelse af mulighederne for at anvende OPP i forbindelse med opførelse af 

nyt sundhedscenter og udvidelse af Frederiksborgcenteret (sportscenter) i Hillerød. Undersøgelsen 

omfatter den kvalitative forundersøgelse, herunder OPP-afklaringsworkshop, kortlægning af ju-

ridiske begrænsninger i forhold til de forskellige udbudsmo-deller, herunder den mulige rolle for 

den selvejende institution Frederiksborgcenteret, samt markedstest af mulige OPP-/OPS-modeller. 

Undersøgelsen omfatter endvidere en kvantitativ analyse, omfattende udarbejdelse af anlægs- og 

driftsoverslag for projektet, risikoworkshop og ! nansiel analyse. Klient: Hillerød Kommune, 2007

Projektleder, OPP-forundersøgelse Gentofte Sportspark. Gentofte Kommune har bedt COWI 

foretage OPP-forundersøgelse af mulighederne for at udbyde en Gentofte Sportspark som OPP eller 

OPS. Undersøgelsen omfatter den kvalitative forundersøgelse, herunder OPP-afklaringsworkshop, 

kortlægning af juridiske begrænsninger i forhold til de forskellige udbudsmodeller, samt markedst-

est af mulige OPP-/OPS-modeller. Undersøgelsen omfatter endvidere en kvantitativ analyse, omfat-

tende risikoworkshop og ! nansiel analyse samt arrangement af en studietur i England for at besøge 

OPP-projekter inden for idræt og fritid. Klient: Gentofte Kommune, 2007

Projektleder, Ny by ved St. Rørbæk - økonomisk analyse Frederikssund Kommune. Frederikssund 

er i gang med at planlægge en helt ny by ved Store Rørbæk med et areal på 250 ha. Byen vil 

rumme 6.000 nye boliger og 3.000-6.000 arbejdspladser. COWI har kvalitetssikret og videreudviklet 

projekt-øko-no¬misk model for den nye by, herunder validering af infrastruktur- og byggemod-

nings omkostningerne. Analysen omfatter også risikoanalyse af projektet og dets påvirkning på 

kommunernes overordnede økonomi. Klient: Frederikssund Kommune, 2006
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CV        COWI-medarbejdere

Anne Mette Rosencrone von Benzon 
Teknikumingeniør, kemiretning, Odense Teknikum1989 
Anne Mette Rosencrone von Benzon har omfattende erfaring i at yde miljømæssig konsulentbi-
stand til - og lede projekter for industrivirksomheder og andre organisationer i Danmark og i ud-
landet. Anne Mette har speciel stor erfaring inden for rådgivning omkring bæredygtighed, klima-
beskyttelse, miljøledelse, CSR, miljøgodkendelser, miljøaudit, due diligence, renere produktion og 
kemikaliestyring. 

Frans Dupont 
Akademiingeniør i anlægskonstruktioner fra Aalborg Universitet, Danmark, 1989 
Frans Dupont har arbejdet 2 år i Grønland og 2 år i Tyskland, hvor han har opnået stor erfaring med 
projektering af og tilsyn med anlægsarbejder.

Henrik Grell 
Civilingeniør 
Henrik Grell er senior tra" kplanlægger med stor erfaring i tra" kplanlægning i byområder især med 

hensyn til miljø- og tra" ksikkerhedsmæssige konsekvenser. Hans projekterfaring strækker sig fra 

konkrete udformningsopgaver til større sammenhængende planlægningsopgaver. Desuden har 

han erfaring fra adskillige miljøvurderinger af tra" k- og infrastrukturprojekter.

Jes Clauson-Kaas 
Akademiingeniør, 1973, DIA 

Jes Clauson-Kaas er senior vand- og spildevandsingeniør med erfaring inden for undersøgelser, 

planlægning og design af urbant vandmiljø i Danmark, Østeuropa, Fjernøsten, Afrika og Sydameri-

ka. Jes Clauson-Kaas er ansvarlig for den strategiske planlægning af vandmiljø herunder vurdering 

af eksisterende forskrifter, identi" cering af prioriterede indsatser og omkostningerne herfor. Jes 

Clauson-Kaas beskæftiger sig også med sundhedsaspekter af regnvand og spildevandshåndtering 

herunder mulighederne for at sikre rekreativt vand med badevandskvalitet.

 

Per Filskov
MSC Biologi, Aarhus Universitet, 1985

Per Filskov er biolog af uddannelse, men har de sidste 22 år arbejdet inden for områderne sundhed, 

sikkerhed, sikkerhed og kvalitet gennem forskellige stillinger i større danske virksomheder. Hans 

første erfaringer var indenfor sundhed og sikkerhed, som han efterhånden udvidede til risikovur-

dering og HSSEQ styring. Mere end 16 års ansættelse i olieindustrien, hvor han har fungeret som 

HSSEQ manager i et oliera#  naderi de sidste 5 år. Han spillede også en ledende rolle i forberedelsen 
af Seveso 2 sikkerhedsrapport for ra#  naderiet. I COWI har Per foretaget risikovurderinger og bered-
skabsanalyser for kunder i o$ shore og onshore olie industrien.

Reto Michael Hummelshøj 
Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi, 1979 
Igennem de sidste mere end 25 år har Reto M. Hummelshøj opbygget en meget bred viden, pro-
fessionel erfaring og anerkendelse inden for områderne energief-fektivitet, vedvarende energi, 
energiteknologier, energisyn, teknisk-økonomiske analyser, træning, FoU projekter, design og 
implementering af energie$ ektivi-serings projekter inden for bygnings- og energisektoren. Reto 
M. Hummelshøj har en baggrund som videnskabelig medarbejder på DIA Sektionen for Fysik og 
Materialer, DTU. Reto M. Hummelshøj har gennem en lang årrække ledet COWIs FoU-aktiviteter 
inden for udviklingen af lavenergi-byggeri og vedvarende energisystemer i forbindelse med en lang 
række af " r-maets markante projekter i såvel ind- og udland. Ved skift mellem forskellige afdelinger 
i COWI har Reto Michael Hummelshøj gennem årene opbygget en meget bred erfaring inden for en 
række fagfelter.

Søren Rasmussen 
Civilingeniør, bygningsretningen 1971 
I de sidste knap 30 år har Søren Rasmussen været specialiseret inden¬for aku-stik- og støj¬området, 
herunder udvikling og anvendelse af moderne beregning¬s¬teknikker og af de nyeste metoder. 
Han har været ansvarlig for gennemførelse af en række store internationale, nationale og lo-
kale projekter og undersøgelser. Søren Rasmussen deltager aktivt i det europæiske arbejde med 
støjbekæmpelse og har et omfattende netværk af faglige og forretningsmæssige kontakter. Han er 
næstformand i Kommissionens arbejdsgruppe WG-AEN der arbejder med metoder og teknikker til 
e$ ektivt at gennemføre støjkortlægninger og handlingsplaner. Han er beskikket som sagkyndigt 
medlem af Miljøklagenævnet, sagsområde støj.

Gierlevsen, Thomas 
Civilingeniør, Bygge- og anlægskonstruktion, Aalborg Universitet, 1995 
Projektledelse, hydraulik og havnebygning

Tine Hauge Kyed 
Teknikumingeniør, 1996 
Tine Hauge Kyed har stor erfaring i projektledelse, tilbudsgivning, gennemførelse af undersøgelser 
og oprydning inden for området jord- og grundvandsforurening samt koordinering af projekter 
omhandlende historisk kortlægning. Herudover har Tine Hauge Kyed varetaget projektledelsen ved 
& ere større jordhåndteringsopgaver.

Troels Wenzel 
Cand. Scient. Liniefag: Marinbiologi, Mikrobiologi, Biokemi Københavns Universitet 
Troels Wenzel er Cand.Scient. i biologi og biokemi og projektschef i COWIs afdeling for jord og grund-
vand. Han er specialist i projektudvikling på industri-lokaliteter, herunder gennemførelse af foru-
reningsundersøgelser og afværge-projekter for jord og grundvand.

Kristian Bransager 
Landinspektør, Aalborg Universitet, 1983 
Projektledelse. Proces, kommunikation og formidling. Udviklingsprojekter og analyser. Regional 
udvikling. De større byers planlægning og udvikling. Bæredygtig byudvikling. Byudvikling og klima. 
Kommunale ledelses- og styringsværktøjer. Kommuneplanlægning. VVM og miljøvurderinger. 
Midtbyplanlægning. Tra" kplanlægning. Detailhandel. Bosætning og boligpolitik. Det åbne lands 
planlægning. Turisme og oplevelsesøkonomi. Lokalplanlægning. Planjura, miljøret og forvaltning-
sret.

Jens Ove Skjærbæk
Mag. art, Århus Universitet, 1979
Omfattende erfaringer med ledelse og koordinering komplekse projekter med mange bidrag fra 
interessenter, der dækker et bredt felt af ekspertiser. Projekterne afspejler den nuværende inter-
nationale markedssituation og omfatter kulturelle institutioner, byplanlægning, udvikling af nye 
virksomheder, forundersøgelser, videnskabelig forskning i kommunikation og samarbejde mv.

Niels-Jørgen Skov
COWIs Vejle-kontor. Kendskab til lokale markedsforhold mv.
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CV        Lia Ghilardi

NOEMA Research and Planning

Lia Ghilardi is the Director of Noema Research and Planning Limited, a UK-based consultancy with 
a global pro! le for place mapping and strategic cultural planning projects. Lia’s background is in 
urban sociology and she regularly lectures in universities across Europe on cultural planning and 
urban regeneration. In London she teaches Cultural Planning at Master level at City University. 

For over twenty years – through her work with Noema and previously with Comedia Consultancy 
– Lia has built up an extensive portfolio of more than 80 major cultural planning and cultural map-
ping projects developed in the UK and Europe. In her advisory capacity Lia is currently engaged with 
the EU funded URBACT II programme as expert in urban regeneration, inclusion and the creative 
economy. In London she has recently been asked to join the Mayor of London’s new special advisory 
group on culture and urban development.

Skills’ Pro! le 
Lia Ghilardi’s deep knowledge of how cities and places work from the point of view of the local 
culture, social dynamics and the deep interaction between space, people and the economy could be 
relevant to the brief for the FredericiaC Competition. 

In particular, Lia’s skills and extensive international experience as a cultural planner (with consider-
able experience of projects developed in Sweden and Denmark) can be put to use for this proposal 
in mapping the unique and distinctive DNA of this well known and loved place in Denmark and for 
developing new and innovative ideas for embedding cultural activities and venues on the water-
front of FredericiaC . 

Cultural masterplanning for historic towns is also another skill Lia Ghilardi is expert at. In particular, 
she has worked for a number of years now with international teams of architects and urban design-
ers matching heritage buildings to contemporary uses, usually by co-locating functions and by mix-
ing broadly de! ned cultural activities from production to consumption in such historic buildings. 
In addition, her cultural planning work is deeply rooted within local communities and when map-
ping the character of a place she uses innovative forms of consultation and participation. For ex-
ample, in a recent project she developed in Perth (Scotland) she has worked with a professional 
! lm maker for about two months mapping out perceptions of place by local people across the ages, 
lifestyles, incomes, cultural and gender a"  liations. The Perth ! lm is a 60 minutes collection of ma-
terial, which the local planners, civic leaders and cultural organizations will use as a basis for the 
development of a new masterplan for Perth town centre. Similarly, in Norwich (England), a series 
of workshops were held with a variety of stakeholders (from among other: youth organizations, 
shop keepers, local artists, representatives of voluntary sector) over a period of four weeks in the 
early summer of 2008. The workshop participants were given a set of scenarios-type of exercises 
(devised by Lia Ghilardi) focused on a local neighborhood at the centre of a major transformation. 
The results of the workshops were a series of very innovative ideas about how the neighborhood 
should be developed.
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CV        Martin Rein-Cano

TOPOTEK 1
Dipl.- Ing. Landschaftsarchitekt 
Founder, Managing Partner 

Biography
Martin Rein-Cano was born in Buenos Aires in 1967. He studied art history at Frankfurt University 
and landscape architecture at the Technical Universities of Hannover and Karlsruhe. He trained in 
the o!  ce of Peter Walker and Martha Schwartz in San Francisco, and has worked with the o!  ce of 
Gabi Kiefer in Berlin. In 1996, the TOPOTEK 1 o!  ce was founded. Martin Rein-Cano has taught as a 
guest professor in Europe and North America. He has lectured internationally at a variety of universi-
ties and cultural institutions, and often serves as a member of design competition juries.

Selection of Projects
2012  Aminona Luxury Resort and Village, Mollens Schweiz, LP 
 1-4, 12 ha
2011  Bord Gais Networks Services Centre, Dublin Irland, LP 2-8, 2 
 Ha, 2.5 M. Euro 
2011  Superkilen Kopenhagen, Dänemark, LP 2-8, 12 Ha, 48 M. 
 DKK 
2011  University College of Dublin , Ireland, LP 2-3 Masterplan, 3 
 ha, 8 M. Euro 
2011  KPM – Quartier, Baufeld V, Berlin-Tiergarten, LP 2-8, 2360 qm 
2011  Privatpark Solnetchnoje, St. Petersburg, LP 1-8, 4,2 ha 
2010  Chausseestraße, Berlin – Mitte, LP 1-4, 12.500 m2 
2010  Grand Traiano Art Complex Comuni die Grottaferrata, Rom, 
 LP 2-3, 2,2 ha 
2010  Wohnanlage Württembergische Straße, Berlin - Charlotten
 burg, LP 2-4, 1,3 ha, 2.1 M. Euro 
2010  Piazza Portello, Mailand Italien, LP 2-3, 3 ha, 6 M. Euro 
2010  Hackesches Quartier Berlin, Berlin-Mitte, LP 2-8, 1 M. Euro 
2010  Neuordnung der Sportanlage Heerenschürli, Zürich Sch
 weiz, LP 1-8, 10 ha, 17 M. Euro 
2009  Alte Ziegelei Seebeck, Berlin-Brandenburg, LP 1-4, 39 ha 
2009  Pasing Arcaden, München, 2-4, 5.300 qm, 1.9 M. Euro 
2009  Büro- und Geschäftshaus Ka$ erstraße, München-Pasing, LP 
 2-8, 1.800 qm, 0.54 M. Euro 
2009  Masterplan San Juan Waterfront Projekt, San Juan, Puerto 
 Rico, USA, 49 ha 
2009  Promenade Pier 6, San Juan, Puerto Rico, USA, LP 2-4, 8.000 
 qm, 2 M Euro 
2009  Ufergarten BUGA Schwerin 2009, Schwerin, LP 2-8, 3,1 ha, 
 0.8 M. Euro 
2009  Manoli Hotel Sensol Mazarrón-Alicante, Spanien, LP 2-4, 2 
 ha, 2 M. Euro 

2009  Außenanlagen Festung Ehrenbreitstein, Koblenz, LP 1-9, 9,5 
 ha, 4 M. Euro 
2009  Bergmannstr. 71, Berlin-Kreuzberg, LP 2-8, 3000 qm, 0.3 M. 
 Euro 
2009  Außenanlagen der Deutschen Botschaft, Warschau Polen, 
 LP 1-9, 11.800 qm, 1.6 M. Euro 
2008  Residenz des deutschen Botschafters in Pressburg - 
 Slowakai, LP 2-9, 3000 qm, 0.8 M. Euro 
2008  11. Internationale Architekturbiennale Venedig 
2008  München Pasing Zentrum, München, LP 2-, 3,6 ha 
2008  FU Berlin Forschungshaus Molekulare Veterinär-medizin, 
 Berlin- Dahlem, LP 2-8, 0.5 M. Euro 
2008  Oberstufenzentrum, Nauen, LP 2-8, 0.5 M. Euro 
2008  Ausstellunsgestaltung Bologna Fiere, Bologna, Italien, LP 
 2-8, 740 qm 
2008  Außenanlagen Verwaltungsgebäude der BSR, Berlin-Char-
 lottenburg, LP 2-4, 2 ha, 1.3 M. Euro 
2008  Außenanlagen Biomedizinisches Forschungszentrum der 
 Universität Gießen, LP 2-8, 3,8 ha, 2 M. Euro 
2008  Friedrich-Ebert-Platz, Heidelberg, LP 1-8, 3.500 qm, 1 M. 
 Euro 
2008  Frei$ äche Bahndeckel Theresienhöhe, München, LP 2-5, 
 16.800 qm, 2.67 M. Euro 
2007  Hamburg Steilshoop, Hamburg 

Prizes
2009  Stadt Bauen - Stadt Leben, Nationaler Preis für integrierte 
 Stadtenwicklung und Baukultur 2009 | Universitätsplatz in 
 Halle an der Saale mit Gernot Schulz Architekten 
2009  Verliehen durch Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
 Berlin, Gustav-Meyer-Preis 2009 | Grünzug Bullengraben, 
 Berlin- Spandau 
2005  Stiftung “Lebendige Stadt” Innovative Sportstätten, An
 erkennung 2005 | Spiel- und Sportstätte, Niebuhrstraße 
 Berlin 
2003  Auszeichnung zum Deutschen Architekturpreis 2003 | Uni
 versitätsplatz in Halle an der Saale with Gernot Schulz Archi-
 tekten, Köln 
2002  Deutscher Städtebaupreis der SEB AG 2002 | Universitäts-
 platz in Halle an der Saale with Gernot Schulz Architekten, Köln

Language
German, English, Spanish, Italian 
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CV        Lorenz Dexler

TOPOTEK 1
Dipl.- Ing. Landschaftsarchitekt 
Managing Partner 

Biography
Lorenz Dexler was born in Darmstadt in 1968. He studied landscape architecture at Hannover Tech-
nical University. After working at the o!  ce of Prof. Günther Nagel, Hannover and Wehberg and at 
Eppinger Schmittke in Hamburg, he began his collaboration with TOPOTEK 1 in 1996. In 1999, Dexler 
became a managing partner at the studio. He has lectured at a diversity of schools and institutions, 
and frequently serves on international design juries.

Selection of Projects
2012  Aminona Luxury Resort and Village, Mollens Schweiz, LP 
 1-4, 12 ha
2011  Bord Gais Networks Services Centre, Dublin Irland, LP 2-8, 2 
 Ha, 2.5 M. Euro 
2011  Superkilen Kopenhagen, Dänemark, LP 2-8, 12 Ha, 48 M. 
 DKK 
2011  University College of Dublin , Ireland, LP 2-3 Masterplan, 3 
 ha, 8 M. Euro 
2011  KPM – Quartier, Baufeld V, Berlin-Tiergarten, LP 2-8, 2360 qm 
2011  Privatpark Solnetchnoje, St. Petersburg, LP 1-8, 4,2 ha 
2010  Chausseestraße, Berlin – Mitte, LP 1-4, 12.500 m2 
2010  Grand Traiano Art Complex Comuni die Grottaferrata, Rom, 
 LP 2-3, 2,2 ha 
2010  Wohnanlage Württembergische Straße, Berlin - Charlotten
 burg, LP 2-4, 1,3 ha, 2.1 M. Euro 
2010  Piazza Portello, Mailand Italien, LP 2-3, 3 ha, 6 M. Euro 
2010  Hackesches Quartier Berlin, Berlin-Mitte, LP 2-8, 1 M. Euro 
2010  Neuordnung der Sportanlage Heerenschürli, Zürich Sch
 weiz, LP 1-8, 10 ha, 17 M. Euro 
2009  Alte Ziegelei Seebeck, Berlin-Brandenburg, LP 1-4, 39 ha 
2009  Pasing Arcaden, München, 2-4, 5.300 qm, 1.9 M. Euro 
2009  Büro- und Geschäftshaus Ka$ erstraße, München-Pasing, LP 
 2-8, 1.800 qm, 0.54 M. Euro 
2009  Masterplan San Juan Waterfront Projekt, San Juan, Puerto 
 Rico, USA, 49 ha 
2009  Promenade Pier 6, San Juan, Puerto Rico, USA, LP 2-4, 8.000 
 qm, 2 M Euro 
2009  Ufergarten BUGA Schwerin 2009, Schwerin, LP 2-8, 3,1 ha, 
 0.8 M. Euro 
2009  Manoli Hotel Sensol Mazarrón-Alicante, Spanien, LP 2-4, 2 
 ha, 2 M. Euro 
2009  Außenanlagen Festung Ehrenbreitstein, Koblenz, LP 1-9, 9,5 

 ha, 4 M. Euro 
2009  Bergmannstr. 71, Berlin-Kreuzberg, LP 2-8, 3000 qm, 0.3 M. 
 Euro 
2009  Außenanlagen der Deutschen Botschaft, Warschau Polen, 
 LP 1-9, 11.800 qm, 1.6 M. Euro 
2008  Residenz des deutschen Botschafters in Pressburg - 
 Slowakai, LP 2-9, 3000 qm, 0.8 M. Euro 
2008  11. Internationale Architekturbiennale Venedig 
2008  München Pasing Zentrum, München, LP 2-, 3,6 ha 
2008  FU Berlin Forschungshaus Molekulare Veterinär-medizin, 
 Berlin- Dahlem, LP 2-8, 0.5 M. Euro 
2008  Oberstufenzentrum, Nauen, LP 2-8, 0.5 M. Euro 
2008  Ausstellunsgestaltung Bologna Fiere, Bologna, Italien, LP 
 2-8, 740 qm 
2008  Außenanlagen Verwaltungsgebäude der BSR, Berlin-Char-
 lottenburg, LP 2-4, 2 ha, 1.3 M. Euro 
2008  Außenanlagen Biomedizinisches Forschungszentrum der 
 Universität Gießen, LP 2-8, 3,8 ha, 2 M. Euro 
2008  Friedrich-Ebert-Platz, Heidelberg, LP 1-8, 3.500 qm, 1 M.  
 Euro 

Prizes
2009  Stadt Bauen - Stadt Leben, Nationaler Preis für integrierte  
 Stadtenwicklung und Baukultur 2009 | Universitätsplatz 
 in Halle an der Saale mit Gernot Schulz Architekten 
2009  Verliehen durch Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
 Berlin, Gustav-Meyer-Preis 2009 | Grünzug Bullengraben, 
 Berlin- Spandau 
2005  Stiftung “Lebendige Stadt” Innovative Sportstätten, An
 erkennung 2005 | Spiel- und Sportstätte, Niebuhrstraße  
 Berlin 
2003  Auszeichnung zum Deutschen Architekturpreis 2003 | Uni-
 versitätsplatz in Halle an der Saale with Gernot Schulz Archi-
 tekten 
2002  Deutscher Städtebaupreis der SEB AG 2002 | Universitäts-
 platz in Halle an der Saale with Gernot Schulz Architekten, 
 Köln

Language
German, English, French 
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Mine primære arbejdsopgaver strækker sig over bureauets koncept- og metodeudvikling samt ind-
dragelse og interaktionsdesign – ofte med særligt fokus på den visuelle og gra" ske formidling af 
" rmaets projekter hvad enten det er tryksager, web eller " lm. Sideløbende med arbejdet i Kollision 
har jeg været ansat på Institut for Design ved Arkitektskolen Aarhus. Jeg har siden 2008 haft orlov 
fra mit adjunktur, som jeg tiltrådte sommeren 2005.

Mine forskningsmæssige interesser som adjunkt koncentrerer sig om didaktik, designproces og 
metode samt kommunikation af design. Mit forskningsprojekt, ”Det udvidede designbegreb” om-
handler bl.a. hvorledes IT medvirker til at forandre og udvide dele af arkitekturens traditionelle 
genstandsfelter og tilblivelsesprocesser. Jeg har siden 2005 været ansvarlig for undervisningen på 
instituttets bachelorforløb og fungerede fra 2006-2008 som instituttets studiekoordinator og var i 
samme periode valgt til arkitektskolens Studienævn.

I 2005 indleverede jeg PhD-afhandlingen Urbane Spil, som jeg forsvarede i januar 2006. Afhandlin-
gen diskuterer hvordan spil kan anvendes, som en del af værdigrundlaget i byudviklingsprojekter og 
planlægningsprocesser generelt. Afhandlingen består dels af en teoretisk ramme for anvendelsen af 
spil og dels af konkrete spileksempler samt inddragelsesprojekter udviklet af Kollision.

Efter afgang fra Arkitektskolen Aarhus sommeren 2000, " k jeg ansættelse som forskningsassistent 
indtil jeg påbegyndte min PhD i 2001 samme sted. Fra 1997 til 1998 tog jeg orlov fra min studier og 
arbejdede som arkitekt på Michael Hopkins and Partners Architects i London.
Jeg har løbende været forelæser, censor og underviser på Informations- og Medievidenskab, Aarhus 
Universitet og på Arkitektur og Design, Aalborg Universitet samt været censor på Charlottenborgs 
Forårsudstilling. Medlem af Kunstnersamfundets arkitektursektion siden 2006.

02.09.1972, Århus, Danmark

Uddannelse:
Adjunktpædagogikum, Aarhus Business School, 2007
Kurser i innovation og entrepreneurship, 2006 & 2007  
Ph.D. fra Arkitektskolen Aarhus, 2006
Diverse forskerkurser i bl.a. videnskabsteori
Akademisk arkitekt, dimitteret fra Arkitektskolen Aarhus, specialestuderende fra afdeling for Kom-
munikationsdesign, 2000

Legater/priser:
Arkitekt Henning Larsens Legat 2004
Nykredits Opmuntringslegat 2003

Relevant sagserfaring:
openK [Projektleder & inddragelse] Inddragelse og intern procesledelse i Team Astoc, Køge 
Kyst konkurrence, 2010 
RTS [Projektleder & inddr     agelse] Konkurrence om Roskilde Tekniske Skole i samarbejde med 
Arkitema, 2010
NewSub [Inddragelse & formidling] Konkurrence om studenterhus i Vancouver med 3XN og 
Stantec, 2010
Falken [Inddragelse] Konkurrence om KU.BE på Frederiksberg i samarbejde med 3XN, 2010
Mediestrategi [Gra" k & inddragelse] strategi for anvendelse af LED-skærm på Rådhuspladsen 

i Frederikshavn i samarbejde med Martin Professionel, 2009

Smart Use of Energy [Projektleder, gra" k & udstilling] Inddragende klimaudstilling for DDC, 

2009

r/evolve/r [Gra" k & udstilling] Inddragelse & udstilling ifm. ”it´s a small world” for DAC/DDC, 

2009

Aarhus CO2030 [Projektleder, gra" k & udstilling] Inddragende klimaspil og udstilling for Århus 
Kommune, 2009
Hvem skal være din nabo? [Projektleder, udstilling & design] Udstilling for Køge Kommune, 
2008
InMedio [Projektleder og borgerinddragelse] Konkurrence om det fremtidige Multimediehus 
i Århus i samarbejde med C. F. Møller, Cebra, Grontmij Carl Bro og BB + GG Arquitectes, 2008
Køge2027 [Projektleder, udstilling & design] Planlægningsudstilling for Køge Kommune, 2007
I Bølgen Blå [Projektleder] Interaktive 3D scenarier for fremtidige vandstandsstigninger i DK, 
Charlottenborg 2006
Byens stemmer [Design & implementering] Interessentinddragelse for Multimediehuset, 2006
DR Kemira [TV konkurrence] Byens Rum, 24-timers konkurrence produceret af DR2, Kemira-
området i Fredericia, 2005 
Urbane Spil [PhD-afhanding] Om anvendelse af spil i planlægning, 2001-2005. Forsvaret 2006
Helsinge 2004. [Gra" k] Utopiatyping, strategi og proces om fremtidens Helsinge, Kommune-
plan 2008, 2004
IKH2200 [Design] LOA-konkurrence om idrætshaller i KBH, 2003
Havnen På Spil [Projektleder] Interessentinddragelse i Århus, 2002 - 2003.
6400:kollision [Projektleder] Forhandlings- og inddragelsesspil til Sønderborg, 2002

CV      Tobias Løssing

KOLLISION
Direktør og stiftende partner
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Arbejdsområder indenfor interessentinddragelse, borgerdeltagelse, kommunikation, konceptud-
vikling og projektledelse. Siden september 2007 har jeg endvidere været ansat som PhD studerende 
ved Institut for By og Landskab ved Arkitektskolen Aarhus. I januar 2011 a" everer jeg mit forskning-
sprojekt med titlen ”Byudvikling og Borgerdeltagelse – nye strategier og metoder”. 

I 2005 indtrådte jeg som partner i Kollision. I sommeren 2002 startede jeg som freelance brugerind-
dragelseskonsulent og indgik i de følgende år i et tæt samarbejde med kollision på " ere projekter. I 
2001 var jeg med til at starte virksomheden VisAbility, hvor jeg var ansat som senior konsulent i 1½ 

år. Virksomheden løste bl.a. brugerorienterede kommunikations- og analyseopgaver.

I 1996 var jeg med til at starte internetbureauet Runemedia. I 2001 solgte den oprindelige ejerkreds 
virksomheden til en ekstern investor.  I Runemedia arbejdede jeg som konsulent og projektleder 
samt som direktør for virksomheden i en årrække. 
Sideløbende med dette arbejde, var jeg i en periode redaktør for internetforumet Userlab.net, 
hvor formålet var at sætte brugerinddragelse og interaktionsdesign på dagsordenen inden for IT-
udvikling.

Jeg har i en årrække været tilknyttet Forlaget Modtryk i Århus, dels som forlagskonsulent, dels 
som medlem af bestyrelsen. Derudover har jeg siddet i bestyrelsen for Runemedia, VisAbility samt 
sigchi.dk. Sideløbende med mit arbejde har jeg læst på Århus Universitet, hvor jeg i 2004 % k en 
kandidatgrad i Litteraturhistorie og Multimedier. Jeg har løbende været tilknyttet Institut for In-
formations- og Medievidenskab på Århus Universitet, hvor jeg i 1999 tilrettelagde og underviste i 
overbygningsfaget Interaktive Kommunikationsformer, 2004 underviste jeg i overbygningsfagene 
Medier og Vidensorganisering samt Digital Forvaltning.

18.09.1973, Århus, Danmark

Uddannelse:
Ph.D.-studerende, Arkitektskolen Aarhus, 2007 - 
Cand. Mag. i Litteraturhistorie & Multimedier, Aarhus Universitet, 2004

Relevant sagserfaring:
Midlertidige Byrum – Ingenmandsland eller Allemandseje? [Arrangør & oplægsholder], semi-
nar på Arkitektskolen Århus om borgernes rolle i midlertidige byrum, 2010
Patient X [Projektleder & inddragelse], udvikling af ekspert og brugerinddragende spil for 
EBST og fremtidens hospital i Hille-rød, 2010
r/evolve/r [Koncept & inddragelse], inddragelse og udstilling ifm. ”it´s a small world” for DAC/
DDC, 2009
Aarhus CO2030 [Koncept & inddragelse], inddragende klimaspil og udstilling for Århus Kom-
mune, 2009

Køge2027 [Koncept & inddragelse], planlægningsudstilling for Køge Kommune, 2007
Ph.D.-projekt ”Byudvikling & Borgerinddragelse – nye strategier & metoder”, 2007 -
Forskningsassistent ”Strategisk Design – værdi & vision som udgangspunkt for innovation”, 
2006 - 2007
Byens stemmer [Inddragelse], interessentinddragelse for sekretariatet for Multimediehuset, 
2006
Tranegårdsskolen [Projektleder], interessentinddragelse og design, SKUB-projektet, 2005 - 
2006
Søgårdsskolen [Projektleder], interessentinddragelse og design, SKUB-projektet, 2005 - 2006
Skovgårdsskolen [Projektleder], interessentinddragelse, evaluering, SKUB-projektet, 2005 - 
2006
Skoletid.  SKUB, [Utopiatyping], Om læring for SKUB sekretariatet i Gentofte, 2005
Helsinge 2004. [Scenarier] Utopiatyping, strategi og proces om fremtidens Helsinge, Kom-
muneplan 2008, 2004
Havnen På Spil, [Koncept & inddragelse] interessentinddragelse i Århus, 2002 - 2003
Danske Bank, [Udvikling], brugervenlighedsstrategi & procesmodeller på koncernniveau, 
2001 - 2002
Jyske Bank [Projektleder], interessentinddragelse, 2001
Københavns Kommune [Projektleder], interessentinddragelse, 2000
Post Danmark [Projektleder], interessentinddragelse, 1999 - 2000
UNI2 [Projektleder] internetkoncept og inddragelse, 1997

CV       Thomas Fabian Delman   

KOLLISION
Partner
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Title  Associate professor

Date of birth 1947

Education   
1979  Major in Social Science from the Department of Political Science at Aarhus University

 
Positions   
1974-  Employed at the Aarhus School of Architecture as lecturer, assistant professor, and now  
 associate professor

Honors, awards, grants
Please see www.transform-arkitekter.dk for company CV. TRANSFOM has been awarded in several 
national and international architecture and planning competitions

Teaching experience  
Teaching theory and history of architecture (specializing in the 18th and 20th century)

Responsible (with Tom Nielsen, Rune Chr. Bach and Thomas Juel Clemmensen) for the graduate 
education course ‘The Regional City’ at the Department of Landscape and Urbanism.

Responsible (with Tom Nielsen, Rune Chr. Bach and Thomas Juel Clemmensen) for the graduate 
education course ‘Landscape Urbanism’ and the Bachelor education course at the Department of 
Landscape and Urbanism.

Responsible (with Tom Nielsen) for the Urban Theory Course programme at Department of Land-
scape and Urbanism

Research experience 
2004-  Centre for Strategic Urban Research - Realdania Research with 2 projects: 
  1)  The city without limits. 
  2)  Urban policy and strategies.
  3)  Qualifying the Urban Landscape in the City without Limits
2010 - 2011  ‘Planning for Change’ as a tool in quali! cation for Urban Landscapes  

Professional experience 
1996-2005 Initiator and co-owner of the architecture o"  ce TRANSFORM i/s
2008 -2009 Part of Advisory Board of the team of COWI A/S, Kjær and Richter A/S,E# ekt  

  A/S with one of the winning entries for the competition for Urban Renewal  
  of the Gellerup Welfare State Housing Area.
                           
Administrative experience 
Course coordinator for the 1st and 2nd semester of the bachelor programme
Course coordinator for bachelor- and master programme at Department of Landscape and Urbanism

University service  
  Ph.D. student supervisor
2002   External examiner at the Department of Art History and Literary Science at
  Copenhagen University, Aarhus University and University of Southern 
  Denmark.  
2002   Member of the advisory board and chairman of the council of the artistic edu-
  cations attached to Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (Centre  
  for Assessment of Foreign Educations) under the Danish Ministry of Education.
2001   Member of Det O# entlige Forskningsudvalg for Byer og Byggeri (The Public  
  Research Committee for Cities and Building) formed by the then Danish 
  Urban and Housing Ministry

Publications   
2010  Kvali! kation af det urbane landskab – Porøsitet som social og æstetisk mål- 
  sætning in Antologi Den grænseløse by. Forthcoming 2011.

2010  Qualifying urban Landscapes. (with Tom Nielsen and Thomas Juel Clem-  
  mensen) 
                                          Journal of Landscape Architecture . Autumn 2010
2008                                Identitet og forstæder. 
                      Working paper to Thinktank for Infrastructure and Urban development Århus  
  Kommune.
                                          Department of Landscape and Urbanism.
2008  Fra en umulig orden til en mulig uorden. Translation into Danish of Thomas  
  Sieverts: Von der unmöglichen Ordnung zu einer möglichen Unordnung in 
  der Entwerfen der Stadtlandschaft. Department of Landscape and Urbanism. 
2007  Lidt om den generiske by og utopiens status hos Koolhaas. – Repræsentation  
  og kommunikation i OMA/AMO/Koolhaas optik. Arbejdspapir til grundkursus  
  i Byteori på  Institut for by og landskab. 
2006     Entry for the word Sprawl in “Encyclopedia of Urban Studies”. SAGE Publica- 
  tions. To be published 2007. 
2006                                The Urban territory as EUROPAN Agenda, Europan, Norge 2006

2006  Forstæderne midt I den centrale by – En udfordring for identiteten,FranskNyt.
  Fransklærerforeningen i DK.

2004   ”Network and Public Domain in After-Sprawl City” i Urban Mutations – 
  periodization, scale and mobility(red. N. Albertsen, T. Nielsen and P. Hem-  
  mersam), Arkitektskolens Forlag, Aarhus
2004   ”Arkitekten, arkitekturen og ’The Regime of Y€$’ (with Tom Nielsen), Arkitek-
  ten, nr. 08 2004, pp.12-15
2003  ”Tilrettelæggelsen af en ! ktion ” (om After-Sprawl) , Arkitekten, nr. 05 2003 
  pp. 30-31
2002   ”Globaliseringen i den moderne by”. Department 1. Architecture, city and  
  landscape, School of Architecture at the Royal Danish Academy of Fine Arts 
  and Department V at the Aarhus School of Architecture. 
  http://www.a-aarhus.dk/~v/, http://www.transform-arkitekter.dk/
2001   ”Blob till you drop” med Claus Peder Pedersen. Arkitekten nr. 11.2001 pp.2- 
  http://www.a-aarhus.dk/~v/, http://www.transform-arkitekter.dk/ 

Work in progress 
Participation in the Centre for Strategic Urban Research / Development of Studio and teaching praxis 
in department of Landscape and Urbanism Aarhus School of Architecture.   

CV        Morten Daugaard




