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For det kommende velkomstcenter for Nationalpark Mols 
Bjerge, der skal placeres i området ved Kalø Slotsruin syd 
for Rønde i Syddjurs Kommune, har Bestyrelsen en vision:

Velkomstcentret vil, på grund af sin placering og sin 
funktion, udgøre en indgangsportal til nationalparken og 
derigennem tiltrække gæster fra ind- og udland. 

Det er bestyrelsens vision at skabe et miljørigtigt byggeri, 
som ydmygt indpasses i det unikke område og med et udtryk, 
som understøtter Nationalpark Mols Bjerges værdier. 

Det er bestyrelsens vision, at der med det nye 
velkomstcenter skabes et levende og unikt informations- 
og oplevelseshus, der med et historisk vingesus giver 
gæsten de bedste muligheder for at tilegne sig viden om 
nationalparkens natur- og kulturmæssige kvaliteter og 
friluftsmæssige muligheder.  

Velkomstcentret skal også formidle Kalø´s helt særlige 
kulturhistorie samt understøtte og udvikle de mange 
forskellige aktiviteter, som i dag finder sted i området 
omkring Kalø Slotsruin.  

Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at mennesket 
kommer i centrum med udformningen og anvendelsen 
af velkomstcentret. Netop ved at den enkelte får optimal 
glæde og tilfredsstillet sin nysgerrighed ved et besøg i 
velkomstcentret, vil det absolut vigtigste succeskriterium 
være indfriet. 

Det er med udgangspunkt i denne vision, at Bestyrelsen 
den 10. august 2016 udskrev projektkonkurrencen om et 
velkomstcenter til Nationalpark Mols Bjerge.

Indledning

”

Nationalparken Mols Bjerge
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Nationalpark Mols Bjerge 
Nationalpark Mols Bjerge ligger på den sydlige del af Djursland og 
er på 180 km2. Nationalparken er kendetegnet ved sit enestående 
og værdifulde naturindhold specielt inden for overdrevs-, kyst- og 
skovlandskaber, et helt særligt og informativt istidslandskab samt 
unikke kulturmiljøer.

Blandt velkomstcentrets mange opgaver er formidling og under-
visning to vigtige elementer. Bestyrelsen har siden sin oprettelse 
arbejdet målrettet for at opføre et velkomstcenter, der skal være 
Nationalparkens ansigt udadtil. Et sted hvor de besøgende dels får 
information om Nationalpark Mols Bjerges kvaliteter, dels får inspira-
tion til at bruge og lære om Nationalparkens indhold. 

Konkurrencens deltagere
Gennem en forudgående prækvalifikation blev følgende udvalgt til 
at deltage i konkurrencen:

• Arkitema Arkitekter, Aarhus med Arkitema Landskab og 
Rådgivende Ingeniører Sloth Møller

• Terroir Arkitekter, København med MAP Architects, Thing & 
Brandt Landskab og AFM Consult Rådgivende Ingeniører

• EFFEKT Arkitekter, København med GHB Landskab og COWI 
Rådgivende Ingeniører

• Reiulf Ramstad Arkitekter, Oslo med Tredje Natur, EKJ 
Rådgivende Ingeniører samt konsulenterne Anne Schnettler, 
scenograf og Dark Matters, visuelt design

• FORCE4 Architects, København med Alleswirdgut Landskab og 
Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører

Konkurrenceopgaven
Konkurrenceopgaven har bestået i udformningen af en helhedsplan 
for konkurrence-området herunder udformningen af den nye par-
keringsplads. Herudover har det været ønskeligt, at helhedsplanen 
giver belysning af de nærmeste omgivelser bl.a. i forhold reetable-
ring af strandengen efter nedrivningen af den nuværende kro/kiosk 
og nedlægningen af den nuværende parkeringsplads med heraf 
følgende terrænregulering og beplantning. Endvidere har opgaven 
bestået i at udforme og disponere et velkomstcenter, som i respekt 
for stedets ånd og karakter kan imødekomme bestyrelsens vision 
samt de krav og ønsker, der fremgik af konkurenceprogrammet. I 
tilknytning til velkomstcentret ligger et hus af arkitekten Hack Kamp-
mann – Strandhuset - som skal indgå i den samlede løsning.

Velkomstcentret, med et bruttoareal på maksimalt 750 m2, skal med sin 
placering og udformning indpasses i det smukke og karakterfulde land-
skab og samtidigt underordne sig det unikke kulturmiljø i området. Det 
nye velkomstcenter skal være til stede med et arkitektonisk formsprog, 
der har personlighed og en karakter, der uden at dominere bringer det 
ind i et fint og respektfuldt samspil med såvel det omkringliggende 
landskab som Hack Kampmanns Strandhuset. Den rette balance mel-
lem disse overordnede parametre er et vigtigt element i konkurrencen. 
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Bedømmelsen
Til konkurrencen indkom fem forslag, der alle kunne optages til 
bedømmelse. Denne blev påbegyndt den 8. november 2016 og 
fandt sted på Jagtslottet på Kalø.

Juryen har bestået af:

For Nationalpark Mols Bjerge
Formand Erling Post, formand for juryen
Næstformand Jørgen Ivar Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem Marianne Kirkegaard
Bestyrelsesmedlem Verner Damm
Bestyrelsesmedlem Peter Brostrøm
Bestyrelsesmedlem Jakob Vedsted

Fagdommere
Arkitekt MAA Kolja Nielsen
Landskabsarkitekt MAA Lisbeth Westergaard
Ingeniør Jørgen Lindgaard Christensen

Rådgivere for juryen
Sekretariatschef Mika Leth Pedersen
Arkitekt MAA Flemming Deichmann, konkurrencens sekretær

Endvidere har arkitekt Randi Sandholm, SyddjursKommune været 
indkaldt som særlig rådgiver.

Juryen har vurderet forslagene ud fra det enkelte forslags evne til 
at imødekomme de krav og ønsker, der har været anført i konkur-
renceprogrammet ud fra følgende bedømmelseskriterier, der er 
anført i en ikke prioriteret rækkefølge:

• Arkitektur - herunder bygningsforslagets design og oplevelse 
såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye 
velkomstcenter i det karakterfulde landskab.

• Funktion - herunder disponering af de enkelte funktioner, 
deres sammenkobling og fleksibilitet inden for det samlede 
bruttoareal.

• Teknik - herunder bæredygtighed herunder valg af materialer 
og energiforbrug samt muligheden for at byggeriet realiseres 
ved miljørigtig projektering

Herudover vil juryen lægge afgørende vægt på, at den økonomi-
ske ramme er overholdt eller vil kunne sikres overholdt gennem 
en viderebearbejdning.

Ud fra ovenstående blev bedømmelsen afsluttet den 8. november 
2013 med en enstemmig beslutning om at udpege følgende for-
slag som vinder af konkurrencen

Forslag 17831 
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Generelt
Udformningen af et nyt velkomstcenter ved Kalø Slotsruin har været 
en spændende og udfordrende opgave for forslagsstillerne, der alle 
har udviklet såvel smukke som interessante forslag. 

På trods af konkurrenceområdets ydre definition som potentiel be-
grænsning af det arkitektoniske råderum, nærheden til Hack Kamp-
manns ’Strandhuset’ og et meget enkelt funktionsprogram, er det 
lykkes forslagsstillerne, at præsentere fem meget forskellige forslag, 
der er foldet ud gennem landskab og bygning. 

Juryen har således været begejstret over mangfoldigheden i forsla-
genes landskabsløsninger, velkomstcenterets ydre udtryk og den 
indre disponering, der har bidraget til en god diskussion om sted og 
arkitektur, og en nuanceret belysning af opgavens store potentialer 
og spændende udfordringer.

Landskabet og arkitekturen
De fem forslag har alle taget arkitektonisk afsæt i forslagsstillernes 
læsninger af stedets særlige natur- og kulturhistoriske kvaliteter kom-
bineret med den særlige udsigt til Kalø Slotsruin og nærheden til 
Strandhuset.

Som denne betænkning vil vise, er der dog stor forskel på, hvordan 
disse forhold har påvirket såvel de landskabsarkitektoniske løsninger, 
som det arkitektoniske udtryk på velkomstcenteret.

Konkurrenceprogrammets ønske om et arkitektonisk formsprog, der 
ydmygt indpasser sig i landskabet, men samtidig har en egen per-
sonlig karakter, har resulteret i forslag, der, efter juryens vurdering, 

Juryens 
generelle 
bemærkninger

fremstår næsten usynlige, over bygninger formet som ekkoer af det 
omkringliggende landskab til egentlige bygninger i den mere traditi-
onelle opfattelse.

Således opleves forslag 01313, på trods af et ekspressivt formsprog, 
næsten selvudslettende i sin tilpasning til landskabet, hvilket resulte-
rer i en iscenesættelse af Strandhuset, som det ydmyge hus næsten 
ikke kan bære, mens forslag 17831 og 12480 tænkes som foldninger, 
der visuelt løfter sig ud af det omkringliggende landskab, og der-
med skaber en fin synlighed og rum for formidling ’under jorden’, 
og endeligt fremstår forslag 16204 og 25815 som regulære arkitek-
toniske bygningsværker, der som solitære elementer spiller op mod 
landskab og Strandhuset.

De fleste forslag tilbyder gennem deres arkitektoniske løsninger 
ophold på taget af velkomstcenteret, hvilket gælder forslag 17831, 
01313, 12480 og 16204. Samlet set er der sympatiske tanker om at 
tilbyde den optimale udsigt bag dette, men det er juryens oplevelse, 
at den markante terrænforskel mellem det kommende parkerings-
område og den lavereliggende strandegn gør disse tiltag overflø-
dige, da besøgende fra såvel landskab som bygning vil have gode 
udsigtsforhold. Ydermere vil ophold på tag vil være en driftsmæssig 
udfordring, ligesom der bliver tale om en overskridelse af den maksi-
male højde på grund af et naturligt krav om rækværk på taget.

Samme terrænforskel er udnyttet i alle forslagene til at skabe egentlige 
udsigtspunkter fra bygningernes indre mod såvel omgivelserne som 
slotsruinen samtidig med mere lysdæmpede udstillingsområder. Der er 
imidlertid en forskel på, hvordan terrænforskellen udnyttes i forslagenes 
indre organisering, og derigennem deres flow og funktionsopdeling.

juryens betænkning » juryens generelle bemærkninger
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indgangen beliggende delvist under terræn, hvorfor hele rumpro-
grammet disponeres på én samlet etage. Forslag 16204 og 25815 
udnytter terrænet til at skabe to etager, hvor infocenter og formidling 
er beliggende på øverste niveau, mens caféen er beliggende på 
nederste niveau i kontakt med landskabet. Endelig udformes forslag 
12480 som en skrånende fortsættelse af landskabet, hvor infocentret 
er beliggende på de øverste koter, og caféen på de mellemste, mens 
udstillingen visuelt disponeres ned ad terrænet mod strandengen.

Som det fremgår, er der med de fem forslag således skabt en meget 
varieret palet af arkitektoniske løsninger, der har hjulpet juryen med at 
kondensere den bedste løsning på opgaven og besvarelser på de for-
hold i opgaven, der var åbne for fortolkning i konkurrenceprogrammet.

Teknikken
Der er som helhed tale om velkendte konstruktioner og ingen usæd-
vanlige og komplicerede materialevalg. På nær forslag 17831 er de 
alle godt beskrevet med hensyn til konstruktioner, installationer og 
materialevalg. Det pågældende forslag er ikke helt så informativ, 
som man kunne ønske sig, vedrørende konstruktioner og installatio-
ner, men da det skønnes at være absolut bygbart, har dette forhold 
ikke haft væsentlig indflydelse på vurderingen af forslaget.

På det energimæssige område er der som helhed også tale om 
brugbare løsninger; dog har forslag 12480 et overdrevent brug af 
glas i facaden, som man også selv erkender, men uden at vise en 
alternativ løsning med mindre glas i facaden.

Så samlet set kan man byggeteknisk betragte de fem forslag væren-
de bygbare, idet de uden vanskeligheder vil kunne optage de øn-
skede og eller nødvendige ændringer inden for deres hoveddispo-
sition. Og som det også vil fremgå neden for vurderes de at kunne 
gennemføres inden for den økonomiske ramme.

Økonomien
De indsendte forslag har været gennem en granskning og kalkulati-
on. De afsatte kr. 30 mill. ekskl. moms synes at være tilpas rummeligt 
for alle fem forslag, om end de ikke skønnes at være på helt samme 
økonomiske niveau, hverken overordnet set eller gældende for de 
enkelte delområder. 

Konklusion
Nationalpark Mols Bjerge får med resultatet af konkurrencen en ny 
indgangsportal, der kan danne det optimale udgangspunkt for en 
lang række oplevelser, og fremtidigt vil være til glæde for alle besø-
gende uagtet deres mål med besøg i velkomstcenteret og landskabet.
Vinderforslaget 17831 giver med sin udformning af velkomstcentret 
og disponeringen af det omkringliggende landskab en meget smuk 
iscenesættelse af den stillede opgave i en overordnelig vellykket 
samklang med Kalø Slotsruin, de store landskabstræk og Hack 
Kampmanns Strandhuset.

Forslagene skaber på forskellig vis ankomstpladser i forbindelse med 
hovedindgangen og som sammenbindende rum mellem velkomst-
centret og Strandhuset. Fælles for alle forslag er ønsket om at samle 
de besøgende før de bevæger sig ud i landskabet. To forslag 17831 
og 12480 trækker den offentlige sti helt tæt forbi ankomstpladsen, 
hvilket anses for uhensigtsmæssigt i forhold til krydsende trafik. 
Forslag 01313 og 16204 trækker velkomstcentret længere væk fra 
p-pladserne hvilket giver en mere indbydende ankomst, hvor vel-
komstcentret og slotsruinen er i fokus. 

Forslagene skaber adgang til bygningerne på forskellig vis. Forslag 
01313 skaber en fordybning i landskabet foran bygningen, hvorved 
man bevæger sig ned til bygningen, der så at sige er beliggende 
under jorden i denne ende. Forslag 12480 og 25815 har begge en 
hovedindgang orienteret direkte mod parkeringen, mens forslag 
17831 og 16204 orienterer hovedindgangen mod Strandhuset, og 
derigennem skaber et slægtskab mellem de to bygninger.

Juryen ønsker at fremhæve forslagene 01313 og 25815, som begge 
skaber adskilte men direkte forbindelser fra parkeringsarealet til hen-
holdsvis velkomstcentret og middelaldervejen. 

Parkeringspladsen skal rumme en stor kapacitet i forhold til det land-
skab, den skal indføjes i. Det er juryens vurdering, at optimalt set bør 
parkeringspladsen tilpasse sig landskabet både i henhold til mate-
rialitet og til terrænform. Juryen vil fremhæve forslag, hvori indgår 
overflader af grus og græsarmering, hvorimod overflader af asfalt 
som forslag 01313 opfattes for bymæssigt. Forslag 12480 placerer 
stenhøje som reference til Mols´s geologiske forhold, hvilket efter ju-
ryens opfattelse trods referencen vil hæmme pladsens funktionalitet. 
Forslag 12480 skal derimod fremhæves for en intelligent driftsstra-
tegi af parkeringsarealet. For alle forslag gælder, at de har placeret 
p-pladserne passende til terrænkurverne. 

Konkurrenceprogrammets rumprogram har en enkelthed, der har re-
sulteret i disponeringer og funktionelle løsninger, som finder deres for-
skellighed gennem forslagenes håndtering af de ydre terrænforskelle. 
Indgangen til forslag 17831 sker på en øvre reposlignende etage med 
overblik, hvorunder de øvrige funktioner som infocenter, udstilling og 
café udfoldes i én rundgang. Forslag 01313 har som tidligere nævnt 
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Juryen har været begejstret over mang-
foldigheden i forslagenes landskabsløsninger, 
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god diskussion om sted og arkitektur, og 
en nuanceret belysning af opgavens store 
potentialer og spændende udfordringer.
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Forslag 17831
vinderforslaget
Arkitema Architects, København - totalrådgiver
Team: Arkitekt og partner Poul Scülein, arkitekt Emil Carstens 
og landskabsarkitekt Thomas Larsen

Ingeniørfirmaet Sloth Møller

Landskabet
Naturen opleves som små variationer i landskabet fra bløde bakker 
til strandenge, smeltevandsdale og dødishuller og de kulturhistori-
ske levn afkodes gennem næsten usynlige spor. Det er en tilskyndel-
se til at åbne sine sanser og gå på opdagelse i det unikke landskab 
omkring Kalø Vig og Mols Bjerge.

Forslagets helt store styrke er denne ydmyge læsning af landskabet 
og ved placeringen af det nye velkomstcenter bliver det både en 
stærk tilføjelse, men også del af synergien mellem landskab, Strandhu-
set og slotsruinen. Det nye velkomstcenter mimer en blød bakke der 
på elegant vis favner Strandhuset som ydmygt fremhæves og bliver 
del af den historiske kontekst både i sin tid og i en ny fortælling.

7.50

8.00

Velkomstcenter

8.00

Sti mod Kalø
Slots Ruin

Amphi
ude undervisning
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som en blød bakke. Et arkitektonisk træk der på afstand blot synes 
som en svag ændring af et velkendt landskab, men som under over-
fladen, og i samspil med de smukke omgivelser og Strandhuset, 
fremtidigt vil danne porten til Nationalpark Mols Bjerge og Kalø 
Slotsruin.

Selve bygningen udspringer af en række tilsyneladende simple på-
virkninger af byggefeltets ydre geometri, herunder maksimalhøjden, 
hvor der trykkes ned i enderne, løftes på midten og skubbes ind i 
den ene side. I sig selv en enkel og næsten banal metode, men i 
samspil med det markante landskab er det et effektfuldt greb, hvor 
bygningen delvist nedgravet smukt indtager sin egen plads i hierar-
kiet mellem landskab, slotsruin og Strandhuset i symbiotisk balance 
mellem natur og bygning.

Hvor den nye form – bakken eller bygningen – er skubbet ind på 
midten, viger den for Strandhusets vestlige gavl, og der opstår en 
iøjnefaldende sluse, der leder til både velkomstcentrets hovedind-
gang og middelaldervejen til slotsruinen. Fra parkeringsanlægget er 
der her adgang til bygning og landskab. 

Forslagsstillerne arbejder med tanken om, at man kan færdes på 
”bakken”, der udgøres af bygningens tag. Det er juryens opfattelse, 
at tanken er sympatisk, men at det omkringliggende landskab, her 
på grænsen af strandengen, i rigelig grad tilbyder samme oplevel-
se. Da det samtidig kan konstateres, at nødvendigt værn på taget 
skal medregnes i bygningens samlede højde, samt at driftsmæssige 
hensyn desuden vanskeliggør løsningen, er det juryens opfattelse, at 
det, på det nuværende grundlag, ikke er en realistisk løsning.

Ankomsten sker på forskellig vis om man er til fods, på cykel eller i 
bil. Alle krydser henover Korsvejen, som er pladsdannelsen ved vel-
komstcentret og Strandhuset, hvor indgangene er i samme niveau. 
Man er i øjenhøjde både med Strandhuset og velkomstcentret og 
fornemmer samspillet mellem de to bygninger.

Parkeringen er simpel og indpasser sig i landskabet. Store grusflader 
adskilles af vandrender og enkeltstående træer nedbryder skalaen. 
Passagen fra p-pladserne sker på den eksisterende cykel- og gangsti. 
Det vurderes umiddelbart at være uhensigtsmæssigt i forhold til moti-
onscyklister versus slentrende besøgende. Det anbefales, at der i den 
videre bearbejdning laves en direkte bevægelse fra p-pladserne til ho-
vedindgangen. Og sådan at ankomsten bliver en oplevelse i sig selv.

Uderummene omkring velkomstcentret er enkle og velfungerende 
og smyger sig med det eksisterende terræn. En isbod giver mu-
lighed for udeservering og for uformelt ophold på siddetrin med 
udsigt over vigen. En rampe leder ud i landskabet og fanger Middel-
aldervejen. Der savnes dog en direkte sammenhæng mellem p-plad-
sen og Middelaldervejen. 

Forslaget vil det underspillede og gør sig ydmyg over for det storslå-
ede landskab og kulturhistorien. Samtidig indføjer det stedet i en ny 
kontekst og ny fremtid.

Arkitekturen
Med en sympatisk ambition om at placere en bygning i landskabet, 
der ikke forstyrrer den eksisterende balance, formes velkomstcentret 
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Under ankomstzonen breder en kurvet tribune med indbygget trap-
pe sig ud og skaber forbindelse til velkomstcentrets nedre niveau. 
Neden for siddetrappen mødes den besøgende af infocentret, der 
i forslagets nuværende udformning blot udgøres af en vægflade. 
Bag væggen findes køkkenet, som servicerer caféen, der i lyse om-
givelser har et flot kig mod vigen og slotsruinen. Fra caféen er der 
udgang til en sydvendt terrasse. Det er juryens opfattelse, at info-
centrets placering ikke er tilstrækkelig central i forslaget. Der ønskes 
en bearbejdning heraf herunder placeringen. Denne kunne være på 
arealet over køkkenet og samtidig skal denne funktion være mere 
fleksibel med plads til bemanding og nærhed til hovedindgangen. 

Under bakken udlægges velkomstcentrets funktioner: Fra hovedind-
gangen, orienteret mod Strandhuset, ankommer besøgende til det 
øverste af to niveauer, hvor en åben ankomstzone tager imod og 
tilbyder overblik over bygningens tilbud. Ankomstzonen er udformet 
som et langstrakt vindfang, der desuden rummer toiletter og gar-
derobe, som således kan benyttes uafhængigt af velkomstcentrets 
åbningstid i øvrigt. Det er juryens vurdering, at antallet af tilgænge-
lige toiletter bør overvejes reduceret i en kommende bearbejdning 
af forslaget, men at de fortsat kan tilgås udefra, ligesom det er øn-
skeligt, at ankomstzonen gøres mere rummelig, og dermed bedre i 
stand til at optage besøgende, der ankommer samtidig.

juryens betænkning » forslag 17831
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Køkkenets beliggenhed vurderes optimal i forhold til udeservering, 
men ønskes bearbejdet for bedre vareleverancer fra elevatoren og 
med optimerede depotfaciliteter.

På den modsatte side af vindfanget findes en mindre trappe, der le-
der til den inderste og mørkeste del af udstillingsområdet, hvor der 
kan formidles med lysfølsomme medier. Fra de mørkeste til de lyse-
ste dele af udstillingsområdet er der således optimal mulighed for 
varierende udstillinger gennem forskellige medier. De to trapper er 
således begge en del af det samlede og meget logiske flow gennem 
velkomstcentret, der som en perlekæde rummer velkomstcentrets 
primære publikumsfunktioner.
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Velkomstcentret fremstår med et enkelt og velvalgt materialeud-
tryk, der understreger bygningens koncept og de to arkitektoniske 
hovedelementer i form af taget og den nedgravede base. Taget ud-
formes som en limtræskonstruktion med mellemliggende akustikre-
gulerende finer, mens teglklinker benyttes som væg- og gulvflader. 
Tilsammen udstråler de to hovedelementer således en forbilledlig 
og næsten djærv enkelhed, der opleves passende til såvel sted som 
funktion. 

Teknikken
Forslaget er noget mangelfuldt oplyst med hensyn til konstruktioner 
og installationer, men det vurderes, at kunne gennemføres i den 
viste udgave uden vanskeligheder. I tilknytning hertil vurderes forhol-
dene med koteringen/etagehøjden for det nederste dæk uklart med 
nederste dæk i kote +2,5 og øverste dæk i kote +5.

Bæredygtighed herunder valg af materialer og energiforbrug samt 
muligheden for at byggeriet kan realiseres ved miljørigtig projekte-
ring er belyst i tilstrækkeligt omfang for at sandsynliggøre, at det kan 
gennemføres som beskrevet.

LCA-vurdering synes interessant og bør dokumenteres yderligere i 
en evt. senere bearbejdning.

UDSTILLINGEN
Ved at nedgrave en stor del af centeret skabes der optimale 
rammer for en udstilling, der primært formidler igennem 
moderne medier. Udstillingens vestvæg tænkes som en stor 
fortælling, evt. en timeline fra de geologiske tidsaldre over 
istiden og frem til vor tid. Teglgulvets trin op til ankom-
stniveauet danner tribune for publikum. Et eksempel på 
en ”widescreen” fortælling er ”Slaget” fra Moesgaard 
Museum (II). På gulvet placeres interaktive modeller, der 
gennem augmented reality projektioner (I) invitere til leg 
og sammenspil  - Form dit eget istidslandskab eller spil 
belejring med Kalø Slot i centrum. En biograf placeres evt. i 
den nordligste ende af rummet (III) løse møbler og mobile 
rumadskillerer sikre en fleksibel brug af området. Den sidste 
del af udstillingen foregår på selve ruinen, da vi tænker at 
man med ipads eller lign. igennem augmented reality kan 
opleve slottet som det var (IV). Skolebørn (og barnlige sjæle) 
kan gå på opdagelse ved hjælp af augmented reality spil a 
la Pokemon Go, men i stedet for Pokemons går jagten på 
sjældne fugle,dyr eller planter karakteristisk for Mols.

Vue fra ankomsten fra nord

Snit FF 1:200
Nordfacade 1:200

Snit AA 1:200

Snit BB 1:200

Snit CC 1:200

Snit DD 1:200

I

II

III

IV
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Forslag 25815
EFFEKT Arkitekter, København – totalrådgiver

GHB Landskab

COWI Rådgivende Ingeniører

Landskabet
Forslaget tager udgangspunkt i stedet ved læsningen af historien, 
poesien og resterne af det levende landskab. Det spejler det steds-
specifikke som føres videre til en ny fortolkning og fortælling i land-
skabet og det nye velkomstcenter. 

Sigtelinjerne iscenesætter sympatisk udsigten og ankomsten, hvor 
rumlige forhold veksler mellem lukkede og åbne landskabsrum. Den 
markante og præcise middelaldervej er med til at iscenesætte an-
komsten, som en klar reference både i form og i materialitet.
 
Fra ankomsten i nord anlægges en knækket hovedsti Digestien, der 
som en præcis ret linje peger frem mod udsigtspunktet Kalø Slotsru-
in, og ved knækket drejes blikket videre mod velkomstcentret. Ved 
velkomstcentret er sigtelinjerne mod stranden og den røde låge 
med adgang til middelaldervejen.

21 juryens betænkning » forslag 25815
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Den eksisterende beplantning langs Molsvej udvides som et skovbryn, 
der omkranser den nye parkering, hvor p-pladserne er trykket i terræn, 
så de er mindre synlige. Mellem p-pladserne sørger afvandingsgrøfter 
for opsamling af regnvand og marksten bruges som p-stop. Anlægget 
er velkomponeret og vil på enkel vis indgå i læsningen af stedet.
 
Ankomstpladsen og gårdspladsen danner rum for entréen både til cen-
tret og til middelaldervejen. Terrassen ved Strandhuset og den amfilig-
nende trappe er veldisponeret og indbyder til uformelle ophold i solen.

Forslagets roses for disponeringen af ét samlende sted som både 
rækker mod indgangen og mod slotsruinen i to selvstændige forløb. 
Forslaget fremstår som et lødigt bud på samskabelse mellem land-
skabet, ankomsten og velkomstcentret. 

Arkitektur
Forslaget fortsætter den landskabsarkitektoniske inspiration fra 
middelaldervejens rustikke og karakteristiske knækkede forløb, der 
i velkomstcentret fortolkes til en fint bearbejdet og enkel ’lade’, der 
bøjes på midten, og derigennem optager retningen fra Strandhuset i 
den ene ende samtidig med, at den peger mod Kalø Slotsruin. 

Bygningen udnytter terrænspringet på grunden til at fremstå re-
spektfuld lav ved siden af Strandhuset, mens den opnår dobbelt 
rumhøjde mod Strandengen og udsigten mod slotsruinen.

I samspillet med Strandhuset og annekset opstår der en lille gårdsplads, 
hvor et centralt placeret egetræ skærmer Strandhuset mod overdreven 
eksponering, hvorved velkomstcentret får større synlighed. Det er jury-
ens opfattelse, at selvom intentionerne bag denne overordnede dispo-
nering er sympatiske, er den trelængede gård, uagtet at dette ikke er 
forslagsstillerens eget ordvalg, et fremmed motiv på dette sted.

I velkomstcentrets nordlige ende mod parkeringsarealet anlægges en 
forplads af teglklinker, der fortsætter ubrudt ind i bygningen. Fra den ty-
delige hovedindgang på dette sted er der direkte forbindelse til et med-
arbejderbetjent infocenter med butik. Toiletter er delt over de to etager, 
og har på dette niveau optimal adgang såvel udefra som fra foyeren.

Bygningens langstrakte struktur skaber en fleksibel ramme for funkti-
onsdisponering, og der er således mulighed for såvel sammenhæn-
gende som lukkede rum. I forslaget er illustreret en mindre biograf, 
der skaber en adskillelse mellem infocenter og udstillingsområdet. 
Udstillingsområdet afgrænses af en indre balkon, hvorfra der er ud-
kig til slotsruinen og ned i caféen, der findes på etagen nedenunder.

Caféen nås ad en markant trappe, der visuelt er sammenhængende 
med et tilsvarende udvendigt trappeanlæg. Oven for det udvendige 
trappeanlæg anlægges en terrasse med opholdsmulighed og udsigt 
til vigen. Selve caféen er beliggende i den dobbelthøje sydvest-
vendte ende af bygningen med mulighed for adgang til en delvist 
overdækket terrasse.

juryens betænkning » forslag 25815
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Under ankomstniveauet findes bygningens køkken og sekundære 
funktioner. Disse nås ad en vareelevator eller en udvendig rampe-
løsning. Samlet set opleves plandisponeringen som vellykket, men 
juryen finder rampeløsningen uheldig for bygningens arkitektoniske 
udtryk, ligesom et nødvendigt supplement af dagslysadgang til køk-
kenet ikke er overbevisende løst. Is-/pølsebodsfunktionens adskillel-
se fra køkkenet vurderes af juryens ikke løst tilstrækkeligt funktionelt.

Som beskrevet udføres velkomstcentrets gulve i hårdbrændte tegl-
klinker. Samme tegl går igen på væggen mellem café og køkken, og 
skaber et velvalgt udtryk af tyngde, der fint suppleres af synlige lim-
træsrammer og trævægge, der tilfører et varmt og lyst udtryk.

Limtræsrammernes rytme ses tydeligt i facaderne, og hvor byg-
ningen bøjes øges frekvensen af rammerne som en visuel konse-
kvens af bøjningen. Limtræsrammerne tænkes at bidrage til solaf-
skærmningen, og er desuden visuelt ført gennem tagbeklædningen. 
Dette bidrager til en arkitektonisk nuancering af bygningen, men i 
en endelig bearbejdning af forslaget vurderes det, at motivet vil van-
skeliggøres af krav om tæthed og afvanding.

Teknikken
Forslaget har en klar og tydelig beskrivelse af konstruktioner og in-
stallationer. Der er ydermere et godt greb om det statiske system og 
en klar strategi for installationer.

Bæredygtighed herunder valg af materialer og energiforbrug samt 
muligheden for at byggeriet kan realiseres ved miljørigtig projekte-
ring er også godt beskrevet. Dog er der en bekymring i juryen an-
gående solens varmepåvirkning gennem det dobbelthøje glasparti i 
gavlen mod syd. 
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Forslag 01313
FORCE4 Architects, København – totalrådgiver
v/ Andreas Lauesen, Ask Hvas, Lucie Hlavsova, Jesper Nislev, 
Isabel Lee og Lucie Jestrabova

AllesWirdGut Landskab
v/ Andreas Marth, Teresa Ricardo, Felix Reiner og Eva Bírová

Rådgivende Ingeniørfirma Oluf Jørgensen A/S
v/ Thomas Hansen, Jens Gandrup Jørgensen og 
Christian Fjeldsted Andersen

Landskabet
Velkomstcentret placeres nedsænket i landskabet og ligger på kanten 
af det eksisterende terræn. Strandhuset fritlægges og bliver det di-
rekte link til slotsruinen. Forslaget søger på sympatisk vis det respekt-
fulde i forhold til landskab, Strandhuset og slotsruinen, men placerin-
gen af det nye velkomstcenter virker på mange måder uforløst.

Dels danner det en base på Strandhuset, der uhensigtsmæssigt præ-
senteres i overdreven grad og som derved er svær at forene med 
husets historie som ydmyg arbejderbolig, som i øvrigt er placeret 
smukt i landskabet mellem bakkefod og strandeng. Dels graves et 
voldsomt hul for at komme til hovedindgagen i stueniveau fra p-areal, 
hvilket såvel fysisk som visuelt vanskeliggør den direkte bevægelse. 
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Arkitekturen
Det arkitektoniske afsæt for velkomstcentret er ønsket om en ydmyg 
tilpasning til landskab og Strandhuset. Forslagsstilleren argumen-
terer gennem en række diagrammer for, at et samlet anlæg øverst 
på terrænet vil skærme for udsigten til slotsruinen ved ankomst fra 
parkeringsanlægget, og at en løsning, hvor velkomstcentret deles i 
to niveauer, vil modarbejde den rumlige fleksibilitet med de primære 
publikumsfunktioner. Som svar her på graves hele velkomstcentret 
derfor ned til nederste terrænkote, og disponeres som et samlet 
niveau med sammenhængende funktioner.

Resultatet er et velkomstcenter, der ganske vist som ønsket bevarer 
det frie udsyn til Kalø Slotsruin, men samtidig i meget høj grad iscene-
sætter Strandhuset som en primær attraktion på stedet. Det er juryens 
vurdering, at dette, på trods af det er et sympatisk ønske at tilpasse sig 
Strandhuset, næsten ophæver betydningen af selve velkomstcentret. 
Strandhuset er i sin oprindelse tænkt som et enkelt og i sig selv ydmygt 

Juryen vurderer, at det er en misforstået læsning af landskabets vær-
di og Strandhusets betydning for konteksten. 

Ovenpå velkomstcentret er et taglandskab til ophold, som vil kunne 
fungere som uderum og udsigtsplatform.

Parkeringen placeres på tværs af terrænfaldet og fletter med land-
skabet. En enkel og funktionel organisering af trafikken, men samti-
dig et bastant brug af asfalt i et følsomt landskab. 

Bevægelsen fra p-pladserne forbi Strandhuset og videre ud mod Mid-
delaldervejen og slotsruinen er fint adskilte fra den direkte adgang til 
velkomstcentret omend de slyngede stier virker unødigt lange. 
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køkken vurderes ikke at være overbevisende disponeret i forhold til 
vareleverancer og affaldshåndtering. 

Koblingen til Strandhuset sker under jorden, og der udføres en ny 
kælder mellem velkomstcentret og Strandhuset samt en ny partiel 
kælder under Strandhuset. Det er juryens opfattelse, at der kan være 
funktionelle fordele ved denne løsning, men at den vil påvirke pro-
jektets samlede økonomi negativt.

Oplevelsen af at være under jorden forstærkes med de viste lofter i 
tegllameller og de bølgede vægge, der både ude og inde udføres 
i mørke rødlige tegl, samt forslagsstillerens bevidste begrænsning 
af store vinduespartier mod omgivelserne. Bygningen bibringes 
desuden dagslys fra slidser langs facaderne og en ’lysskakt’, der 
centralt beliggende medvirker til at opdele velkomstcentrets udstil-
ling fra caféen. Selve lyssætningen af rummene er derfor optimal til 
formidling gennem digitale medier, men det er juryens oplevelse, 
at udstillingsområdets fleksibilitet begrænses en del af de bølgede 
vægge. 

Teknikken
Forslaget er godt oplyst med hensyn til konstruktioner og installatio-
ner; samtidigt er der et godt greb om det statiske system.

Bæredygtighed herunder valg af materialer og energiforbrug samt 
muligheden for at byggeriet kan realiseres ved miljørigtig projekte-
ring er beskrevet klart og tydeligt.

hus, og kan efter juryens mening ikke retfærdiggøre en så markant pla-
cering i den samlede komposition med velkomstcenter og landskab.

Velkomstcentret finder sit udtryk i morænelandskabets bløde former, 
og fremstår med bølgende og svungne former i planløsningen, der 
gentager motivet fra landskabsprojektet, hvorved der opstår en fin 
arkitektonisk kobling mellem ude og inde. 

Bygningens tag udformes derimod fladt, og skaber i sig selv en ny 
horisontlinje, der fremmer aflæsningen af de omkringliggende land-
skabsformer. Gennem to rampeforløb tilbydes besøgende ophold 
på taget, og som det eneste forslag, er der i selve opholdet indar-
bejdet overvejelse om formidling af det omkringliggende landskab, 
hvorved det fremstår motiveret og velargumenteret.

Som følge af nedgravningen af bygningen ankommer besøgende 
udefra ad et langstrakt snoet rampeforløb. Med andre ord vil ople-
velsen være, at man bevæger sig under jorden for at få den fulde 
glæde af centrets funktioner. På et konceptuelt plan kan dette være 
en spændende tilgang, men det er juryens vurdering, at denne løs-
ning modarbejder ønsket om at forbipasserende nemt og smidigt 
kan ’kigge ind’ på vejen forbi.

I forbindelse med hovedindgangen er infocenter og butik optimalt 
beliggende, mens udstilling og café naturligt følger herefter i over-
skuelige og fleksible sammenhængende forløb. Caféen har forbin-
delse til et delvist overdækket udeområde med udsigt til vigen og 
slotsruinen, hvilket er en optimal beliggenhed, men det tilknyttede 
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Forslag 12480
Reiulf Ramstad Arkitekter, Oslo – totalrådgiver og ophavsret
v/ Reiulf Ramstad, Christan Skram Fuglslet, Jonas Davidsen og 
Peter Kornmaaler Hansen

Tredje Natur - ophavsret
v/ Ole Schrøder, Flemming Rafn Thomsen, Mette Fast, 
Thomas Hobbs, Iryna Tsioma, Viktor Becker og Ninna Ravn

EKJ Rådgivende Ingeniører
v/ Kristian Olesen, Camilla Skydsgaard og Johannes Utoft Christensen

Dark Matters – Studio time, space and light
v/ Lasse Andersen, Christian Zander og Katrine Legéne

Anne Schettler, Scenograf & Arkitekt

Landskabet
Landskabets bevægelser er den gennemgående røde tråd, der leder 
den besøgende gennem nationalparkens natur- og kulturmæssige kva-
liteter i et samlende og strukturerende helhedsgreb. Velkomstcenteret 
indtænker årstidernes skiften, det lokale mikroklima, de grønne og re-
kreative ruter, den vilde natur samt overgange mellem inde og ude.

Velkomstcenteret placeres i overgangen mellem de fire landskabsty-
per; strandeng, skov, overdrev og agerbrug, som tilsammen udgør 
en enestående landskabelig situation som grundlag for udformnin-
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gen. Forslagets analysedel er omfangsrigt og nærmest som et op-
slagsværk om geologiske forhold og områdets kulturhistorie.

Forslaget har en landskabelig parkeringsstrategi, hvor der i forbin-
delse med velkomstcenteret etableres to nye landskabstyper: græs-
land og strandeng. Græslandet er rammen om den nye parkerings-
plads samt nye mikroklimaer og øget biodiversitet, og strandengen 
er forlandet som reetableres.

På parkeringsarealet udlægges mindre høje af lokale overskudssten 
som oplevelsesmæssige smagsprøver af den geologiske fortælling. 
Stenhøjene skaber levesteder for dyr og er tænkt som en del af 
underlaget for parkeringen. Sidstnævnte vurderes dog at være ure-
alistisk. Parkeringsarealet har en intelligent driftsstrategi, hvor area-
lerne alt efter brug får lov til at vokse vildt og skabe en landskabelig 
kontekst. Den offentlig gang- og cykelsti anlægges vest om p-plad-
sen for at skabe bedre oversigtsforhold for bilister. 

Ankomsten sker ved en pladsdannelse, hvor både de cyklende og 
gående skal krydse. Det vurderes trods den sympatiske tanke, at 
være uhensigtsmæssigt med cykelmotionister og slentrende besø-
gende krydsende på det forholdsvis lille areal.

Der er ingen tvivl om at forslaget i landskabelig henseende er prag-
matisk, rumligt og sanseligt i sin fremtoning; det er både berigende 
for stedet og for fortællingen. 
 
Juryen er dog tvivlende overfor om fortællingen tager overhånd 
og bliver mere et postulat; f.eks. stenhøjene som virker fremmede 
i den ellers smukke fortælling om det faldende terræn, bakkefoden 
og strandengen. Forslaget har tendens til at blive pædagogisk og 
magistralt og derved overskygge den egentlige fortælling, hvor 
beskueren tilskyndes til selv at opleve landskabets variationer ved 
Kalø Vig. 

Arkitekturen
Forslagsstilleren ønsker med sit forslag at skabe et velkomstcenter, 
der fortsætter den danske tradition for at bygge med og i landska-
bet. Gennem en flot introduktion til det omkringliggende landskabs 
karakter og oprindelse argumenterer forslagsstilleren for, hvordan 
velkomstcentret gennem landskab og arkitektur kan afspejle årstider, 
mikroklima, natur og ikke mindst være tilpasset landskabet frem for 
omvendt.
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Det arkitektoniske udtryk opstår således ud af landskabet, men også 
af forslagsstillerens ønske om at forme velkomstcentret med grund i 
den samme enkelthed som Strandhuset udspringer af.

Velkomstcentret opleves som en stor iscenesættelse af landska-
bet, der visuelt føres gennem bygningen fra omgivelserne. En stor 
samlende tagflade løfter sig over det skrånende terræn og trykkes 
i diagonalt modstående hjørner, hvorved der opstår et besøgsmål i 
form af et artikuleret taglandskab, der gentager sig i de indre rum-
ligheder, samtidig med at det tilbyder udsigt og en bevægelse hen-
over taget fra ankomsten til strandengen.

De to hjørner af taget, der ikke trykkes ned, skaber den visuelle kob-
ling til omgivelserne, inviterer ind og indrammer - set inde fra - ud-
sigten mod slotsruinen. Et sammenhængende landskab, der samler 
parkering, ankomst og Strandhuset fortsætter ubrudt under taget, og 
landskabet fortsættes således sømløst gennem hele velkomstcentret.

Ankomsten til velkomstcentret sker i den nordlige ende, hvor det 
bugtede tag udformes som en beskyttende overdækning. De 
landskabelige elementer fra parkeringsarealet og ankomstpladsen 
fortsættes ind i bygningen som en scenografi, og allerede her for-
nemmer de besøgende, at noget særligt er på spil. Der er ikke tale 
om egentlige etager i bygningen, men snarere et forløb af mindre 
terrænspring i form af terrasseringer, der skaber rum for ophold og 
bevægelse.

Infocenter og butik er optimalt beliggende ved hovedindgangen, 
hvorefter café med køkken følger ’længere nede ad skrænten’, mens 
udstillingen fuldender bevægelsen mod strandengen. Fra caféen 
er der adgang til udeservering i det indadgående hjørne, som 
velkomstcentret skaber i samspil med Strandhuset. Betjeningen af 
caféen er dermed ideelt sammenhængende med butik og reception, 
set fra et driftsmæssigt synspunkt, men det er juryens opfattelse, at 
kødannelse og lignende i caféen vil skabe uhensigtsmæssige forhin-
dringer for besøgende i udstillingen.

Formidlingen tænkes at integrere velkomstcentrets indre landskab, 
og aktiverer derigennem bevægelsen og sanserne i en mere tredi-
mensionel og styret udstillingsform, der på den ene side fremstår 
som konkurrencens mest inspirerende, men samtidig på den anden 
side også har givet anledning til debat i juryen om, hvorvidt den 
fastfrosne formidling, som den ligeledes er eksponent for, vil være 
for ufleksibel for udvikling af fremtidige udstillinger.

Forslaget fremstår som helhed forbilledligt gennemarbejdet og 
inspirerende, men partielt for manieret og næsten karikeret, hvilket 
kommer til udtryk i det meget konsekvent gennemførte kunstige 
landskab inde i bygningen og den meget tydelige foldning i tagfor-
men, der i øvrigt resulterer i en overskridelse af maksimalhøjderne 
for bygningen. Et forhold der vil forstærkes af, at værnløsninger for 
opholdszoner på taget skal medregnes i bygningshøjderne.

Teknikken
Forslaget er godt oplyst med hensyn til konstruktioner og installationer. 
I forbindelse hermed er der et godt greb om det statiske system. 

Der synes at være overdreven brug af glas i facaden, hvilket bl.a. er 
et problem for brugen af digitalt udstyr i udstillingsområdet, samt 
vanskeliggør muligheden for varierede udstillingsmuligheder. For-
slagsstilleren er opmærksom på, at det også i energimæssigt hense-
ende skal optimeres. Her savnes imidlertid et forslag eller eksempel 
på en løsning med reduceret glasareal.

Teknik i krybekælder med bl.a. fremføring af fortrængningsventilati-
on vurderes ikke som en hensigtsmæssig løsning.

Solceller vurderes umiddelbart ikke at være nødvendige. Bæredyg-
tighed herunder valg af materialer og energiforbrug samt mulighe-
den for at byggeriet kan realiseres ved miljørigtig projektering er 
meget kortfattet beskrevet.
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Panicotti, Nicolai Petrov og Zhivka Georgieva

Thing & Brandt Landskab

AFM Rådgivende Ingeniører

Konsulent billeder/ Flashrender, Madrid

Landskabet
Det eksisterende landskab er i centrum, hvor bygningen er bindeled-
det mellem strandengene mod havet og det dyrkede landskab mod 
nord. Forslaget beskriver, at det nye velkomstcenter ikke må forstyrre 
omgivelserne. De besøgende skal kunne opleve historiens vingesus, 
naturen og stilheden ved Kalø Vig.

Juryen er stærkt tvivlende over for forslagets beskrivelse af den vi-
suelle stilhed. Således opleves velkomstcentret ikke særligt ydmygt 
over for omgivelserne, men fremstår bastant i sin form og i samspil-
let med Strandhuset og slotsruinen. 
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Parkeringsarealet er anlagt som plateauer, der skærer sig ind i 
landskabet og gabionsmure optager niveauspring. En insitustøbt 
hovedsti samler alle besøgende på et forløb, som leder direkte til 
hovedindgangen, hvilket er sympatisk, men det sker gennem en 
korridor af gabionsmure og parkerede biler. Juryen er tvivlende over 
for værdien af oplevelsen og dermed det første indtryk de besøgen-
de får af stedet.
 
Forslaget har ikke fundet nerven ved at bygge og anlægge i et 
smukt og særligt landskab. Forslagets tillægger forskellen mellem 
nyt og oprindeligt stor værdi. En forskel som gør velkomstcentret 
fremmed i samspillet mellem landskabet, Strandhuset og slotsruinen.

Arkitekturen
Forslagslagsstillerne søger med det arkitektoniske udtryk balancen 
mellem en respektfuld indpasning og en markant udformning, der vil 
gøre velkomstcentret til et lokalt vartegn. Ambitionen er at markere sig 
visuelt i landskabet samtidig med en skalatilpasning til Strandhuset.

Velkomstcentret finder sin form gennem en række analyser, der sna-
rere end at tage udgangspunkt i de nære landskabelige kvaliteter og 
en egentlig læsning af stedets karakter, udspringer af en omvendt 
diagramlogik, hvor uhensigtsmæssigheder gradvist fjernes fra ud-
gangspunktet indtil en form står tilbage, som når man skærer spån 
af en blok indtil resultatet dukker frem af blokken. I sin enkle form 
fremstår velkomstcentret derefter som to vandrette volumener, der 
er indbyrdes roteret, og dermed opnår forskellige orienteringer, som 
tilbyder henholdsvis udsigt mod privilegerede landskabselementer 
og et panoramisk kig over hele vigen.

Det er forslagsstillerens ønske, at bygningen visuelt syr det opdyr-
kede land sammen med strandengen eller formidler overgangen 
mellem de to landskabstyper. Derfor udformes bygningen som en 
forholdsvis veldefineret geometrisk figur, der har til formål at forstær-
ke oplevelsen af landskabet bløde karakter.

Hvad der som udgangspunkt er et sympatisk ønske om nedskaleret 
tilpasning til omgivelserne koblet med et karakterfuldt arkitektonisk 
udtryk resulterer desværre efter juryens opfattelse i, at hverken det 
ene eller det andet lykkes til fulde. Bygningen fremstår umiddelbart 
for markant mod landskabet, og opleves som et fremmedelement 
mod såvel landskab som Strandhuset, men den bliver aldrig tilstræk-
kelig markant til at den overtager den visuelle taktstok.

Det øverste volumen er beliggende i samme terrænhøjde som an-
komsten fra parkeringsanlægget, mens det nederste er delvist ned-
gravet, og dermed tillader bevægelse og ophold over taget.

Ankomsten til velkomstcentret sker i et afskåret hjørne af det øverste 
volumen. På dette sted er der tæt forbindelse til Strandhuset, hvilket 
i den daglige drift er optimalt, men som omvendt vurderes at være 
for snævert for besøgendes oplevelse af at kunne ’sive’ ind mellem 
og forbi de to bygninger.
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Teknikken
Forslaget er godt oplyst med hensyn til konstruktioner og installa-
tioner; dog synes der at være et noget uklart greb om det statiske 
system for så vidt angår bærende skillevægge.

Bæredygtighed herunder valg af materialer (dog ikke forslaget om 
genbrug af tegl) og energiforbrug samt muligheden for at byggeriet 
kan realiseres ved miljørigtig projektering er godt beskrevet.

Bag indgangen er infocentret og butikken beliggende og i direk-
te forbindelse hermed, med mulighed for afskærmning, findes 
velkomstcentrets udstillingsområde, der afsluttes med en flot ind-
ramning af udsigten til slotsruinen. Sammenhængen mellem funkti-
onerne er således optimal, men det er juryens vurdering, at udstil-
lingsområdet ikke vil kunne opnå tilstrækkelig størrelse gennem den 
viste disponering.

Fra udstillingsområdet er der ad en trappe adgang til café og køk-
ken på nederste niveau. Caféen kommer dermed i fin kontakt med 
de nære omgivelser, men placeringen af køkkenet resulterer i samme 
udfordring som andre af forslagene har, nemlig med mulighed for 
vareleverance og affaldshåndtering. Bag køkkenet og delvist under 
terræn findes bygningens sekundære rum, der i sin nuværende dis-
ponering ikke vurderes at have fundet den endelige balance i areal-
forholdet til de publikumsorienterede funktioner.

Velkomstcentrets facader og gulve udføres i genanvendte tegl, 
der på visualiseringerne fremstår grålige. På udvalgte steder 
mures med vinklede mursten, hvorved der opstår et spændende 
samspil mellem glatte og mere taktile teglflader. Derudover frem-
står materialevalget inspireret af det nye trappeelement i Kalø 
Slotsruin for at skabe et slægtskab mellem bygningerne. Inven-
tarelementer og aptering foreslås udført som en kombination af 
lakeret stål og træ, der med prægninger flot kan indgå i formid-
lingen i velkomstcentret.
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Jagtslottet ved Kalø den 25. november 2016

Juryen
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